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Посівна триває… 
Коштів не вистачає
В Україні весняна посівна кам�
панія вже завершена на площі
500 тис. га. Про це повідомив
перший заступник міністра аг�
рарної політики Юрій Лузан пе�
ред початком засідання уряду,
передає кореспондент РБК�Ук�
раїна. За його словами, нині
повністю завершена посівна
кампанія в Криму і наближаєть�
ся до завершення в Херсонсь�
кій, Одеській і Миколаївській
областях. Крім того, до теперіш�
нього часу вже проведено під�
живлення мінеральними добри�
вами половини площ під озими�
ми культурами, повідомив пер�
ший заступник міністра. «Стан
посівів озимини краще торішніх,
рівень забезпеченості пальним і
міндобривами також краще, ніж
минулого року», – сказав Ю.Лу�
зан. Він також повідомив, що на
даний час для забезпечення
проведення весняної посівної
кампанії Аграрний фонд вже ку�
пив 50 тис. тонн дизельного па�
лива і найближчим часом пла�
нує купити ще 150 тисяч тонн.
Тим часом, як повідомляє
«АПК�Інформ», з посиланням
на учасників ринку, наразі Аг�
рарний фонд припинив фор�
вардні закупівлі зерна урожаю
2009 р. Аграрний фонд не про�
водить закупівлі, посилаючись
на розпорядження, підписане
головою Кабінету Міністрів Ук�
раїни Юлією Тимошенко. 
На думку сільгоспвиробників,
рішення було продиктоване не�
достатньою кількістю коштів для
укладання форвардних кон�
трактів з аграріями з огляду на
те, що АФ своєчасно не отри�
мав компенсацію за зерно, від�
вантажене трейдерам в рахунок
відшкодування ПДВ. В умовах,
коли банки перестали масово
кредитувати аграріїв, єдиним
джерелом фінансування для
проведення весняно�польових
робіт для більшості виробників
були саме форвардні закупівлі
зерна Аграрним фондом. При
цьому, за словами аграріїв, за�
купівлі зерна урожаю 2008 р.
АФ офіційно не припинялися.

Софія Багірова

24 березня ц.р. депутати�«аграрії»

зібралися, щоб заслухати доповіді

та обговорити стан та законодавче

забезпечення розвитку рибної га�

лузі, що мало значно поліпшити�

ся відтоді, як у червні минулого

року відбулися слухання Коміте�

ту та було напрацьовано низку рі�

шень. Щоправда, їхні очікування

не виправдалися і конструктивно�

го спілкування не вийшло: ані мі�

ністр аграрної політики, ані його

заступники, ані сам голова Дер�

жавного комітету рибного госпо�

дарства Микола Шведенко, кот�

рий має чималий досвід управлін�

ня цією галуззю, – на килим до

парламентаріїв не з'явилися. Та й

хто б на їхньому місці поспішав:

як було заявлено в анонсі, послу�

хати їх планували не лише народні

обранці, а й представники Генпро�

куратури, СБУ, Секретаріату Пре�

зидента, Уряду, аграрної науки та

органів рибоохорони з регіонів.

Натомість віддуватися за всіх

вкотре довелося заступнику голо�

ви Державного комітету рибного

господарства Василеві Черніку,

зрештою людині теж не новій у

цій галузі. 

А закидів вистачало. 

Продовження на стор.2

Рибка під спиртом:
перша страва по�парламентськи

ПРОГНОЗИ
СІЯТИ ДОВЕДЕТЬСЯ ШВИДКО

Україні в поточному році доведеться
проводити сівбу ярих культур в стислі
терміни через прохолодну березневу
погоду… У цьому впевнена
начальник відділу агрометеорології
Українського гідрометцентру
(УкрГМЦ) Тетяна Адаменко.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

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

7

У КОМІТЕТІ ВР Як і було обіцяно на початку року, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики
та земельних відносин узявся в межах своїх повноважень наводити лад в галузях АПК. У віторок 24 та
четвер 26 березня під головуванням Миколи Присяжнюка відбулися комітетські слухання. Першим
дісталося на горіхи «рибалкам» та спиртовикам. А розлютило членів парламентського комітету те, що
рішення попередніх, минулорічних, їхніх слухань виконувати, схоже, ніхто й не збирався.

4* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 26.03.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD)індекс
(Україна) 53,90 5,1% )29,9%

РТС 
(Росія) 752,63 8,3% 19,1%

WIG 20
(Польша) 1622,31 9,0% )9,4%

DAX*
(Німеччина) 4223,29 5,7% )12,2%

S&P 500*
(США) 813,88 2,5% )9,9%
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РЕГІОНИ
СПРАЦЮЄМО ПО!КОЗАЦЬКОМУ

Голова ТОВ «Козацьке», що на Чернігівщині,
Сергій Чубовський упевнений, що оптимізм і
бажання рухатися вперед допомагають нам
приймати правильні рішення. Життя ж постійно
посилає випробовування, і якщо подостаток ми
пережили, то й кризу переживемо.

ОСОБИСТІСТЬ
КРАЩИЙ НЕ ТОЙ, 
ХТО ГОЛОСНІШЕ КРИЧИТЬ. 
А ТОЙ, ХТО ГОДУЄ ХЛІБОМ
Сьогодні в нашій постійній рубриці Герой України,
генеральний директор приватного аграрно4
орендного підприємства «Промінь» Красно4
градського району Харківської області Іван Гулий.
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РОЗПОЧАВ голова парламентсь�

кого Комітету Микола Присяж$

нюк.  Він зауважив, що після

проведення двох засідань, на

яких було окреслено комплекс

практичних заходів для виводу

галузі з кризи, голову Державного

комітету рибного господарства

замінили. Крім того, уряд прий�

няв дві постанови, якими затвер�

джено Перелік видів діяльності,

на котрі поширюються норми

статті 8�1 Закону «Про податок на

додану вартість» і Порядок вико�

ристання у 2009�2013 роках бю�

джетних коштів, що спрямову�

ються на підтримку підприємств

агропромислового комплексу,

включаючи рибницькі, рибальсь�

кі та риболовецькі підприємства,

через механізм здешевлення кре�

дитів.

Та попри все, за цей час керів�

ництво Держкомрибгоспу так і не

розробило концепцію розвитку

галузі. Відповідні зміни до Закону

«Про Загальнодержавну програму

розвитку рибного господарства

України на період до 2010 року» і

проект Закону «Про рибне госпо�

дарство та промислове рибаль�

ство» на розгляд Верховної Ради

України не подано. Не проведено

комплексної перевірки фінансо�

во�господарської діяльності Дер�

жавного комітету, а також не зро�

блено належної оцінки щодо

структурної перебудови галузі, не

припиняв критикувати Микола

Присяжнюк. Утім, винен, на дум�

ку голови комітету, і Кабінет Мі�

ністрів, який не контролював

діяльність Держкомрибгоспу. А

це призвело до того, що й чинні

закони з програми розвитку галу�

зі та будівництва суден також не

виконуються, як і не здійснюєть�

ся робота з модернізації наявних

суден.

Програма є  – відповів

Василь Чернік, вона була опри�

люднена як проект на З'їзді пра�

цівників рибної галузі у березні

2008 року. І була вона прийнята

однією з перших та діє до 2010

року. Інша річ – що ця програма

потребує коригування.

Загалом заступник голови

Держкомрибгоспу погодився із

зауваженнями Миколи Присяж�

нюка та попередніми висновками

резолюції комітету. Постанову ж

Кабінету Міністрів «Про затвер�

дження Порядку використання у

2009�2013 роках бюджетних кош�

тів, що спрямовуються на під�

тримку підприємств агропроми�

слового комплексу через меха�

нізм здешевлення кредитів», яка

передбачає часткову компенса�

цію відсоткової ставки за залуче�

ними підприємствами АПК дов�

го�, середньо� та короткостроко�

вими кредитами, пан Чернік під�

дав критиці. Адже довгостроко�

вим періодом згідно з цим доку�

ментом вважається п'ять років,

тоді як для рибної галузі це що�

найменше років десять, адже од�

не судно коштує близько 30 міль�

йонів.

Та, водночас, зупинився й на

позитивних тенденціях. Так, мо�

дернізація суден, хоч і погано, але

все ж таки проводиться. Незаба�

ром, на 12 квітня, заплановано

урочистості з нагоди закінчення

модернізації «Бориса Дерев'ян�

ка», на що було витрачено більш

ніж 18 млн доларів. Ще однією

важливою новиною є адаптуван�

ня української породи рамчастого

коропу, що доводить: вітчизняна

наука не стоїть на місці, а працює

над генетикою, впровадженням

нових видів. Крім того, незва�

жаючи на фінансову нестабіль�

ність, галузь може похвалитися

збільшенням обсягів вилову риби

на 17 тисяч тонн, тоді як навіть в

Естонії, Литві та Латвії – нині

спостерігається спад виробниц�

тва.

Ця статистика «підігнана»,

показушна – заперечив промов�

цеві звільнений начальник Черні�

вецької держрибоохорони Яро$

слав Когутяк. Адже у 2008 році

для поліпшення статистики зі�

брали звіти щодо обсягів вилову

риби і з фізичних осіб, чого не

робили раніше, пояснив він.

Критикували й необґрунтова�

ні структурні зміни в Держком�

рибгоспі та в галузі загалом. Та на

це заступник Державного коміте�

ту відповів: «вони проводилися

постійно, мені це не подобаєть�

ся, але це пошук, зрештою стаг�

нація теж не була б корисна дер�

жаві». Не оминув він у своїй до�

повіді й однієї з найбільш гос�

трих та дискусійних змін – об'єд�

нання за басейновим принципом

чотирьох областей в один басейн.

За таким принципом передбача�

ється і створення управлінь ри�

боохорони.

Чи не найбільший шквал емо�

цій спричинила статистика щодо

стану вітчизняних суден. Їх в Ук�

раїні понад п'ять тисяч, але таких,

що «промишляють» в океанічних

районах за межами України – ли�

ше 14. Державні судна, як вияви�

лося, перебувають в оренді у не�

резидентів України… Звичайно,

Держкомрибгосп шукає інвести�

ції для викупу заставних суден,

щоб не втратити і їх, адже в орен�

ду здано кращі з кращих, та у цей

скрутний час кошти можуть і не

віднайтися, і  доля останньої

«жменьки» кораблів теж ризикує

відійти у небуття, причому тихо і

непомітно для громадян та дер�

жави. А ще менш ніж двадцять

років тому океанічні простори

борознило не 14 українських су�

ден, а цілих 230 кораблів… 

«Рибництво – це одна галузь

у агропромисловому комплексі,

яка балансує на межі зникнення,

– висловив занепокоєння заступ�

ник голови Комітету ВР Сергій

Рижук. – А виконавча влада цієї

трагедії чи то не помічає, чи то

вдає, що не помічає. Вона оцінює

галузь як любительське рибаль�

ство з вудочкою!» А той факт, що

майже кожні півроку міняється

керівництво галузі, він вважає ні�

чим іншим, як боротьбою кла�

нів… Вирок пана Рижука звучав

безапеляційно: «Халатність, бай�

дужість і в вищому ступені безвід�

повідальність! А як результат –

засилля імпорту, який дотягує

вже до 600 тисяч тонн на рік.

Частка імпорту за минулий рік

збільшилася на 25%. Він уже дій�

шов монопольного становища, а

це призвело до того, що ціна ви�

росла майже втричі.»

Що там рибне господарство –

цілі галузі АПК нині зникають, –

вторив йому народний депутат

Віктор Слаута. А щоб не допу�

стити цього зникнення, стоячи

на трибуні з газетою «Агропро�

фі», порекомендував брати наве�

дений у ній приклад хлібопека�

рів, які об'єдналися й збираються

вступити у конфлікт з урядом. А

тим часом запропонував членам

Комітету направити звернення до

Голови Верховної Ради, Прези�

дента України, Прем'єр�міністра

щодо критичної ситуації, яка

склалася у багатьох галузях агро�

промислового комплексу.

Узяв слово і колишній керів�

ник Держкомрибгоспу Володи$

мир Волков. Він вніс п'ять про�

позицій. По�перше, передати

окремі об'єкти на баланс «Укрри�

би» (державне підприємство,

створене у 2003 році), по�друге,

20% кожного водоймища зроби�

ти заказниками, по�третє, здій�

снити укрупнення користувачів

на кожному водоймищі, по�че�

тверте, змінити напрями риболо�

вецького флоту на Сінгапур та

Корею і, по�п'яте, віддати рибо�

охорону в об'єднану природоохо�

ронну агенцію (а не об'єднувати

області).

Думку щодо необхідності від�

новлення регіональних управлінь

держрибоохорони та запобігання

незаконному скороченню квалі�

фікованих працівників цієї галузі,

а також вирішення питання що�

до заборгованості по заробітній

платі працівників рибної галузі –

схвалили більшість учасників

слухань. 

Говорили також і про те, що

знижується продуктивність риб�

ницьких ставків, втрачається ге�

нетичний потенціал, не дотриму�

ються технологій вирощування

риби. Члени Комітету вважають,

що керівництво Держрибгоспу

просто руйнує систему державно�

го контролю за нерестом риби та

використанням водних живих ре�

сурсів у внутрішніх водоймах. За

підсумками 2008 року, більшість

структурних підрозділів галузі за�

лишаються збитковими або низь�

корентабельними, акцентували

народні депутати. Оприлюднили

і той факт, що на керівні посади в

Держрибгоспі призначаються

особи, які вже були звільнені з

посад за корупційні дії, які не є

професіоналами. 

Одне слово – врятувати галузь

від поглиблення критичного ста�

ну може тільки розробка Концеп�

ції її розвитку. А ще більше – ви�

конання потім цієї концепції та

інших нормативно�правових ак�

тів.

Підбиваючи підсумок, голова

Комітету ВР з питань агрополіти�

ки резюмував: «занепад не тільки

в галузі, а й у головах її керівниц�

тва, повна безхребетність щодо

розвитку». А треба, щоб викону�

валося чинне законодавство, щоб

за його порушення винні несли

відповідальність. Треба вимагати,

щоб на зовнішніх ринках дозво�

ляли реалізовувати нашу сіль�

госппродукцію. Треба знаходити

компроміси між країнами. «Ми

взялися активно пропагувати гру�

зинське вино, а натомість отри�

мали заборону на вилов кільки»,

– пояснив Микола Присяжнюк.

Треба наукові розробки впрова�

джувати у практичне виробниц�

тво, щоб можна було оцінити

ефективність розробок та їх впро�

вадження. Треба…

Рибка під спиртом:Початок на стор.1$7 млрд 
на розвиток 
вітчизняного АПК
Для того, щоб український
агропромисловий ком�
плекс мав змогу реалізува�
ти свій потенціал, щорічні
інвестиції в основний капі�
тал повинні складати не
менше $7 млрд. Про це 19
березня ц.р. повідомив
журналістів президент УАК
Л.Козаченко.
Як відзначив Л. Козаченко,
за підсумками 2008 р.
об'єм інвестиції в основний
капітал українських сіль�
госпвиробників склав
близько 7,7 млрд грн, при
цьому для розкриття всьо�
го потенціалу галузі аграрії
потребують збільшення
притоку ресурсів, як міні�
мум, в 7 разів.
«За нашими підрахунками,
для того, щоб сільське гос�
подарство розвивалося ди�
намічно і впродовж наступ�
них десяти років повністю
реалізувало свій потенціал,
– а якщо це вдасться зро�
бити, то ми в три рази
збільшимо валове вироб�
ництво продукції, – для
цього потрібно щорічно ін�
вестувати в основний капі�
тал не 7,7 млрд грн, а $7
млрд» – підкреслив Л. Ко�
заченко.
За його інформацією, в
конфедерації прогнозують
в 2009 р. приток інвестицій
в українське сільське гос�
подарство на рівні 3�4
млрд грн, при цьому ос�
новний об'єм коштів плану�
ється отримати від інозем�
них інвесторів.
«Ми чекаємо, що в поточ�
ному році можуть поступи�
ти інвестиції в сільське гос�
подарство України, пере�
важно, з�за кордону, і міні�
мум 90% таких інвестицій
буде спрямовано саме в ос�
новний капітал, і вони скла�
дуть близько 3�4 млрд грн,
– сказав Л.Козаченко. – Це
не маленька сума, оскільки
ми вважаємо, що в інші га�
лузі буде направлено наба�
гато менше інвестицій».
Він також відзначив, що
сьогодні, крім фінансової
кризи і обумовленого нею
обмеження доступу аграрі�
їв до фінансових ресурсів,
на розвиток галузі негатив�
но впливає політична не�
стабільність.



Вдаримо 
по спирту?
А ВЖЕ вчора, 26 березня члени

аграрного парламентського Ко�

мітету приймали у себе представ�

ників спиртової галузі. Запроси�

ли представників Уряду, Секрета�

ріату Президента України, Дер�

жавного концерну «Укрспирт»,

міністерства АПК, СБУ, МВС,

ДПА, Генеральної прокуратури,

РНБОУ, а також директорів та

представників профспілкових

комітетів спиртових заводів, про�

відних виробників лікеро�горіл�

чаних виробів, представників

компаній�операторів ринку.

Цього разу МінАП прибуло

практично в повному складі тих,

хто відповідає за регулювання

спиртової галузі. Що ж до очіль�

ника галузі, то з'явився знову ли�

ше його заступник.

Проте майже стовідсоткова

явка від критики нікого не вря�

тувала. Уряду дісталося за те, що

він не спромігся здійснити захо�

ди із законодавчого забезпечен�

ня подальшого розвитку галузі,

визначені у рішенні Комітету від

20 травня 2008 року. Серед іншо�

го не схвалено Концепцію ре�

формування та розвитку спирто�

вої галузі України на період до

2011 року; не внесено відповідні

зміни до законодавчих актів Ук�

раїни щодо сприяння виробниц�

тву та використанню біологічних

видів палива. Щоправда, відпо�

відний законопроект  №1114

пройшов уже перше читання.

«Головне – щоб він був адапто�

ваний і корисний для спиртової

галузі», – сказав Микола При$

сяжнюк. Натомість на розгляд

ВР урядом не вносилися законо�

проекти з питань сприяння по�

дальшого реформування і ро�

звитку галузі, зниженню акциз�

ного та податкового навантажен�

ня її підприємств, запроваджен�

ню енергозберігаючих техноло�

гій виробництва.

Наслідками цього нардеп

вважає катастрофічне падіння

обсягів виробництва і збільшен�

ня збитків виробництва. Якщо у

2006 році збитки по концерну

«Укрспирт» становили 31 млн

грн, то у 2008 році зросли вдвічі.

За минулий рік обсяги вироб�

ництва спирту етилового впали

на 4 млн дал. (до 27,4 млн дал.), а

показник експорту зменшився у

два рази. Заборгованість по заро�

бітній платі по концерну на сьо�

годні становить понад 10 млн

грн, що у 16 разів більше порів�

няно з 2007 роком.

Заборгованість до бюджету

складає близько 60 млн грн, кре�

диторська – 334 млн грн, що

призводить до штрафних санкцій

та збільшення заборгованості. 

Невдоволений депутат і ка�

дровими призначеннями на по�

сади керівників підприємств га�

лузі осіб без відповідної базової

освіти.

Врешті, все скінчилося обі�

цянкою звернутися до РНБО з

проханням розглянути ситуацію

в галузі. 

Віталій Сосницький, за�

ступник голови Державного кон�

церну «Укрспирт» розповів про

стан справ у галузі. Так, на вико�

нання рішення парламентського

Комітету Головне контрольно�

ревізійне управління провело

державний аудит роботи концер�

ну, об'єднань та підприємств, що

входять до його складу, за 2006�

2007 роки та поінформувало Ка�

бінет Міністрів. За результатами

аудиту надано рекомендації Мі�

нагрополітики щодо розробки

змін до законодавства.

Також на засіданні КМУ 27

грудня минулого року було

прийнято постанову №1127

«Деякі питання діяльності Дер�

жавного концерну спиртової та

лікеро�горілчаної промислово�

сті» (концерн «Укрспирт»). На її

виконання спеціалісти Мінагро�

політики та концерну «Укр�

спирт» розробили: проект рі�

шення Уряду щодо  затверджен�

ня Статуту концерну в новій ре�

дакції та проект розпорядження

КМУ щодо надання повнова�

жень концерну «Укрспирт» на

оптову торгівлю спиртом етило�

вим, яке прийнято Кабінетом

Міністрів від 11 березня 2009

року №270�р.

Пан Сосницький відзвітував

про кадрові перестановки, ате�

стації працівників, звільнення

деяких керівників державних

спиртових підприємств тощо.

Так, 18 березня 2009 року в апа�

раті концерну закінчено реорга�

нізацію та введено новий штат�

ний розпис, розпочато ліквіда�

цію обласних державних об'єд�

нань спиртової та лікеро�горіл�

чаної промисловості.

Також змінено порядок приз�

начення керівників державних

підприємств концерну – відте�

пер їх призначають за результа�

тами конкурсного відбору на

умовах укладення з ними кон�

трактів у порядку, передбачено�

му постановами КМУ. 

Серед досягнень були відзна�

чені нещодавні переговори з

японською фірмою «Марубені

Корпорейшн» та укладення уго�

ди про наміри щодо виробниц�

тва біогазу на ДП «Бершадський

спиртовий завод» (див. «Агропро


фі» №8/2009 від 06.03.09, стор.9).

Також проведено переговори  з

іншими фірмами щодо залучен�

ня інвестицій для впровадження

виробництва біогазу. 

Крім того, на підприємствах

спиртової галузі впроваджено

технологічну схему виробництва

окремих видів спиртовмісної

продукції, що забезпечує форму�

вання економічно виправданої

ціни на готову продукцію та за�

міщення аналогічної імпортної

продукції. 

Ринкові ж тенденції спирто�

виків не радують – це, зокрема,

зменшення споживання спирту

етилового денатурованого (спир�

ту технічного) на внутрішньому

ринку. Виробники продукції ор�

ганічного синтезу продовжують

застосовувати різні схеми для от�

римання спирту та спиртовміс�

ної продукції. 

Не втішають спиртовиків і

податківці, зокрема, у відноси�

нах з повернення ПДВ, яке, цьо�

го року, на думку пана Сосниць�

кого, мало б зрости. 

І вже зовсім засмучують ке�

рівництво концерну підозри у

спробах рейдерства заводів у Тер�

нопільській області.  Розпочали�

ся вони з ліцензування, а завер�

шуються судовими справами (зо�

крема, і кримінальними проти

директорів заводів).

«Чому саме в цій області, де

спиртозаводи найбільш успішні?

Це наводить на роздуми про мо�

жливість рейдерських атак», –

резюмував він. 

Що ж до Київспирту, через

який спиртозаводи отримували

ліцензії, то, як повідомив заступ�

ник міністра агрополітики Укра�

їни Іван Демчак, цю установу

буде ліквідовано вже цього року.

Іван Микитович розповів та�

кож про те, як цікаво Міністер�

ство агрополітики вирішило вчи�

нити з майном спиртозаводів,

щоб вберегти від звернення стя�

гнення на обладнання, щодо

якого не можна допустити розпо�

ділу та продажу «з молотка». Так,

пропонується розподілити ба�

ланс підприємств на цілісні ком�

плекси та відокремлене майно.

Виступив і один із постраж�

далих керівників тернопільських

спиртозаводів Ігор Ольшаков$

ський, директор Марилівського

заводу. Це очолюване ним під�

приємство дало 14 млн грн при�

бутку за минулий рік, хоча пра�

цює в ньому не так і багато – 150

чоловік. Сьогодні завод – майже

восьмитисячник. Навіть гості з

Угорщини відзначили, що схо�

жий завод бачили лише в Чика�

го, але тут краще – адже на під�

приємстві  дбають ще й про лю�

дей. І на тлі успішності – рік у

рік посилюються перевірки КРУ.

А на сьогодні взагалі – перма�

нентний «незрозумілий наїзд»,

який поки що перейшов у Львів�

ський апеляційний суд. «Якщо

судове рішення буде не на нашу

користь, то за кілька днів я, як і

деякі інші директори Терно�

пільських заводів, можу опини�

тися за гратами», – поділився

сумними думками пан Ольша�

ковський.  А все – через відсут�

ність ліцензії на оптову торгівлю

спиртом етиловим. От тільки чо�

мусь страждають від неї лише

прибуткові тернопільські заводи

– чи кримінальні справи загро�

жують і решті керівників держав�

них спиртових заводів?

На свої біди прийшла по�

скаржитися й директор ДП «Ша�

балинівський спиртозавод»

Людмила Д'якова. Завод, який

вона очолила десять місяців то�

му, до цього просто стояв. Але її

ініціативи підтримало районне

керівництво, повірили люди, які

давали в борг зерно. Знайшла па�

ні Дякова й експортерів, уклала

договір. Але угоду було укладено

через Київспирт. Гроші за угодою

надійшли, та наразі лежать в

банку, а це $206 тис. Це можли�

вість і виплатити всю заборгова�

ність із заробітної платні, і заку�

пити сировину. Тож, відванта�

живши спирт, завод залишився

без засобів до існування, хоча за

всіма документами значиться,

що кошти надійшли на його ра�

хунок. Як керівник державного

підприємства цю стіну пробити

вона не може. Утім, не можна

сказати, що банк – «Західінком�

банк» – не «йде назустріч» під�

приємству, адже пропонує йому

видавати по $50 тисяч на мі�

сяць… Остання надія – на Вер�

ховну Раду.

Що ж до права нібито само�

стійно встановлювати ціни на

спирт у договорах між заводами

та споживачами, то представник

великого споживача – лікеро�го�

рілчаної компанії – Володимир

Сорочинський цій тезі запере�

чив: «у цих угодах завод виступає

лише як вантажовідправник –

які він може мати повноваження

домовлятися про ціну договору?!»

Найбільш резонансним та

найбільш очікуваним став виступ

директора департаменту держав�

ної податкової інспекції Михай$

ла Зальотіна, що, однак, за�

свідчив: взаєморозуміння між

податківцями та спиртовиками

наразі не спостерігається…

Щодо ліцензування, позиція

пана Зальотіна і загалом ДПА

однозначна: кожен завод має от�

римувати ліцензію окремо. Сто�

совно ж нарядів – то це держав�

ний інструмент контролю за ре�

алізацією спирту, і питань до по�

даткової тут бути не повинно.

Були закиди й щодо контроль�

них постів податкової на під�

приємствах – на них представ�

ник ДПА відповів: ці пости не

працюють після закінчення ро�

бочого дня, тобто після 18 годи�

ни, а незаконне виробництво

якраз�то процвітає зазвичай не

в денну пору…

Насамкінець «модератор»

слухань Микола Присяжнюк

пообіцяв урахувати все почуте в

рекомендаціях Комітету з пи�

тань агрополітики та земельних

відносин. А тим часом спирто�

викам запропонував ініціювати

всеукраїнську нараду (за участю

того ж  концерну та інших орга�

нів, чия увага та підтримка їм

необхідна), відпрацювати під

час цієї наради Концепцію галу�

зі та взяти її виконання на кон�

троль.

Також Комітет рекомендує

Кабінету Міністрів розглянути

на своєму засіданні питання про

виконання рішення Комітету від

20 травня 2008 року і вжити діє�

вих заходів щодо законодавчого

забезпечення розвитку спиртової

галузі.

Уряду також рекомендовано

розробити та до 1 вересня 2009

року внести на розгляд парла�

менту проекти законів щодо вне�

сення змін до чинного законо�

давства для впровадження меха�

нізму продажу заводами спирту

етилового споживачам на вну�

трішньому ринку на умовах від�

строчення сплати за спирт у тер�

мін до 30 календарних днів, шля�

хом надання покупцем поста�

чальнику (виробнику) простого

векселя.

На думку народних депутатів,

Кабінету Міністрів необхідно

підготувати пакет законопроек�

тів з демонополізації виробниц�

тва спирту етилового.

Учасники слухань також за�

пропонували уряду розглянути

питання організації виробництва

біоетанолу на базі державного

підприємства «Торговий дім

«Етанол» та передати йому 10

спиртових заводів, передбачив�

ши у державному бюджеті на

2010 рік фінансування відповід�

ного перепрофілювання спирто�

вих заводів.

У рекомендаціях пропонуєть�

ся Кабінету Міністрів внести

зміни у відповідні акти щодо

скасування механізму монополь�

ного формування єдиної ціни на

спирт етиловий, який застосову�

ється сьогодні ДК «Укрспирт». А

також надати спиртовим заводам

право самостійно реалізовувати

спирт етиловий без наявності лі�

цензії на оптову торгівлю за умов

його реалізації споживачам на

внутрішньому ринку в обсягах

власного виробництва. 

АГРОПРОФІ

№ 11 [064] 27 березня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 3 АГРОПОЛІТИКА

Як повідомив електронним листом до ЗМІ від імені ДК
«Укрспирт» Ельдар Селімов, наразі концерн готує заяву
щодо слухань 26 березня. Концерн незадоволений опри�
людненою з боку керівництва Комітету ВР інформацією.
Серед іншого, за словами пана Селімова, у заяві місти�
тимуться претензії щодо недостатньої фахової підготовки
учасників слухань до розгляду проблем спиртової галузі.
Поява зазначеної заяви обіцяна на сьогодні. 
Будемо слідкувати за перебігом подій.

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР

перша страва по�парламентськи



Україні в поточному році до$

ведеться проводити сівбу

ярих культур в стислі терміни

через прохолодну березневу

погоду, яка масово стримує

посівні роботи, повідомила у

четвер нашому виданню на$

чальник відділу агрометеоро$

логії Українського гідромет$

центру (УкрГМЦ) Тетяна Ада$

менко.

ЗА ЇЇ СЛОВАМИ, у поточному

році погодні умови в Україні на�

ближені до наших звичайних.

Минулого ж року погода була ви�

нятковою – з кінця лютого тем�

пература повітря і ґрунту була

значно теплішою, що дало змогу

розпочати весняний комплекс

польових робіт суттєво раніше.

Зазвичай станом на четверту де�

каду березня ярими культурами

засівається близько 25�30% пла�

нованих площ.

У поточному ж році, повідо�

мляє агрометеоролог, посівну кам�

панію наразі проводять тільки

господарства південних регіонів

України. У решті областей техніка

не може вийти в поле через над�

мірну вологість ґрунту і низькі

температури. Так, на Заході Укра�

їни – у Волинській, Рівненській,

Львівській областях – спостеріга�

ється підмерзання верхнього ша�

ру ґрунту і його перезволоження.

На Сході України спостеріга�

тиметься нестійка погода з різким

коливанням температур. Так 28�29

березня тут вночі очікуються замо�

розки до 6�8 градусів, денна тем�

пература становитиме плюс 9�14

градусів. Ці великі добові ампліту�

ди призведуть до пришвидшеного

підсихання ґрунту. Опадів у озна�

ченому регіоні не передбачається. 

Метеорологи прогнозують пі�

двищення температури повітря і

припинення опадів в Україні

найближчим часом – уже напри�

кінці березня. Тому, на їхню дум�

ку, аграріям слід максимально

ефективно використати наявні

погодно�кліматичні умови цієї

весни і провести сівбу ранніх яро�

вих до 10 квітня. Посіяні ж після

означеної дати ярі зернові будуть

менш стійкими.

Тетяна Адаменко також пові�

домила, що стала погода в берез�

ні сприятливо позначається на

стані посівів озимини. За оцінка�

ми Укргідрометцентра, 96% посі�

вів озимих зернових знаходяться

в хорошому і задовільному стані.

Такі дані практично збігаються з

інформацією Мінагрополітики. 

Профільне міністерство рані�

ше повідомляло, що посіви ярих

культур в Україні під урожай 2009

року, за попередніми даними ре�

гіонів, становитимуть близько

16,4 млн га.

За цією ж інформацією, в Ук�

раїні під урожай 2009 року засія�

но озиминою на зерно і зелений

корм 9,786 млн га, що на 1,8%

більше, ніж у попередньому році,

зокрема, озимими зерновими –

8,254 млн га (відповідно на 3,5%

більше).

Делегація фінансистів швей$

царського банку «BCV» побу$

вала на Миколаївщині, де ві$

двідала сільськогосподарсь$

ке підприємство «НІБУЛОН» та

його виробничі підрозділи.

У  СКЛАДІ делегації перебува�

ли представники керівництва

банку та журналісти провідних

швейцарських видань. Для оз�

найомлення з  виробничою

діяльністю гості побували у

двох підрозділах – ДП «Лідіїв�

ське» та філія «Снігурівська», а

також на перевантажувальному

терміналі компанії в м.Микола�

єві. Крім виробничих потужно�

стей гостям репрезентували

благодійну діяльність підпри�

ємства – підшефну миколаїв�

ську ЗОШ № 57 та дерев'яну

фортецю, подаровану «НІБУ�

ЛОНом» дитячому містечку

«Казка». 

За словами голови правлін$

ня банку «BCV» Олівера Штай$

мера, на делегацію справили

велике враження географія ком�

панії, виробничі можливості,

висока організація праці, техніч�

на оснащеність, поля у відмін�

ному стані, сучасні зернозбері�

гальні потужності. Багато інфор�

мації про «НІБУЛОН» можна

отримати через Інтернет та із за�

собів масової інформації. Нам

відомо про досягнення компанії

у сільськогосподарському ви�

робництві, але хотілось побачи�

ти все на власні очі. 

– Ми раді можливості, що

представилася. Розуміємо, що

перевантажувальний термінал

«НІБУЛОНа» є однією із про�

відних ланок у експорті зерна з

України, в структурі агробізнесу

вашої держави, і тому раді поба�

чити, як цей підрозділ працює

на практиці. Порівняно  з інши�

ми українськими компаніями, з

якими «BCV» співпрацює в аг�

рарному та експортному бізне�

сі, «НІБУЛОН» вигідно виріз�

няється великими масштабами,

сучасним обладнанням та орга�

нізацією праці. Ми співпрацює�

мо тільки з висококласними

професіоналами, якими і є ке�

рівництво вашої компанії.   

На думку швейцарських

журналістів, відвідини «НІБУ�

ЛОНа» – це чудова можливість

познайомитися з одним із ос�

новних українських виробників

зерна в Причорноморському

регіоні, адже будь�яка інформа�

ція з преси не може порівнятись

з безпосереднім знайомством з

компанією, з можливістю відві�

дати країну і реально дізнатися,

побачити, як тут живуть і пра�

цюють люди.
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«Сизам» – це останнє слово,

надсучасна розробка вітчизняних

вчених в області застосування доб�

рив.

«Сизам» складається із спе�

ціально відпрацьованих для кож�

ної сільськогосподарської культу�

ри композицій макро� та мікрое�

лементів. Ці речовини, сприяючи

гармонізації процесів розвитку

рослини, підвищують енергію та

схожість насіння, забезпечують

потужний розвиток кореневої си�

стеми, стовщення стебла і продук�

тивність кущення злаків, форму�

вання великої листової поверхні,

закладання більшої кількості гене�

ративних органів (плодів, зерна).

При цьому підвищується стійкість

до несприятливих погодних умов

(заморозків або посухи).

Комплекс мікроелементів, що

входять до складу «Сизам», віді�

грає значну роль у всіх важливих

процесах життєдіяльності рослин:

сприяють діленню клітин та син�

тезу білків, підвищують активність

ферментів, збільшують вміст хло�

рофілу в листі й інтенсивність фо�

тосинтезу; підвищують стійкість

рослин до хвороб; знімають стрес

у рослин після посухи, заморозків,

внесення пестицидів; покращують

ефективність засвоювання основ�

них добрив з ґрунту та ефектив�

ність застосування засобів захисту

рослин; прискорюють розвиток

рослин; дають можливість отриму�

вати максимальні врожаї сільгосп�

культур, що потенційно закладені

в сортах і гібридах; значно поліп�

шують якість продукції.

«Сизам» суттєво підвищує

якісні показники: для пшениці –

вміст клійковини (зерно не нижче

4�го класу); для цукрових буряків

– дигестія збільшується на 2�3%,

розмір кореня – на 30�40%. Над�

бавка до основного врожаю стано�

вить: для озимої пшениці – 30�

50% (0,6�1,9 т/га), гороху – 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%.
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Швейцарські банкіри та журналісти
побували в «НІБУЛОНі»

Тетяна АДАМЕНКО

Сіяти доведеться швидко



СЬОГОДНІ Сергію Миколайови�

чу 45! Це саме той вік, коли люди�

на вже набула життєвого досвіду,

проте не втратила юнацького зав�

зяття. За час розмови про госпо�

дарство і про село директор ТОВ

«Козацьке» завжди вживав слово

«Ми» – ми вирішили, ми зібрали,

ми розробили тощо. Займенник

«Я» застосовував, коли йшлося

про відповідальність. 

Своїм бажанням довести, що

усе в житті відбувається не «за

так», він ладен переконати будь�

кого. Отже, як висловився наш

співрозмовник, нехай почує той,

хто вміє слухати. 

– ПРИ всіх катаклізмах і негараз�

дах того, хто справді звик прац�

ювати в сільському господарстві,

криза не зачепить. Людей у світі

стає більше, тому і попит на про�

дукти харчування зростає, адже

кожен хоче їсти. За всіма прогно�

зами, зменшення виробництва

сільгосппродукції проти минуло�

го року очікується і в Україні. От�

же на неї буде попит. А відтак буде

і ціна.

Усе що можна було зробити,

щоб нас криза не зачепила, ми

зробили. Добрива ми придбали,

коли ціна на них впала до міні�

мальної, так само і паливо. Для

цього треба було тримати гроші на

депозиті. Усі боялися і знімали, ми

не знімали і від того виграли.

Завдяки цьому забезпечені

кадрами, технікою, добривами,

насінням і паливом. Тому сонечко

зійде – ми посіємо. І якщо урожай

і ціни будуть нормальними, то

кризи не буде. Ніякої.

Якби свого часу держава не

заборонила експорт зерна, то ціна

б у нас так сильно не впала. Зрозу�

міло, що суха кукурудза під час

збирання не може коштувати 450

грн/т, якщо ціна насіння – тисяча

гривень за мішок на гектар. У нас

хороша кукурудза, але її собівар�

тість вийшла 760 гривень.

– То ви її не продавали?
– Тоді ні. У лютому продавали по

780 грн/т. Ціна хоч і невелика, але

трейдери самі забирали її у нас.

Це, звісно, не та ціна, що в порту,

але ж туди зерно ще треба довез�

ти, і той, хто його туди доправить,

також повинен  заробити гроші –

до цього я ставлюсь із розумінням.

– Як давно ви тут керуєте?
– Саме у березні виповнюється 9

років.

– А в господарстві як давно?
– Я народився у Козацькому. По�

чинав водієм після механіко�ме�

талургійного технікуму в Києві і

служби в армії. Потім став меха�

ніком, а згодом бригадиром трак�

торної бригади. Заочно закінчив

НАУ, за фахом інженер�механік.

У 98�му програв два голоси на ви�

борах нового керівника господар�

ства, і щоб не псувати ні з ким

стосунків, два роки працював на

Новобиковському цукровому за�

воді. За цей час господарство по�

троху і «зложилося». Повернувся

у двохтисячному році, коли борги

становили 998 тис. грн. Це були

дуже великі гроші. Тоді тонна

зерна коштувала 200 гривень.

Держава, спасибі, тоді списала

280 тисяч боргів. Решту довелося

повертати. 

– Яким чином? З чого ви почи�
нали?
– Поступово, потрошку. Спочат�

ку ніхто не хотів нам вірити. Коли

ми говорили, що ми з «Козацько�

го», навіть і слухати не хотіли. Але

життя не стоїть на місці. 

Починали ми з дисципліни. І

з того, що привчали самих себе не

просто ходити на роботу, а дума�

ти, що і навіщо робимо. Людина

має працювати усвідомлено, і не

заради когось, а заради себе, своєї

родини – батьків, дітей. Через змі�

ну самооцінки виникає бажання

робити і заробляти. Так поступо�

во поверталася довіра до госпо�

дарства. Це те, чого на ринку не

купиш.

– Як ви знаходите покупців на
свою продукцію? 
– По�різному. Є певне коло парт�

нерів, які тоді нам повірили. Те�

пер багато з партнерських стос�

унків переросли в дружбу. Збут

основних культур, можна сказа�

ти, налагоджений. Так само і з

постачальниками. На решту про�

дукції ціну відстежуємо, прода�

ємо тим, хто більше платить.

Проблема в іншому. 

– У чому ж?
– У диспаритеті цін. Проблема ви�

никла у цьому році з реалізацією

сільгосппродукції, коли селяни бу�

ли змушені продавати кукурудзу

по 500 гривень. Це проблема. 

Або – так: до минулого року

ми звикли, що ціна тонни міндоб�

рив дорівнювала ціні тонни пше�

ниці. Восени ж ціна на добрива

підскочила до трьох тисяч, а пше�

ниця впала до 600�800 гривень…

– Працюєте по кредитах чи за
власні обігові кошти?
– Другий рік не беремо кредитів.

Спочатку брали багато, але так же

важко їх було повертати. Краще й

не згадувати. У 2004�му ми почали

більш�менш стало працювати,

останні три роки стабільно отри�

муємо прибутки. За минулий рік

ми отримали 1,8 млн грн чистого

прибутку.

– А тваринництвом займає�
тесь?
– Приміщення свиноферми дає

змогу тримати тисячу голів сви�

ней. Ми багато реалізуємо ма�

леньких поросят населенню, торік

це було більше тисячі. Бо люди у

нас в селі дуже трудолюбиві. І то�

му в нас немає проблеми з кадра�

ми. В нас чудові кадри! 

І свинина у нас смачна, бо

свою українську білу вирощуємо

по�українськи – на натуральних

кормах власного виробництва, без

преміксів і добавок. 

У скотарстві були страшні

проблеми. Коли я прийшов, було

280 голів ВРХ хворих на туберку�

льоз. Довелося їх позбутися, три

роки проводити ретельну дезин�

фекцію приміщень. У 2006 купили

40 нетелів української м'ясної по�

роди, тоді биків. Зараз маємо 100

голів і поки не продаємо. Є плани

у цьому році відкрити племрепро�

дуктор і продавати «на плем'я».

Худоба прекрасна, невибаглива,

дає хороші прирости.

– Чому саме м'ясне скотар�
ство? 
– Тому що, по�перше, тоді не було

ціни на молоко. А по�друге, після

тієї боротьби з туберкульозом, ми

вирішили відпрацювати техноло�

гію утримання на «м'ясниках». І

якщо усе складеться добре, то за�

ведемо і молочне стадо. 

– Кажуть, що ви цієї осені з се�
редини жовтня байдикували…
– Ми минулого року 27 жовтня за�

кінчили увесь комплекс осінньо�

польових робіт. І два тижні до Дня

працівників сільського господар�

ства і ще два потому відпочивали. 

Проте могли б спокійно іще

тисячу гектарів обробити. Але не�

має довкола жодної сотки неора�

ної землі. 

– Яку техніку і технології ви�
користовуєте?
– Техніку вітчизняну, бо трактори

«Білоруси» іноземними не вважа�

ємо. На наші 2,5 тис. га маємо три

комбайни «Дон». Як виняток, од�

ного «Домінатора» б/в нещодавно

придбали.

Дорогої імпортної техніки не�

має. Не купували, бо, по�перше,

не хотіли влазити у борги. По�дру�

ге, у нас достатня кількість людей

– хороші хлопці – у яких сім'ї і ді�

ти. Якщо завтра купити імпортно�

го трактора і посадити на нього

два чоловіки, то сімох доведеться

звільнити. А я цього не хочу. Не�

хай господарство трохи менше за�

робить, але люди нехай працюють

і заробляють. Якщо, дасть Бог,

збільшуватимемо кількість землі,

то і техніку купуватимемо.

Землі близько 30% оремо,

решту обробляємо за мінімальною

технологією. Ми живемо на річці

Супій, і  довкола нас болота.

Навесні зазвичай близько третини

площ не засіваємо, бо не можна

в'їхати – низькі поля. Через те їх

оремо раз на 3�4 роки, а в інтерва�

лах «бавимося» дисковими боро�

нами. І отримуємо непогані ре�

зультати. Урожайність зернових у

минулому році становила в се�

редньому 4,5 т/га, цукрових буря�

ків – 40 т/га, кукурудзи в сухому

зерні 7,0 т/га. Колись такі показ�

ники були високими, а сьогодні їх

слід називати стандартними для

середнього господарства. 

– Чи схильні Ви до експери�
ментів у роботі?
– Так. Більше за все я люблю екс�

периментувати на полі. Наприк�

лад, вважалося, що в нашому ре�

гіоні соняшник не росте. Ми

спробували торік і отримали чудо�

вий результат. В цьому році посіви

збільшимо. 

На промислових ділянках па�

ралельно застосовуємо різні доб�

рива або ЗЗР, бо зараз багато про�

понують, і у кожного – все краще.

Ми прислухаємося, та усе одно

перевіряємо. У середньому щоро�

ку на 80�90% використовуємо ап�

робовані сорті і технології, а на

решті 10�20% – експериментуємо. 

З Днів поля ми з агрономом

щороку привозимо два нові сорти:

він іде по полю ліворуч, я – пра�

воруч, потім – навпаки. Кожен

окремо на власний розсуд обирає

по чотири найпривабливіших, і ті

два, що збігаються, – купуємо.

– За господарствами зазвичай
закріплена соціальна сфера се�
ла. Як у вас?
– Забезпечення соціальної сфери

села в основному лежить на нашо�

му господарстві, але в селі Козаць�

кому, у тому числі, працює фер�

мерське господарство «Вікторія»,

яке очолює Микола Фенюк. Це

потужне господарство, тому й во�

но не стоїть осторонь. 

Ми чотири роки тому суттєво

попрацювали над газифікацією

села, вклавши 120 тисяч гривень,

дорогу в селі ремонтуємо, торік

провели повне освітлення села.

Повністю і безкоштовно забезпе�

чуємо продуктами харчування ді�

тей у садку, де їх п'ятнадцятеро, і

школу з вісімдесятьма учнями. Ре�

монт і облаштування школи – та�

кож за рахунок господарства. Ді�

тям�відмінникам усім платимо

стипендію – було по 75 гривень на

місяць, тепер буде по 100 гривень. 

За паї у цьому році розрахува�

лися у розмірі 3,6 відсотки. Меш�

канці села в основному беруть

зерном, а дітки�спадкоємці, які

переважно живуть в місті, відда�

ють перевагу тисячі гривень за

пай.

– Як сьогодні мають жити лю�
ди на селі?
– Безумовно, краще, ніж тепер

живуть. Я не думаю, що молоді

сім'ї триматимуть худобу і догля�

датимуть городи. Вони мають

працювати в агропідприємстві,

отримувати гідну зарплату і купля�

ти, що хочуть. Люди середнього

віку і старшого виховані на до�

машньому господарстві, і не слід у

них це відбирати.

– Від чого ви отримуєте най�
більше задоволення?
– Я, як кожна нормальна людина,

отримую задоволення від того, що

живу. Від того, що є сім'я, яка зав�

жди з радістю тебе зустрічає. Від

того, що усі здорові й щасливі. 

Я отримую задоволення від

своєї роботи. Я її люблю і через це

стараюся не скиглити про гірку

селянську долю. Люблю коли сіє�

мо, коли воно сходить і родить.

Люблю збирати урожай і відванта�

жувати його покупцям. Люблю,

коли усе це разом приносить гро�

ші, бо це приростає наш добробут.

А ще мені подобаються ентузі�

асти. Є в нашому селі співочий

колектив «Берегиня» з одинадця�

ти бабусь, яким по 60�70 років.

Ми їм купили спеціального «бусі�

ка», пошили костюми, і вони їз�

дять Україною, співають пісні, ре�

кламують наше село і господар�

ство. Бувають у святих місцях, то

за нас завжди свічку поставлять. У

Козацькому завжди жили за пра�

вилом: що більше ти віддаси, то

більше тобі повернеться.

Артем Житков
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Спрацюємо по�козацькому
ОСОБИСТІСТЬ Переконливий й емоційний директор на усі сто відсотків відповідає і назві села, де
він народився, і назві господарства, у якому з 1985<го працює – «Козацьке». Сергій Чубовський з
Чернігівщини упевнений, що оптимізм і бажання рухатися вперед допомагають нам приймати
правильні рішення. Життя ж постійно посилає випробовування, і якщо подостаток ми пережили, то й
кризу переживемо. Головне, щоб люди на собі її не відчули.

Сергій ЧУБОВСЬКИЙ



АГРОПРОФІ

№ 11 [064] 27 березня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВІ РИНКИ6

Ф'ЮЧЕРСИ на минулому тижні

зросли за всіма позиціями на тлі

різкого падіння курсу долара та

постійної цінової підтримки з

боку ринку сої. 

За тиждень, ціни найближчих

ф'ючерсних контрактів по пше�

ниці зросли на біржі в Чикаго

(CBOT) на 32 центи за бушель, у

Канзас Сіті (KCBT) – на 33 цен�

тів за бушель, у той час як в Мін�

неаполісі (MGE) додали 27 цен�

тів за бушель до $233,6/МТ. Куку�

рудзяні ф'ючерси по закінченні

торгів додали в ціні 8 центів за

бушель, а соєві боби подорожча�

ли на 76 центів за бушель до

$349,79/МТ.

Нова схема Федеральної ре�

зервної системи щодо купівлі

довгострокових державних борго�

вих зобов'язань викликала най�

більше тижневе зниження курсу

долара США з 1985 року. Незва�

жаючи на деякі відшкодування

збитків у п'ятницю, ICE�індекс

долара втратив 4,1% за тиждень і

впав до найнижчого рівня почи�

наючи з січня цього року. 

Загальний обсяг експортних

продажів за минулий тиждень

скоротвся на 41% порівняно до

попереднього тижня і становив

213,8 тис. МТ. Це на 45% нижче

середнього показника за останні

чотири тижні та значно менше

ринкових очікувань на рівні 300�

500 тис. MT. Основними покуп�

цями на минулому тижні були

Японія (71,4  тис. тонн), Ємен (35

тис. тонн), Гватемала (29,6 тис.

тонн) і Південна Корея (21,6 тис.

тонн). 

Продажі пшениці 2009/10 МР

збільшились на 22 тис. MT,  в під�

сумку загальний обсяг продажів

нового врожаю досяг 58 тис.

тонн. 

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) 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

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 26.03.2009 року 1 RUB = 0,22831 грн.

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 20 березня 2009 року

Біржа 
(зернові) 

Травень '09 Липень '09 Вересень '09 Грудень '09 Березень '10

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 202,18 5,503 0,320 5,625 0,318 5,868 0,310 6,088 0,315 6,240 0,303
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 221,56 6,030 0,330 6,140 0,348 6,243 0,353 6,395 0,363 6,510 0,355
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 233,59 6,358 0,265 6,318 0,310 6,380 0,330 6,483 0,308 6,578 0,303
CBOT Чикаго (Кукурудза) 145,69 3,965 0,080 4,070 0,088 4,160 0,095 4,280 0,100 4,393 0,100

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

349,79 9,520 0,755 9,490 0,738 9,325 0,710 9,055 0,698 8,930 0,693

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод *
Розра)
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котирувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл)ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Березень ’09 5091 5080 5094 5088 ) 5088 )71 5080 5094 11 25134720

EXW пшениця кл.3 Травень ’09 5107 5104 5210 5209 ) 5172 )148 5104 5210 10 20170150

EXW пшениця кл.3 Липень ’09 5256 5254 5350 5349 ) 5302 )181 5254 5350 10 20676500

EXW пшениця кл.4 Березень ’09 4747 4698 4747 4715 ) 4715 )130 4698 4747 11 23290800

EXW пшениця кл.4 Травень ’09 4751 4751 4805 4804 ) 4786 )210 4751 4805 10 18664750

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 4902 4902 5100 5090 ) 5001 )148 4902 5100 9 19503900

EXW пшениця кл.5 Березень ’09 0 0 0 0 + 3751 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Травень ’09 0 0 0 0 + 4005 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 0 0 0 0 + 4333 +0 0 0 0 0

FOB експ. пшениця Березень ’09 171,6 171,6 178,1 174,6 + 174,7 +2 171,6 178,1 11 21916540

FOB експ. пшениця Травень ’09 179,8 172,9 179,8 176,5 + 176,5 +3 172,9 179,8 12 22149681

FOB експ. пшениця Липень ’09 181,0 178,2 181,0 178,2 + 179,2 +4 178,2 181,0 12 22490085

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 26 березня 2009 року

США. Ставки океанського фрахту на 20 березня 2009 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25)30 тис.тонн

«Handymax» 
40)46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 15
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 33
Північ Південної Америки (Колумбія) 26
Схід Південної Америки (Бразилія) 35
Західна Африка (Нігерія) 60
Східне Середземномор'я (Італія) 33
Західне Середземномор'я (Марокко) 30
Близький Схід (Єгипет) 25
Японія 48 46

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 30
Західна Африка (Нігерія) 62
Близький Схід (Єгипет) 26

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 37
Європа (Роттердам) 43
Близький Схід (Єгипет) 35

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 59
Західне Середземномор'я (Іспанія) 55
Європа (Роттердам) 50
Західна Африка(Марокко/Алжир) 56

Північно)Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Близький Схід (Єгипет) 36
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 55
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 33 27
Тайвань 27 25
Південна Корея 29 27
Японія 27 25

Основні тенденції зернового ринку США:
падіння курсу долару підштовхнуло ціни

НА ЗЕРНОВОМУ ринку в Євро�

пейській частині Російської

Федерації минулого тижня

зберігалась тенденція до зниження

цін на пшеницю 3, 4 і 5 класів, а

також продовольче жито. 

Наразі середня ціна на продо�

вольчу пшеницю 3 кл. становить:

Європейська частина РФ – 5327

руб/т; Азіатська частина РФ –

5944 руб/т. 

Середня ціна на фуражну пше�

ницю 5 кл. становить: Європейсь�

ка частина РФ – 3352 руб/т; Азіат�

ська частина РФ – 4548 руб/т.

Усього експортовано в 2008/09

МР 15337 тис. тонн, із них пшени�

ці – 13578 тис. т, ячменю – 1747

тис. т, жита – 12 тис. т.

Обсяг операцій біржових тор�

гів при проведенні закупівельних

інтервенцій на ринку зерна за пе�

ріод з 19.08.08 по 25.03.09 р. стано�

вив 8,3 млн тонн на суму 38,97

млрд руб, зокрема:

пшениці 3 кл. – 2045 тис. тонн за

середньою ціною 5827 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2312 тис. тонн за

середньою ціною 5006 руб/т;

пшениці 5 кл. – 2116 тис. тонн за

середньою ціною 4039 руб/т;

жита групи «А» – 211 тис. тонн за

середньою ціною 3888 руб/т;

ячменю фуражного – 1322 тис. т

за середньою ціною 3725 руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 295 тис. тонн за

середньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

Росія: ціни на зерно 

ФАХІВЦІ банку Morgan Stanley

підвищили прогноз світового

дефіциту цукру в 2008/09 МР

більш ніж в 4 рази – до 7,9 млн

т. Збільшення дефіциту може

привести до зростання цін в

2009 р. 

Погіршення прогнозу поясню�

ється в першу чергу очікуваним

скороченням виробництва цу�

кру�сирцю в Індії, яке досягне

лише 11,8 млн т. Випуск цукру

також зменшиться в Китаї. Очі�

кується, що в 2009/10 МР світо�

вий дефіцит зменшиться до 0,8

млн т, оскільки аграрії розши�

рять посіви у відповідь на підви�

щення цін. Аналітики банку

прогнозують збільшення пропо�

зиції цукру з боку Бразилії в

квітні ц.р., коли в країні відбу�

деться сезонне підвищення рів�

ня виробництва.

У 2008/09 МР світовий попит на

цукор зросте порівняно з попе�

реднім сезоном на 1%, не дивля�

чись на економічний спад в сві�

ті. Єдиний випадок зменшення

світового попиту на цукор більш

ніж на 1% мав місце в 1974 р.,

коли він знизився на 4,6%.

За матеріалами ІК «Проагро»

Світовий дефіцит цукру зросте

ЗАВІДУВАЧ сектором моніто�

рингу і кадастру тваринного сві�

ту НПЦ з біоресурсів Національ�

ної академії наук Білорусі Руслан

Новицький вважає озерну жабу

перспективним об'єктом для

промислового розведення при

риборозплідних підприємствах

республіки.

– Білорусь володіє великим

запасом делікатесного продукту

– м'яса жаби. Республіка може

розраховувати на значні валютні

надходження від експорту

жаб'ячого м'яса у разі освоєння

промислового розведення цих

земноводних, – заявив в ін�

терв'ю агентству «Інтерфакс�За�

хід» пан Новицький. При цьому

він зазначив, що витрати на

створення індустрії по розведен�

ню і переробці жаб будуть порів�

няно невеликими.

В Білорусі водиться 3 види

зелених жаб: озерна Rana ridi�

bunda, ставкова R.lessonae і їстів�

на R.esculenta. Всі ці види є їстів�

ними і з успіхом застосовуються

в кулінарії багатьох країн.

За словами зоолога, най�

більш економічно вигідно в про�

мислових масштабах для експор�

ту і для внутрішнього споживан�

ня розводити озерну жабу. В Бі�

лорусі не рідкість 15�сантиме�

трові товарні жаби з півкілогра�

мовою вагою, – зазначив він.

«Жаб в промислових мас�

штабах можна вирощувати ра�

зом з рибою в ставках. При цьо�

му жодних додаткових витрат

рибгоспи нести не будуть», –

вважає учений. Як пояснив біо�

лог, популяція озерної і інших

зелених жаб на ставках рибово�

дів йде на користь і самому риб�

ництву, оскільки жаб'ячі пуго�

ловки навесні і влітку складають

значну частину раціону багатьох

видів риби. 

Найбільш пристосовані для

розведення озерної або їстівної

жаби рибні господарства, розта�

шовані в південних районах Бі�

лорусі, зокрема в Брестській

області.

«Науково�практичний центр

з біоресурсів готовий узятися за

розробку алгоритму промисло�

вого виробництва озерної жаби

на основі іноземного досвіду і

власних напрацювань, проте віт�

чизняні підприємства не поспі�

шають поки укладати з нами до�

говори на розробку методик, ре�

комендацій і необхідної доку�

ментації для розведення жаби.

Дуже обережно цим питанням

цікавилися служби, що експлуа�

тують мінські і гродненські водо�

очисні споруди, але все зупини�

лося на рівні розмов», – резюму�

вав Р.Новицький.

За інф. Агропромислового порталу Білорусі

Чи розводитимуть жабу 
в Білорусі?
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КОМПАНІЯ MCB Agricole

Holding, що володіє в Україні

компанією «Укрзернопром

Агро», повідомила про поча�

ток весняної посівної кампанії

у південних регіонах України.

Сів ранніх ярових культур за�

планований до середини квіт�

ня, а пізніх – до травня. 

Для цього в повному обсязі

вже закуплені насіння, засоби

захисту рослин та мінеральні

добрива. Загальна площа під

ярі складе більше 13 тисяч

гектарів та матиме наступну

структуру:

– Ячмінь – 5,6 тис. га;

– Соняшник – 5,4 тис. га;

– Кукурудза – 1 тис. га;

– Інші культури – 1,2 тис. га.

Це набагато менше, ніж

планувалося восени минулого

року (близько 60 тис. га). Як

зауважив генеральний дирек�

тор «Укрзернопром Агро» Єв�

ген Ленг, таке скорочення по�

сівної площі пов'язане з пога�

ною кон'юнктурою на ринку

продовольчих та сільськогоспо�

дарських товарів в умовах кри�

зи. Компанія буде робити ак�

цент на ячмінь та соняшник,

оскільки сумнівається у перс�

пективі росту цін на кукурудзу

цього сезону, підкреслив пан

Ленг. 

Незважаючи на відносно

стабільний фінансовий стан та

гарні перспективи компанії в

майбутньому, її акції так і не

спромоглися на більш�менш

суттєве зростання цього року.

Навпаки, з початку року ціна

на глобальні депозитарні роз�

писки (GDR) на акції MCB Ag�

ricole,  що котируються на

Франкфуртській фондовій бір�

жі, впала більше ніж вдвічі з

позначки 2,1 євро. Таке падін�

ня, на нашу думку, робить акції

компанії дуже привабливими у

довгостроковій перспективі,

адже, спираючись на фунда�

ментальний та порівняльний

аналізи, MCB Agricole на сьо�

годні є чи не найбільш недооці�

неною компанією українського

агросектору. На цьому тижні

ціни на GDR компанії знахо�

дились на рівні 0,8 євро.

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 12,16 12,30 12,30 295,00 18,3% 11,8%

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

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 16,00 16,30 16,00 1 147,97 )5,8% 30,1%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,42 0,50 0,50 5,23 0,0% )33,5%

Лендком Лондон LKI LN GBP 11,00 12,25 11,75 29,40 )4,1% 6,8%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 1,05 1,13 1,09 13,63 0,0% )52,6%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 2,35 3,00 2,81 311,21 24,9% )13,5%

Миронівський з)д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,20 1,65 1,00 140,00 0,0% )17,8%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 3,43 8,00 8,30 170,00 3,8% 38,3%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,48 1,12 0,80 13,76 0,0% )61,9%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 4,51 5,30 5,30 174,59 0,0% )8,6%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,01 0,11 0,06 0,64 )25,0% )96,0%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 26 березня 2009 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

КОМПАНІЯ «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та

лідер з виробництва цукру в

Україні, повідомила, що її гос�

подарства закінчують підготов�

ку до весняно�польових робіт,

які розпочнуться на початку

квітня. Всього заплановано по�

сіяти 35,1 тис. га цукрових бу�

ряків, що на 17% більше, ніж

минулого року, та 80,6 тис. га

під інші культури, а саме:

– Ячмінь – 23,3 тис га (+5% у

порівнянні з минулим ро�

ком);

– Кукурудза – 12,3 тис. га

(+16%);

– Соняшник – 11,2 тис. га

(2,7%);

– Соя – 15,2 тис. га (+21%);

– Кормові культури – 15,8

тис. га (+11,3%);

– Інші культури – 2,8 тис. га.

Збільшення обсягів вироб�

ництва власних буряків дасть

змогу на 90% забезпечити себе

власною сировиною у вироб�

ничому сезоні 2009 року і є ва�

жливим елементом вертикаль�

ної інтеграції холдингу.   

Керівник управління сіль�

ськогосподарського виробниц�

тва Сергій Майоров зазначив,

що господарства холдингу пов�

ністю забезпечені технікою, па�

ливо�мастильними матеріала�

ми, насінням і засобами захи�

сту рослин. 

Планується провести під�

живлення озимих культур на

загальній площі 34,4 тис. га.

Усього в сівозміні 2009 року

заплановано використати

близько 158 тис. га.

Акції «Астарта Холдинг» на

Варшавській фондовій біржі

почали зростати з середини

лютого і за цей час (з 18 люто�

го) піднялися в ціні на 52%.

Лише за сьогоднішній день ак�

ції подорожчали майже на 4%

до 12,3 польських злотих. Це

свідчить про те, що інвестори

позитивно сприйняли останню

новину холдингу і оптимістич�

но оцінюють його подальші

перспективи. 

Астарта

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

АГРОПРОМИСЛОВА компа�

нія «Лендком», що зареєстрова�

на у Великобританії та має ак�

тиви і веде бізнес в Україні, по�

відомила про зміну номінально�

го едвайзера та ексклюзивного

брокера, що обслуговує компа�

нію на альтернативному май�

данчику (AIM) Лондонської

фондової біржі, де обертаються

її акції. Відтепер це компанія Li�

berum Capital Limited. 

Також «Лендком» проінфор�

мував, що в результаті додатко�

вої емісії акцій, що була прове�

дена у цьому місяці, частка во�

лодіння компанією банком UBS

збільшилась і досягла 8,25%. 

Цього року акції «Ленд�

ком», що обертаються на аль�

тернативному майданчику

AIM Лондонської фондової

біржі, пережили поступове

зростання, що тривало півтора

місяці і закінчилося на познач�

ці 36% зростання від початку

року, а потім падіння майже до

рівнів кінця минулого року.

Станом на 26 березня, акції

«Лендкому» коштували 11,75

фунтів стерлінгів.  

Лендком Ринкова вартість акцій, GBP

Джерело: Bloomberg

MCB Agricole

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua

Спиртзаводи 
розділили
Колегія державного концер�
ну «Укрспирт» розподілила
спиртові заводи по напря�
мах виробництва, про це
йдеться у повідомленні
Державного концерну спир�
тової і лікерогорілчаної
промисловості «Укрспирт».
Так, спирт етиловий харчо�
вий вироблятимуть 39 під�
приємств загальною потуж�
ністю 30773 тис. дал, біоета�
нол і біопаливо – 8 заводів
загальною потужністю по
виробництву біоетанолу
129400 тис. дал, спирт�си�
рець для виробництва біо�
етанолу – 14 заводів загаль�
ною потужністю 10347 тис.
дал, продукцію органічного
синтезу – 3 заводи потужні�
стю 2283 тис. дал, продук�
цію в потоці (технічні спир�
томісткі рідини) – 4 заводи.
В той же час «Укрспірт» має
намір найближчим часом
ліквідувати 8 підприємств.
Згідно з повідомленням, роз�
поділ має остаточно затвер�
дити оптимізацію виробни�
чої програми концерну «Укр�
спирт» та сприятиме збалан�
суванню виробничих потуж�
ностей до потреб внутріш�
нього та зовнішніх ринків. 

В Росії утворили
Об'єднану 
зернову компанію
Як повідомляє прес�служба
Президента Російської Фе�
дерації, для розвитку елева�
торних потужностей, транс�
портної і портової інфра�
структури внутрішнього
ринку зерна, Дмитро Мед�
ведев підписав Указ від
20.03.2009 р. №290 про
створення Об'єднаної зер�
нової компанії.
Д.Медведев прийняв про�
позиції уряду РФ про перей�
менування ВАТ «Агентство
по регулюванню продоволь�
чого ринку», 100% акцій
якого знаходиться у феде�
ральній власності, у ВАТ
«Об'єднана зернова компа�
нія». Крім того, він ухвалив
внести до статутного капіта�
лу створеної компанії акції
31 компанії, що знаходиться
у федеральній власності.
Пріоритетним напрямом
діяльності Об'єднаної зер�
нової компанії визначено
збільшення обсягів закупівлі
і реалізації зерна на вну�
трішньому ринку, об'ємів
експорту зерна, модерніза�
ція і будівництво елеваторів
і портових терміналів. Пре�
зидент також схвалив про�
позиції уряду щодо розроб�
ки стратегії компанії на
2009�12 рр. і на період до
2015 р., що зокрема перед�
бачає залучення приватного
капіталу.

За інф. Зерно на IDK.RU



Житомирщина 
потребує кредитів
У Житомирській області прак�
тично припинено кредитування
аграрного сектора економіки.
Про це повідомив голова Жито�
мирської обласної державної
адміністрації Юрій Забела в
ході виїзного засідання ВР Ук�
раїни з питань аграрної політи�
ки і земельних відносин, яке
відбулося 25 березня в Жито�
мирській ОДА. 
Ю.Забела зазначив, що на сьо�
годні пролонговано кредитів 18
сільськогосподарським підпри�
ємствам на загальну суму 21
млн грн в п'яти банках області.
Вимагають пролонгації ще 9
підприємств майже на 10 млн
грн в шести банках. Із заявле�
них сільськогосподарськими
підприємствами області кредит�
них ресурсів в сумі 111 млн грн
фактично отримано 3 млн грн. 
Наразі єдиною підтримкою в
проведенні комплексу весняно�
польових робіт є лише форвар�
дні закупівлі. Аграріям області
представлено заявок на 45 тис.
тонн зерна на 50 млн грн. 

Чернівеччина: знос
техніки – понад 80% 
У Чернівецькій області рівень
зносу парку сільськогосподар�
ської техніки досяг 80�90%. 
Про це повідомив начальник
головного управління агропро�
мислового комплексу Черні�
вецької ОДА Олег Надточій

23 березня на прес�конференції
за підсумками роботи сільсько�
господарської галузі регіону в
2008 р. 
За його словами, минулого ро�
ку сільськогосподарські вироб�
ники на умовах 30% компенса�
ції за рахунок коштів державно�
го бюджету отримали 73 оди�
ниць сільськогосподарської
техніки на 6,12 млн грн, проте
це не рятує ситуацію. 

Вінниччину 
відвідали 
потенційні інвестори
З намірами вкласти гроші в ро�
звиток сільського господарства
області на Вінниччині перебува�
ли представники ТзОВ «Ленд�
ком Юкрейн груп».
Про наміри компанії щодо спів�
праці розповідав Річард Спінкс
– виконавчий директор компа�
нії. Як він зазначив, сьогодні це
лише ознайомчий візит. Нас�
правді потрібно місяці для того
щоб вивчити та визначити мо�
жливості аграрного сектору
області. Відповідаючи на запи�
тання представників мас�медіа
Р.Спінкс висловив захоплення
розробками в галузі АПК, які
продемонстрували науковці з
аграрного університету. За його
словами такі досягнення пози�
тивно вплинуть на подальшу
співпрацю з Вінниччиною.
Наразі «Лендком» працює пере�
важно у Львівській області. 

За інф. прес<служб облдержадміністрацій
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– У МЕНЕ правнучка 15 берез�

ня народилася. І лише тепер я

нарешті збагнув, яке ж то життя

– довга нива! І який я щасли�

вий!

Доля кожній людині на ро�

ду написана. Я народився в

сусідній Соснівці за рік до

війни. 

Батько, Михайло Іванович,

загинув на фронті десь у До�

нецьких степах. А моя мама,

Поліна Лук'янівна, молода

вдова – усю душу вкладала в

роботу, вишиванки і мене ма�

лого… 

Виховував мене вітчим,

фронтовик Сергій Півень. Він

був людиною роботящою, по�

міркованою і вимогливою. Ка�

зав, що мені треба йти вчитися

на залізничника, бо там сама

висока дисципліна. Може, у

такий спосіб хотів іще й убе�

регти мене від важкої селянсь�

кої праці. 

Та, вочевидь, то була не моя

доля. Хоча ми з мамою їздили

до Харкова подавати докумен�

ти до технікуму, я не міг витра�

чати батьківські кошти, щоб

винаймати житло. Тому вирі�

шив закінчити школу заочно та

вивчитися на тракториста. Пі�

сля армії в колгоспі «Перше

Травня» перебрав майже усі по�

сади: був і електриком, і брига�

диром, і агрономом, і заступни�

ком голови. У 30 років, коли я

вже був одружений і мав дочку,

мене направили на навчання до

Полтавського технікуму керів�

них кадрів.

У Кобзівку перебрався на

свято Івана Купала 7.7.77 року

головою колгоспу «Ім.  ХХ

партз'їзду». Такий дивний збіг

імен і цифр – чотири «сімки»,

це ж треба. Моїй мамі ще у вій�

ну циганка наворожувала, що я

годуватиму не лише себе і її, а

численну кількість людей. Так

воно і сталося.

Герой 
за мирний подвиг
– МЕНІ щастить на добрих лю�

дей. Наш колгосп завжди був

потужним, одним із кращих в

районі й в області. Таким його

зробили люди. Тому і нагороди,

можна сказати, мене завжди

оминали – ми нагороджували

механізаторів, бригадирів, доя�

рок, тваринників. 

У 2007 році я отримав зван�

ня Заслуженого працівника

сільського господарства Украї�

ни. На  Героя України докумен�

ти від області подавали тричі,

але чомусь вони не проходили.  

За часів війни, не дай Гос�

подь щоб таке колись повтори�

лося, звання Героя можна було

отримати за особистий подвиг. А

в мирному житті керівник під�

приємства, коли отримує таке

звання, то це не лише його влас�

на заслуга – разом з ним працю�

ють люди. 

Коли почалися реформи і

розпаювання, господарство ми

втримали. Звичайно, були ба�

жаючи виокремитися. Але жод�

ної будівлі ми не зруйнували,

жодної корови не зарізали. 

Своє і закордонне
– Я НЕ ЗГОДЕН з тим, що тре�

ба викинути плуга. Кожну тех�

нологію потрібно випробувати,

і для цього може знадобитися і

10, і 15 років. Ми застосовуємо

мінімальні технології по ранніх

зернових, по цукрових буряках.

Але робимо й оранку.

Ми взагалі намагаємося за�

стосовувати в господарстві те,

що є передовим у світі. Але є

багато вітчизняних технологій,

достойних уваги. Наприклад,

мені кажуть: «Поїдьте, повчить�

ся, як високорентабельно виро�

щують свиней в Австрії». А ми

перед тим були в «Агро�Союзі»,

побачили, наскільки вони про�

думано підійшли до вирощу�

вання свиней і виробництва

м'яса. Не думаю, що свиням

потрібен перламутровий кахель

і душ з підігрівом. Свиня – чи�

стоплотна тварина, тому їй тре�

ба створити природні «свинячі»

умови: чиста підстилка, збалан�

соване харчування, щоб вона

могла поїсти у будь�який час, і

простір для пересування. Я не

проти іноземних інвестицій і

технологій.  Але ми цілком

спроможні самі займатися сви�

нарством, і тим же австрійцям

у нас теж є чому повчитися.

Щодо скотарства, особливо

стосовно виробництва молока,

то, послухавши  австрійців, гол�

ландців, німців і американців,

ми радикально змінили ста�

влення до корів. Це надзвичай�

но емоційно вразлива істота, у

якої молоко не лише на язиці,

як ми раніше вважали, а й у ду�

ші. І що найменше у її утриман�

ні буде людського фактору, то

краще вона почуватиметься.

Ми займаємося вже близько

п'яти  років виробництвом

«євромолока» – маємо 800 го�

лів високопродуктивного дій�

ного стада нашої української

червонорябої породи. У корів�

никах по 170 голів на без�

прив'язному утриманні з одно�

манітним харчуванням, суча�

сний доїльний зал німецької

фірми «Вестфалія Сьорж». І бо�

рони Боже на корову кричати

або щось про неї дурне думати

– тоді вона тобі молока не

дасть. Під час доїння вони в нас

музику слухають. Зазвичай це

іноземна класика, а нещодавно

поставили їм Вєрку Сердючку.

І що б ви думали? Молока вий�

шло більше!  

Виробництво молока сьо�

годні більш прибуткове, ніж

відгодівля свиней чи ВРХ. Та

все одно велику рогату худобу

ми утримуємо на рівні трьох ти�

сяч особин, повністю дотри�

муємося усього технологічного

циклу.  

Добре 
господарство, 
не добрі ціни
– ТОРІК на базі нашого госпо�

дарства як одного з кращих

проводили обласний семінар

по збиранню ранніх зернових.

З'їхалося чимало фахівців поди�

витися, яка у нас добренна

пшениця, яка хороша техніка.

Іван Гулий. 

Кращий не той, 
хто голосніше кричить. 
А той, хто годує хлібом

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

На цьогорічних березневих парламент$

ських слуханнях у Верховній Раді Герой

України Іван Гулий був дуже зосередже$

ний і небагатослівний. На інтерв'ю газе$

ті погодився, але запросив до господар$

ства, щоб його розповідь була «не поза$

очі». Коли ж ми побачилися на Харківщи$

ні, Іван Михайлович буквально світився

від щастя. Ми попередньо обговорили

перелік питань, які нас цікавлять, щоб

він міг підготуватися. Проте вийшов мо$

нолог, який ми просто не наважились пе$

рервати… 

Спочатку господар намагався прихова$

ти емоції, аж потім не втримався:



Щоб відновити закупівлю молока і м'яса
У Верховній Раді України 25 березня зареєстровано проект зако�
ну №4261 від 25.03.2009 про внесення змін до Закону України
«Про податок на додану вартість» (щодо врегулювання порядку
закупівлі молока і м'яса в живій вазі у особистих селянських гос�
подарств). 
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в
умовах нинішньої ситуації, яка склалася у зв'язку із затриманням
підписання Президентом України проекту Закону №3353 і вве�
денням його в дію, припинена закупівля молока і м'яса в живій
вазі у товаровиробників не платників податків на додану вар�
тість, які вирощують більше 80% всього поголів'я великої рога�
тої худоби на Україні. Це призвело до різкого зниження закупі�
вельних цін на худобу в живій вазі і до зупинки значної кількості
м'ясопереробних підприємств. 
Даний проект закону спрямовано на забезпечення врегулювання
порядку закупівлі молока і м'яса в живій вазі в особистих се�
лянських господарствах, що в умовах фінансової кризи в Україні
допоможе тваринницькій галузі, зокрема у вирощуванні великої
рогатої худоби і відновленні виробничої діяльності м'ясо�молоч�
ної галузі АПК.

Малі підприємці 
за кордоном платитимуть більше
Кабінет Міністрів рекомендує місцевим органам влади встано�
влювати ставку єдиного податку для фізичних осіб, які ведуть
підприємницьку діяльність за кордоном, у максимальному роз�
мірі. Про це говориться в постанові Кабміну №236 від 5 березня. 
Дану норму Кабмін помістив у роз'яснення особливостей вико�
ристання норм указу №727 від 3 липня 1998 року (про спрощен�
ня податкової системи для малих підприємців) для підприємців,
що ведуть свою діяльність за кордоном. 
Уряд уточнив порядок реєстрації таких підприємців. 
Кабмін також установив рекомендовані розміри внесків підпри�
ємців, що працюють за кордоном, у Пенсійний фонд (базовий –
845 гривень, підвищений – 1690 гривень, максимальний – 3530
гривень). 
Згідно з указом Президента №727 від 3 липня 1998 року розмір
єдиного податку встановлює місцева влада за місцем держреє�
страції підприємця в межах від 20 гривень до 200 гривень щомі�
сяця. 
У січні Кабінет Міністрів України відновив реєстрацію платника�
ми податку на додану вартість підприємців, що сплачують єди�
ний податок.

Український ринок вина може вирости 
Про це журналістам повідомив президент Української торго�
вельно�промислової конфедерації Володимир Демчак. 
Він уточнив, що в даний час фактичне споживання вина в Укра�
їні складає 11�12 л/людину на рік (офіційна статистика –
8 л/людину на рік). Тоді як в сусідній Білорусі цей показник
складає 15 л/людину на рік. 
За його словами, основним стримуючим чинником є недостатній
розвиток ресурсної бази. Так, в Україні з 2002 по 2008 рр. пло�
доносна площа виноградників зменшилася з 91,2 – до 70,9 тис.
га. «У тій же Німеччині цей показник складає 140 тис. га», – заз�
начив він. 
За даними УТПК, в 2008 р. в порівнянні з попереднім періодом
експорт виноградного вина з України збільшився з 1,739 – до
2,48 млн дал. Одночасно імпорт виноградного вина за вказа�
ний період скоротився з 5,488 – до 4,087 млн дал. Валовий
збір винограду в Україні в 2002�2008 рр. збільшився з 359,3 –
до 415,2 тис. т.

Добре, кажуть, господарство.

Ми теж так думаємо. І в рос�

линництві в нас справи непога�

ні. Але я кажу непогані, бо неві�

домо, чим сьогодні вимірювати

підсумок жнив: тоннами чи

краще гривнями? Щоб отриму�

вати високі врожаї, за останні

два роки тільки на нову техніку

та технології  ми витратили

близько 14 млн грн. Торік озима

пшениця дала понад 6 тонн з

гектара, ячмінь – 4,8 т/га, со�

няшник – 3,1 т/га. Ми зібрали

ранніх зернових понад 11 тисяч

тонн, понад 13 тисяч – цукро�

вих буряків і 3,7 тисячі тонн со�

няшнику. Нам би радіти з таких

здобутків. Але ж немає на сіль�

госппродукцію належної ціни.

Добре, що ми за рахунок

тваринництва могли потерпіти

з реалізацією. Наприклад, вже

другий рік використовуємо пла�

стикові мішки�сховища: у них

2 тис. тонн зерна кукурудзи за�

ложили на зберігання. А що ро�

бити тим, у кого немає можли�

вості терпіти?!

Хочеш багатше
жити – працюй
– Я ЦІЛКОМ ЗГОДЕН з Ана�

толієм Криворучком, першим

на Харківщині Героєм України

від АПК,  і з рештою керівників

господарств, які кажуть, що до�

помога держави селянам пот�

рібна не у вигляді доплат чи до�

тацій. Допомога потрібна у ці�

новій політиці. Якщо ми купує�

мо допоміжні матеріали або

техніку за ринковими цінами,

то повинні мати право і прода�

вати свою продукцію за ринко�

вими цінами. А так виходить –

на копійку по держпрограмах з

бюджету допомогли, а потім не�

має відбою від перевіряючих.

Справжній господар, власник

ніколи не крастиме ні в держа�

ви, ні в себе. Крадуть чиновни�

ки, вигадують якісь схеми за ти�

ми держпрограмами, а переві�

ряють нас. 

Якщо хочеш багатше жити,

мати нову техніку – працюй,

бери в банку кредит, як в усіх

цивілізованих країнах. Тільки

відсотки мають бути прийнят�

ними і умови кредитування. 

Земельні питання в державі

не врегульовані. Ми постійно

чуємо про ринок землі. А хіба

він існує?  Від того, що держава

роздала селянам державні акти

і виділила землю в натурі – по

шматку кожному посеред за�

гального поля – ринку як тако�

го не створилося. Ми землю

власноруч не створили, вона

нам дана від Бога. Тому й ділити

її нема чого, і належати вона

повинна державі. Дивіться, яка

виходить несправедливість: пі�

сля померлих залишилася не

успадкована земля, а новонаро�

джені у селі ні цієї і ніякої іншої

ніколи не отримають. Чому ж

вони мають залишатися в селі

працювати на чиїйсь землі й

платити за це орендну плату

власникові, який може і взагалі

не працювати? 

Держава має визначитися з

ціною землі і викупити у людей

їхні паї за гроші. Проте це за

один день не зробиться. Тому

частково це можна зробити за

гроші, які вона отримує сьогод�

ні за оренду. Потім здавати цю

державну землю в оренду агро�

підприємствам і за рахунок тих

подальших коштів погашати

перед людьми заборгованість.

Яким має бути 
аграрний міністр
– ЯКИМ має бути міністр

сільського господарства? Він

повинен мати не тільки обов'яз�

ки, а й права. Сьогодні він не

самостійна фігура – він робить

те, що йому кажуть. Причому

якби хоч була б якась послідов�

ність у тих командах. А то сьо�

годні – одне, завтра зовсім ін�

ше. За Радянських часів теж ви�

конувалися вказівки згори, але

тоді була державна політика,

п'ятирічні плани і програми,

держзамовлення тощо. Держава

командувала, але вона й відпо�

відала. Тепер хтось у владі ко�

мандує, часто навіть невідомо

хто, а відповідати чомусь має

сільгоспвиробник.

Тож, по�перше, міністр має

сам формувати свою команду. В

ній кожен має бути фахівцем,

пропонувати рішення і нести за

них відповідальність. Міністр

АПК повинен бути ключовою

фігурою в Кабінеті Міністрів,

бо сільське господарство забез�

печує продовольчу безпеку в

державі.

По�друге, у своїх розрахун�

ках і програмах міністерство

має спиратися на реальні ци�

фри і дані. Наприклад, сьогодні

ми кажемо, що у нас зорано

стільки�то мільйонів гектарів

землі. А скільки ще не зорано? І

хто за це відповідає? Як їдеш

дорогою – стоять поля, що де�

сятиліття не оброблялися. Вони

чиясь власність чи як?

По�третє, щороку саме міні�

стерство має формувати держ�

замовлення для виробників –

скільки і чого держава повинна

закупити у селян, щоб прохар�

чувати людей протягом року. І

забезпечувати його грошима. 

Але, знову таки, один міністр

і вся його команда, якою б ро�

зумною вона не була, нічого не

вдіють без Президента, уряду,

Верховної Ради і регіональної

влади. Тут не повинно бути полі�

тичного протистояння. Кращий

не той, хто голосніше кричить і

годує людей обіцянками, а той,

хто насправді годує хлібом.  

Мене й досі вважають керів�

ником колгоспу. Хоч «Промінь»

і приватно�орендне підприєм�

ство, та за його рахунок ми

утримуємо інфраструктуру усіх

семи сіл, де обробляємо землю.

Щороку витрачаємо на це

близько півмільйона гривень.

За нашої фінансової участі від�

крито лікарську амбулаторію сі�

мейного лікаря: такий собі ден�

ний стаціонар, де можна і кров

на аналіз здати, і крапельницю

чи кардіограму зробити.  

Харчування в двох школах і

двох садочках – за рахунок гос�

подарства, так само як і шкіль�

ний автобус. Розвозимо по се�

лах продукти – хліб, молоко,

крупи, словом усе необхідне.

Орендну плату вчасно випла�

чуємо, загалом близько трьох

відсотків набігає… 

Але справжнє щастя – це

твоє оточення, родина і нащад�

ки. За своє життя я багато зро�

бив, проте планів на майбутнє

ще більше.

Тетяна Шелкопляс
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Наталія Тарченко

На які чинники треба
перш за все звертати ува�

гу при виборі страхової компа�
нії? 
Роман Шинкаренко: Перш,

ніж починати роботу із страхо�

вою компанією, треба ретельно

підготуватися: визначити куль�

тури, період страхування, та ін�

ші ризики. Вибір періоду та ри�

зиків серйозно впливатиме на

підбір самого покриття, якість

та ставку премії, яку зможе за�

пропонувати компанія. Бажано

вести перемови не з одним

страховиком, а із кількома, то�

му що на сьогодні умови страх�

ування можуть в значній мірі

різнитися. 

Також треба звертати увагу

на репутацію компанії, – бажа�

но навести довідки про те, як

вона працювала раніше, чи є у

неї в наявності кваліфіковані

спеціалісти. 

Також можна спробувати

отримати інформацію за про�

грамою субсидованого страх�

ування – зазвичай в районах та

областях такі дані є. В наявно�

сті можуть бути і дані про те, як

та чи інша компанія здійсню�

вала страхові виплати. Таку ін�

формацію можуть надати пред�

ставники регіональних управ�

лінь агропромислового розвит�

ку, а також інші страхувальни�

ки�колеги, – адже досвід в цьо�

му різновиді страхування зараз

має все більше людей. 

Після зібрання необхідної

інформації я би рекомендував

накреслити таблицю з основ�

ними параметрами страхових

договорів, щоб можна було лег�

ше порівнювати. 

Наразі основною пробле�

мою є те, що багато госпо�

дарств намагаються застрахува�

тися під низьку преміальну

ставку, обираючи найнижчий

тариф. Це далеко не завжди

правильно. Досить часто більш

низька ставка премії говорить

про те, що або якість покриття

буде меншою, або страхова

компанія використовуватиме

будь�які неточності в договорі,

щоб затягнути із страховими

виплатами або взагалі відмови�

ти в них.

Наприклад, щодо мульти�

ризикового страхування (тоб�

то, коли компанія має справу

із великою кількістю ризиків)

на весняно�літній період,

ставка премій має бути 4�5%,

або навіть вище. Якщо ж вона

нижче 3%, вже можна казати

про дуже скорочене страхове

покриття. 

Отже, визначившись із умо�

вами страхування, ми підпи�

суємо договір та працюємо. 

Гарі Роше: Виробники дуже

часто, обираючи страхову ком�

панію, пов`язують своє рішен�

ня із питанням кредитування.

Банкіри надають їм список

страхових компаній, і саме із

нього треба вибрати свого стра�

ховика. Останнім часом ми по�

мічаємо, що цей вибір не до�

статньо добрий. Причин тому

багато – наприклад, в тому, що

список був складений 2�3 роки

тому, а за цей час життя дуже

змінилося – з`явилися нові

продукти, тощо. І може бути,

співробітники банків, що готу�

вали список, не достатньо обіз�

нані у продуктах агростра�

хування. 

Також, при виборі страхової

фірми, треба зважити на те, які

в неї стосунки із перестраху�

вальниками. Якщо вони добрі,

то це дає багато переваг. Слід

ще сказати, що в Україні недо�

статній фінансовий контроль

над цим ринком з боку держа�

ви. Але таку функцію виконує

перестрахувальник. Саме він

перевіряє страхові фірми, тим

самим надаючи гарантію того,

що при настанні страхового

випадку виплати будуть здій�

снені. 

Роман Шинкаренко: Обираю�

чи страховика, треба, перш за

все, звертати увагу на великі

компанії. За нинішньої склад�

ної ситуації у них запас міцно�

сті все ж буде вищий, ніж у

компаній невеликих. Страхо�

вики мають надавати інформа�

цію про свої резерви, капітал,

скільки минулого року було зі�

брано премій та здійснено ви�

плат. Особливу увагу треба

звертати на рівень виплат. Як�

що він низький, то представни�

ки фірми мають пояснити таке

явище. Добре, якщо це – ре�

зультат якісної політики андер�

райтингу. Якщо ж компанія

просто затримує виплати в руч�

ному режимі, то тоді отримати

компенсацію буде дуже і дуже

важко. 

Також при оформленні до�

говору треба обов`язково бути

впевненим в тому, що людина,

яка представляє страхову ком�

панію, має повноваження що�

до підписання такого докумен�

ту. Бажано було би навіть отри�

мати копію довіреності при

підписанні договору. Минулого

року були випадки, коли стра�

ховики відмовляли у виплатах,

пояснюючи це тим, що нібито

людина, яка підписала договір,

не мала права це робити. 

Можливо, треба також
зважити, з яким пере�

страхувальником працює ком�
панія? 
Роман Шинкаренко: Це бажа�

но, і компанії, на вимогу клієн�

та, мають надати таку інформа�

цію. Краще, якщо перестрах�

увальником є західна фірма – із

Швейцарії, Німеччини, Фран�

ції, Великобританії, США. 

Марина Зарицька: Компанії,

які мають відомого перестрах�

увальника, отримують дві пере�

ваги. По�перше, існує більша

ймовірність того, що ризики,

передані перестрахувальнику,

будуть покриті. По�друге, пере�

страхувальник сам частково ре�

гулює ринок, висуваючи певні

вимоги компаніям, і працює

тільки із тими, хто їх задоволь�

няє.  

Гарі Роше: До речі, закордонні

перестрахувальники часто біль�

ше обізнані із становищем в

українському агрострахуванні,

ніж ваші вітчизняні державні

органи. 

Роман Шинкаренко: Мушу

додати, що на розгляд до Вер�

ховної Ради поданий додаток

до Закону про агрострахування,

в якому йдеться про те, щоб пе�

ретворити страхування із

обов`язкового на добровільне.

Це означатиме, що всі компа�

нії матимуть отримати додатко�

ву ліцензію та надавати що�

квартально до Держфінпослуг
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Добре страхування 
дешевим не буває
ФАХОВА РОЗМОВА Агрострахування – справа в Україні відносно нова. Є в ній багато невідомого для
наших виробників. Як обрати надійну компанію та вигідні умови, де тут можуть бути підводні рифи та
як їх уникати? Звісно, у агровиробників постає багато питань. На деякі з них дають відповіді наші
сьогоднішні співрозмовники – представники Міжнародної фінансової корпорації (IFC): керівник
Проекту «Розвиток агрострахування» Гарі Роше, консультант з питань агрострахування Роман
Шинкаренко та спеціаліст з інформаційних кампаній Марина Зарицька.

IFC (Internetional Finacial Corporation –
Міжнародна фінансова корпорація) –
член Групи Світового банку, що спеціа�
лізується на сприянні сталому економіч�
ному зростанню країн, що розвивають�
ся. Організація підтримує розвиток при�
ватного сектору, надає компаніям і уря�
дам консультації та послуги із управлін�
ня ризиками. 
Україна стала акціонером та членом IFC
у 1993 році. Станом на 30 червня 2008
року організація інвестувала $988 млн у

42 вітчизняних проекти. IFC розширює
свою інвестиційну програму, спрямо�
вуючи кошти в фінансовий, аграрний
сектори, розвиток енергозбереження та
інфраструктуру. Організація пропонує в
Україні консультативні програми з ро�
звитку лізингу, агробізнесу, іпотечного
страхування та удосконалення середо�
вища для ведення бізнесу. 

«Проект розвитку агрострахування в

Україні» здійснюється IFC за фінансо�

вої підтримки Канадського агентства
міжнародного розвитку. Працюючи в
співпраці з ключовими зацікавленими
міністерствами, відомствами та приват�
ними структурами, проект допомагає
вдосконалити законодавчо�нормативну
базу, що регулює агрострахування, та
посилити спроможність страхових ком�
паній надавати послуги сільськогоспо�
дарським виробникам. В рамках пілот�
ної програми проект працюватиме без�
посередньо із сільгоспвиробниками. 

ДОВІДКА

Фермерів
Закарпаття 
підтримають 
коштами з 
обласного 
бюджету  
Діяльність фермерських
господарств області в умо�
вах кризи вивчав голова
облдержадміністрації Олег

Гаваші в ході робочої по�
їздки Мукачівським, Між�
гірським та Хустським ра�
йонам. Насамперед йшлося
про допомогу на обласному
рівні  найбільшим фермер�
ським господарствам краю.
На початок 2009 року в
області працювало 1231
фермерське господарство.
За минулий рік їх кількість
збільшилася на 10 відсотків.
Щороку зростає і частка
продукції, яку виробляють
фермери. Так, у 2008 році
фермери виробили 39 від�
сотків зернових, 47 – ово�
чів, 24 – м'яса та майже 100
відсотків яєць. Тому збере�
ження потенціалу фермер�
ських господарств залиша�
ється стратегічним завдан�
ням місцевої влади.
Голови фермерських госпо�
дарств, що їх відвідав
губернатор регіону,  в ос�
новному скаржилися на
відсутність державної під�
тримки. Кредитні зобо�
в'язання взяті господарства�
ми, наразі повністю лежать
на їх плечах, хоча коли во�
ни бралися, існувала низка
державних програм.    
Майже вісім мільярдів гри�
вень зняли з підтримки се�
ла. Фактично призупинено
дію семи державних про�
грам, які минулого  року ще
діяли в агропромисловому
комплексі. В цьогорічному
державному бюджеті на
компенсацію відсоткових
ставок по кредитах нічого
не передбачено. 
Тож закарпатські фермери
наразі можуть розрахову�
вати лише на підтримку
обласної влади. Так, за
словами Олега Гаваші,
цього року обласну про�
граму підтримки фермер�
ських господарств продов�
жать фінансувати. На її ви�
конання виділено 700 ти�
сяч гривень. Після нещо�
давньої наради щодо міні�
мізації впливу кризи на аг�
ропромисловий комплекс
обласною владою прийня�
то рішення про першочер�
гове виділення коштів з
обласного бюджету на
часткову компенсацію фер�
мерським господарствам
відсоткових ставок  по кре�
дитах. 



Нові ставки 
субсидування 
експорту молока 
і молочної продукції
в ЄС
19 березня 2009 р. Європейсь�

ка Комісія прийняла Постанову
(ЄС) №233/2009, якою були
встановлені нові ставки субси�
дування експорту молока і мо�
лочної продукції. Постанова
набула чинності 20 березня.
Ставки субсидування знахо�
дяться в діапазоні EUR2,88�
66,6/100 кг. Так, для сиру із вмі�
стом жиру на рівні 47�52% вона
становить EUR11,78/100 кг, мо�
лочної сироватки жирністю 29�
34% – EUR16,21/100 кг, некон�
центрованого молока без підсо�
лоджувачів жирністю не більше
21% в упаковці, що не переви�
щує 2 л, – EUR10,43/100 кг.
Інформацію про ставки субси�
дування можна отримати, оз�
найомившись з текстом Поста�
нови за адресою в Інтернеті на
сайті http://eur�lex.europa.eu. 

Інформаційна компанія «Проагро»

«Вімм�білль�данн»
інвестує у викуп 
власних акцій
Провідний російський вироб�
ник продуктів харчування і на�
поїв ВАТ «Вімм�білль�данн
Продукти Харчування» оголо�
сив учора про те, що його до�
чірнє підприємство «Вімм�
білль�данн Фінанси» придбало
на фондовому ринку 724,123
звичайні акції, що становить
1,65% акціонерного капіталу
Компанії. Виходячи з поточної
ціни акцій компанія витратила
на викуп близько $23 млн.
«Компанія володіє стабільним
рівнем грошової готівки і про�
довжує генерувати хороший
грошовий потік від операцій�
ної діяльності, про що наведе�
но в нещодавно опублікованій
звітності. Зважаючи на наше
міцне фінансове становище, а
також нашу оцінку власних
звичайних акцій як привабли�
вих для інвестування, ми вва�
жаємо, що придбання власних
звичайних акцій є доцільним
застосуванням коштів, що за�
безпечить повернення капіталу
нашим акціонерам», – сказав
голова правління компанії Тоні
Майер.
Компанія повідомила, що «пе�
ріодично» може купувати ак�
ції на фондовому ринку.
«Об'єм і час викупу акцій зал�
ежать від різних чинників, се�
ред яких загальна ринкова
кон'юнктура, наявність періо�
ду біржової торгівлі, потреба
в наявних засобах, а також
можливості для стратегічного
інвестування».
Довідка: «Вімм�білль�данн»
об'єднує 37 заводів в Росії, Ук�
раїні, Грузії і Середній Азії. Ос�
новними акціонерами є Д.Яко�
башвілі, Г.Юшваєв, С.Пластінін,
М.Дубінін, О.Орлов, а також
французький концерн Danone.

дані із кожного виду страхуван�

ня. В цьому випадку ми зможе�

мо отримувати більше інфор�

мації та реально оцінювати об�

сяги страхування на ринку по

компаніям. Для всього ринку,

так само, як і для держави та

страхувальника, це буде дуже

добрий інформаційний меха�

нізм для отримання якісних да�

них. 

В Україні надто пошире�
не таке явище, як спів�

страхування – коли один
об'єкт за однаковим ризиком
страхується у двох або більше
страховиків. Коли доцільно ви�
користовувати цей метод?
Роман Шинкаренко: Подібне

явище дійсно існує. З одного

боку, згідно із правилами зви�

чайної страхової практики, всі

поля однієї культури (особли�

во, якщо мається на увазі вро�

жай) повинні страхуватися.

Вітчизняні страховики допу�

скають, що поля можуть бути

застраховані кількома компа�

ніями. Тут може бути два під�

ходи. 

Перший – коли страхується

два�три різних масиви культу�

ри,  в  кількох компаніях,  і

страхувальник проводить дуже

багато паперової роботи – кож�

ному страховику треба готува�

ти документи. Пакети мають

бути ідентичними, різнитися

тільки у розподіленні полів. Це

не погано, – особливо на сьо�

годнішній день, коли ми не

знаємо, яка компанія має кра�

ще фінансове становище. 

Другий підхід – коли клієн�

та бажають застрахувати де�

кілька компаній, що врешті

решт домовляються між собою.

При цьому договір укладається

від однієї компанії, а між інши�

ми розподіляються ризики. 

Головне – щоб страхуваль�

ники розуміли: один і той са�

мий об'єкт у двох різних ком�

паній страхувати не можна. Згі�

дно із Законом про страхуван�

ня, джерелом виплати може бу�

ти лише один страховик. 

Які саме статті в госпо�
дарстві  можуть бути

предметом страхування?  
Роман Шинкаренко: Згідно із

Законом, предметом страх�

ування є майновий інтерес,

який виробник має підтверди�

ти. Тобто, йому треба мати або

право користування земельни�

ми масивами, або орендні до�

говори. Застрахувати можна со�

бівартість виробництва (витра�

ти на вирощування культури),

чи майбутній врожай. Останнє

робиться згідно із цінами, які

узгоджуються між компанією

та страхувальником. Береться

до уваги середня урожайність

за останні роки (зазвичай, 5 ро�

ків) та страхується цей показ�

ник  – із поправкою на рівень

покриття або франшизу. У нас

можна застрахувати всі польові

культури – і зернові, і технічні,

і масляні, тощо. Можна страх�

увати і тварин, – хоча в тому,

що стосується риби та бджіл,

це робиться зараз дуже мало.

Практики страхування
доходу від виробництва в

Україні нема? 
Роман Шинкаренко: Саме так,

доходи від виробництва у нас,

на жаль, не страхуються. Але

навіть в світовій практиці по�

дібних прикладів дуже мало. Це

має місце в країнах із дуже роз�

винутими системами аграрного

страхування. Там в цьому знач�

ну роль відіграє державна під�

тримка, до того ж, мають бути

дуже конкретні цінові індика�

тори. Тобто, треба визначити,

яка в конкретному регіоні існує

ціна на певний вид продукції в

визначений час. Тільки в цьо�

му разі ми зможемо страхувати

доход. Інакше це практично

неможливо. 

В Україні надійних цінових

індикаторів майже не існує, от�

же, вважаю, даний вид страх�

ування поки що не має сенсу.

Гарі Роше: На українському

ринку агрострахування існує

багато неясних речей. Тому

треба створювати стандарти  –

в тому, що стосується продуктів

та контрактів. Адже зараз ви�

робники, частіше за все, самі

не розуміють, що вони купля�

ють. Згодом багато проблем ви�

никає при оцінюванні збитків,

тощо. Виробники відчувають

себе дуже невпевненими в цих

речах. Стандартизація продук�

тів виправдала себе в багатьох

країнах світу. Про те, як це за�

провадити в Україні, точиться

дискусія, виникає багато запи�

тань. Стандартизація передба�

чає спрощення умов, що знач�

но полегшить життя виробни�

ка. Також завдяки цьому про�

цесові продукт стане більш ста�

більним. 

Роман Шинкаренко: Варто до�

дати, що цього року клієнти

страхових компаній, які вже

страхувалися раніше, мають бу�

ти дуже обережними. В ниніш�

ньому сезоні деякі страховики

змінили тексти угод. Причина

в тому, що субсидії в цьому ро�

ці (зокрема, в першому півріч�

чі) не передбачені. Тому страх�

ування добровільне, і компанії

можуть застосовувати власні

тексти договорів. 

Варто попередити виробни�

ків про те, що в деяких догово�

рах є дуже небезпечні положен�

ня, які треба обов`язково брати

до уваги. 

Перше – це як формулю�

ються ризики. Якщо цей ас�

пект прописаний надто нео�

днозначно – наприклад, зна�

читься, що «...сильний вітер –

це не менше 25 метрів за секун�

ду», то ніхто не зможе підтвер�

дити, що вітер тут мав саме та�

ку силу. Звісно, якщо погодна

станція не стоїть безпосередньо

на полі. І в будь�якому разі

страховик може відмовити у

виплаті. А якщо написано про�

сто «...пошкодження рослин

від сильного вітру», то будь

який більш�менш кваліфікова�

ний спеціаліст�агроном зможе

побачити, що пошкодження

характеризуються саме впли�

вом сильного вітру. 

Другий небезпечний мо�

мент – процедура виплати по

страховому випадку. Я би реко�

мендував, щоб документів по

цьому питанню було якомога

менше. Адже договір уклада�

ється між виробником та стра�

ховою компанією, і ці дві сто�

рони мають бути в змозі вирі�

шити між собою, мав місце

збиток, чи ні. Застосування

будь�яких державних органів

або сторонніх фахівців – це ли�

ше додаткові складнощі для

страхувальника. 

А найголовніше – бажано,

щоб страхувальник або в угоді,

або окремим документом про�

писав методику врегулювання

збитку для того, щоб потім, в

разі настання ризикової події,

страхувальник знав, як буде

проводитись ця процедура. На

сьогодні дуже мало компаній

інформують клієнта про те,

яким чином здійснюється цей

процес. 

Гарі Роше: Те, що сказав кол�

лега, стосується також планів і

задач нашого Проекту. Зараз

ми співпрацюємо із Держфін�

послуг, і мета наша – створити

систему сертифікації для стра�

хових комісарів, які займають�

ся оцінкою збитків. Звісно, бу�

демо проводити відповідні тре�

нінги, складати методологію.

Інакше виробники не вірять

страховим фірмам. Втім, ми

оптимісти та бачимо гарні

перспективи щодо розвитку

цього молодого ринку. 

В Україні сільськогоспо�
дарським підприємствам

пропонується декілька страхо�
вих продуктів. Розкажіть про
особливості кожного з них –
наприклад, які риси має страх�
ування на період перезимівлі? 
Роман Шинкаренко: Не див�

лячись на те, що минула зима

була досить м`якою, згідно із

свіжими даними, в декількох

регіонах на окремих полях спо�

стерігається загибель сільсько�

господарських культур. Осо�

бливо це стосується Криму,

Херсонщини, Полтавщини,

Донеччини, Одещини. Тому

господарства, які застрахували

свої поля, будуть спроможні

компенсувати частину витрат.

Специфікою зимового пе�

ріоду є те, що страхуються тіль�

ки посіви культур і витрати на

виробництво. Весною, якщо

кількість рослин на 1 квадрат�

ний  метр виявляється нижчою

за певний рівень, проводиться

виплата компенсації. Збитки

компенсуються або частково,

або повністю (якщо договором

передбачено страхування посі�

вів від повної загибелі, – варі�

ант, який я рекомендую). Наш

проект на наступний сезон

планує запровадити новий про�

дукт, – страхування озимих від

висіву до збирання. Згідно опи�

туванням, що м провели, ви�

робники в ньому вельми заці�

кавлені. 

На весняно�літній період

одним із найдешевших продук�

тів�альтернатив мультиризико�

вому страхуванню є страхуван�

ня культур від граду та вогню.

Франшиза тут зазвичай засто�

совується по полях. В разі на�

стання ризикового випадку

компенсується вартість май�

бутнього врожаю. Втім, якщо

повної загибелі нема, то вро�

жайність потрібно буде визна�

чити до початку збирання. 

При мультиризиковому (або

комплексному) страхуванні пе�

релік ризиків також досить ве�

ликий. Культури тут страхують�

ся від усіх погодних або при�

родних негараздів. В цьому ви�

падку компенсується вартість

врожаю за тою ціною, яка була

зафіксована в договорі. Вона

може бути на рівні середньої

багаторічної, або встановлена

згідно із виробничими витрата�

ми. Ось такі основні специфіч�

ні риси цієї послуги. 

Продовження розмови про

особливості агрострахування

читайте у найближчих номерах

«Агропрофі». 
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Юридична доля «колгоспних» лісів
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК До редакції звернувся керівник сільськогосподарського закритого акціонерного товариства з проханням
роз'яснити, який можливий порядок та правовий механізм вирішення права на оренду лісових насаджень на користь колективу
господарства<правонаступника. У даному випадку господарство орендує 17 тис. га землі у пайовиків, а питання оренди 337 га
лісових насаджень на його користь не вирішено.

“
На території більшості новостворених господарств, що роз�
ташовані в зоні лісостепу та полісся, знаходяться лісові нас�

адження. Вони межують або розташовані всередині сільсько�
господарських масивів (де вирощуються сільськогосподарські
культури) в переважній більшості на крутосхилах, в ярах, в ін�
ших неугіддях та землях, виведених із сільськогосподарського
обробітку, невеликими за розмірами ділянками.
Спеціалісти та працівники господарств протягом 40�50 років
займалися посадкою, лісопоновленням та доглядом цих лі�
сонасаджень, які й зараз перебувають у задовільному стані
та мають важливе значення для захисту природного середо�
вища і сільськогосподарських угідь.
У зв'язку з реформування сільгосппідприємств та розпаю�
ванням землі ці лісонасадження лишилися на землях запасу
за межами населених пунктів. Погодження на право оренди
цих масивів надають райдержадміністрації, але виникають
проблеми, і рішення приймаються не завжди на користь гос�
подарства�правонаступника.

В.П.Ревко, 

керуючий Сухівецьким відділенням 

ЗАТ АПК «Зоря» Рівненської обл.»

Олександр ПОЛІВОДСЬКИЙ,

директор Правничої 

фірми «Софія»:

– ОПИСАНА ситуація спостері�

гається дуже часто, і розв'язувати

такі проблеми доводиться ба�

гатьом господарствам та юри�

стам, які працюють з ними.  Для

розуміння цієї ситуації слід нага�

дати кілька важливих положень

законодавства України. 

По�перше, все, що перебуває

на земельній ділянці (нехай і

міцно поєднане з землею), вва�

жається окремим об'єктом права

власності. Інакше кажучи, спо�

руди, дерева, ліс є окремим

об'єктом права власності. У

зв'язку з цим реєстрація прав на
землю, зокрема оформлення дого�
вору оренди землі, не означає ав�
томатичного переходу права кори�
стування тим, що розміщене на та�
кій земельній ділянці.

Користування такими реча�

ми, що міцно пов'язані з земель�

ною ділянкою, регулюються не

земельним, а іншим законодав�

ством – щодо будівель і споруд

– в основі Цивільним кодексом

України, щодо водних об'єктів –

Водним кодексом, щодо лісів –

Лісовим кодексом та законодав�

ством про охорону навколиш�

нього природного середовища. 

Отже, у нашому випадку слід

виходити з положень Лісового

кодексу. Згідно з Лісовим кодек�

сом, Конституцією України та

іншим законодавством ліс, як

правило, є державною власністю.

Фактично можливі винятки, то�

му в даному разі варто уточнити.

Це правило діє навіть у тому ви�
падку, якщо такий ліс розміщено
на землях, що раніше належали
колгоспу (чи радгоспу), а сьогодні
перебувають у власності колишніх
членів таких господарств. 

Ліси державної власності мо�

жуть перейти у користування фі�

зичним чи юридичним особам.

Вони зокрема можуть передава�

тися під ведення лісогосподарсь�

кого господарства, збирання ягід

тощо. Передача здійснюється за

процедурою, що визначена зако�

нодавством України.

Що ж стосується тих земель,

що розміщені поза межами зе�

мель, що раніше належали тако�

му господарству, то отримання

права на такі ліси теж потребує

відповідного оформлення та

проходження дозвільних проце�

дур. Звернення до райдержадмі�

ністрації має відповідати встано�

вленим вимогам. При цьому з

такою заявою може звертатися

як правонаступник реформова�

ного підприємства, так і будь�

яке інше господарство. При цьо�

му господарство, що орендує зе�
мельні ділянки колишнього рефор�
мованого підприємства, не обо�
в'язково має пріоритет укладання
такого договору.

У будь�якому разі рішення

райдержадміністрації може бути

оскаржено до суду, якщо є під�

стави, що таке рішення винесено

з порушенням встановлених

норм законодавства.

Користування лісом регулюється
окремим кодексом

КОМЕНТАР Андрій МАРТИН, 

докторант НУБіП, 

канд. економічних наук:

– ПИТАННЯ власності на ко�

лишні колгоспні ліси залишається

одним з найбільш проблемних пи�

тань регулювання земельних від�

носин у сільській місцевості.

Необхідно відзначити складність

юридичної долі так званих «кол�

госпних лісів». 

Розглянемо два головних варі�

анти: по�перше, коли при роздер�

жавленні земель КСП лісові землі

бути включені до земель колек�

тивної власності, і, по�друге, коли

у колективну власність вони не

передавалися.

Якщо землі лісів свого часу бу�

ли залишені в межах земельних ді�

лянок колективної власності, які

посвідчені державним актом на

право колективної власності на

землю, то на сьогодні вони вже да�

леко не завжди можуть розгляда�

тися як такі, що належать до дер�

жавної або комунальної власності. 

У випадку коли КСП було лік�

відоване до 1 січня 2002 року, землі

колективної власності за поперед�

нім законодавством можуть бути

віднесені до земель запасу держав�

ної власності, адже на той час

власником землі визнавалося саме

підприємство (яке тепер зникло),

а не громадяни�співвласники. 

Якщо ж ліквідація КСП відбу�

лася після 1 січня 2002 року, тоді

слід застосовувати положення

чинного Земельного кодексу Укра�

їни, який вказує, що «при ліквідації
сільськогосподарських підприємств
несільськогосподарські угіддя, що
перебували у їх власності, розподі�
ляються відповідно до установчих
документів цих підприємств або за
згодою власників земельних часток
(паїв)».

У разі ж якщо КСП було реор�

ганізоване, право власності має

зберігатися за його правонаступ�

ником. Відповідно, правонаступ�
ник КСП або особи, які діють від
імені власників земельних часток
(паїв), можуть подати позов до суду
про визнання права власності на зе�
мельні ділянки колишніх лісів на

підставі проекту роздержавлення

земель КСП та державного акта на

право колективної власності на

землю. Судове рішення буде підста�
вою для переоформлення права
власності – виготовлення техніч�

ної документації із землеустрою

щодо оформлення правовстано�

влюючих документів на земельні

ділянку та видачі власнику (або

співвласникам) державного акта

на право власності на земельну ді�

лянку (або ділянки) з лісовими

угіддями. Цікаво, що за цими ді�

лянками збережеться те цільове

призначення, з яким вони свого

часу надавалися КСП, тобто «для

ведення товарного сільськогоспо�

дарського виробництва».

Коли ж землі лісів при роздер�

жавленні були залишені у держав�

ній власності і передані до «дер�

жавного лісового фонду», але за�

лишилися ненаданими у користу�

вання державних або комуналь�

них лісогосподарських підпри�

ємств, у сучасних умовах їх слід

вважати землями запасу сільсько�

господарського призначення. 

Слід мати на увазі, що розпоря�
дження Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2008 р. №610�р «Деякі
питання розпорядження земельними
лісовими ділянками», яке зупиняє

прийняття рішень про надання

згоди на вилучення земельних лі�

сових ділянок, їх передачу у влас�

ність та оренду зі зміною цільового

призначення, не стосується земель
запасу, котрі не надані у власність
або користування, а тому в принци�

пі не підлягають вилученню. 

Водночас, землі запасу з ліса�

ми є незабудованими земельними

ділянками, а тому їх надання в

оренду за сучасним земельним за�

конодавством має здійснюватися

виключно на земельних торгах,

що проводяться у формі аукціону.

Однак правова неврегульованість
порядку проведення земельних тор�
гів практично зводить нанівець імо�
вірність одержання сільгосппідпри�
ємством в оренду земельних ділянок
з лісами для сільгосппотреб. 

Оренда земель запасу – через торги
КОМЕНТАР

Що не є лісом?
До земель лісогосподарського призначення не належать
землі, зайняті: 
а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів,
які не віднесені до категорії лісів;
б) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на
сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і
садових ділянках.

(Частина друга ст.55 чинного Земельного кодексу України)



ПЕРШІ 130 працівників Хер�

сонського машинобудівного заво�

ду, які перевірять технічний стан

підприємства та його готовність

до запуску, теперішнього понеділ�

ка розпочали роботу. Якщо ними

не буде виявлено порушень, то

вже на початку квітня ще 230 ви�

робничників та виконавців існую�

чих контрактів, також розпочнуть

роботу. Відрадно, що «Херсонсь�

кий машинобудівний завод» має

напрацьований портфель замо�

влень з різних країн світу, які в

перспективі надають можливість

підприємству повноцінно прац�

ювати.

Також, 20 березня між Хер�

сонською облдержадміністрацією

та керівництвом заводу був підпи�

саний Меморандум, згідно до

якого розроблено бізнес�план під�

приємства та поетапний графік

його запуску. Згідно з документом,

після відновлення  виробництва в

квітні 2009 року на ХМЗ плану�

ється  довести його до передкри�

зового рівня до кінця поточного

року. Так, в 2009 році підприєм�

ство планує випустити продукцію

на суму 169,553 млн грн, зокрема,

215 комбайнів «Славутич» на суму

156,950 млн. грн.

Виправленню ситуації також

сприяла розроблена Мінпромпо�

літики  «Короткострокова програ�

ма державної підтримки вітчизня�

ного сільгоспмашинобудування з

використанням коштів державно�

го та місцевого бюджетів», яка на�

дає додаткові можливості для ро�

звитку заводу та стабільного

функціонування підприємств

сільськогосподарського машино�

будування, зокрема.

У той же час, 24 березня проф�

ком підприємства подав до Хер�

сонського міськвиконкому заявку

на проведення безстрокової акції

протесту перед будівлею ОДА і

обласної ради. Страйкарі плану�

ють проводити мінімум 2�3 годи�

ни на добу в пікеті перед адміні�

страцією і повноцінні акції проте�

сту 27 і 30 березня цього року, ко�

ли в місті Херсон з робочими по�

їздками планують бути Президент

України Віктор Ющенко і

прем'єр�міністр Юлія Тимошенко

відповідно.

ПОТОЧНИЙ рік для вітчизня�

них машинобудівників виявився

критичним. За інформацією

Державного комітету статистики

України, в січні�лютому 2009 ро�

ку виробництво тракторів для

сільського та лісового господар�

ства скоротилося на 97,9%, по�

рівняно з аналогічним періодом

2008 року, – до 22 штук.

Щодо виробництва сівалок,

то тут скорочення відбулося на

97,0%, порівняно з аналогічним

торішнім періодом, – до 45

штук, а борін дискових – на

93,3% – до 41 штуки.

Нагадаємо, за інформацією

Держкомстату, в 2008 році ви�

робництво тракторів для сільсь�

кого та лісового господарства в

Україні збільшилося на 20%,

порівняно з 2007 роком, – до

6339 штук. Виробництво вітчиз�

няних сівалок торік збільшило�

ся на 13,5%, порівняно з 2007

роком, – до 7744 штук.

Ситуація з виробництвом ав�

томобілів виглядає так само жах�

ливо. Так виготовлення легкових

автомобілів в Україні скоротило�

ся на 83,2%, порівняно з анало�

гічним періодом 2008 року, – до

11,4 тис. штук. Відповідно ви�

робництво автобусів аналогічно

зменшилося на 88,0% до 207

штук, а вантажних автомобілів –

на 92,6% – до 178 штук.

Для порівняння, за даними

того ж Держкомстату, в 2008 ро�

ці виробництво легкових авто�

мобілів в Україні збільшилося

на 5,6%, порівняно з 2007 ро�

ком, до 402 тис. штук. Вироб�

ництво автобусів в Україні в

2008 році збільшилося на 10,5%,

порівняно з 2007 роком, до 10

тис. штук.

Найбільшими виробниками

легкових автомобілів і автобусів

в Україні є Корпорація «Укр�

АВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпора�

ція «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ

«Черкаський автобус»), ЗАТ

«Єврокар», Корпорація «АІС»

(ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація

«Еталон» (ЗАТ «Чернігівський

автозавод» і ЗАТ «Бориспільсь�

кий автозавод») та ін.
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Випуск вітчизняних машин майже зупинився

УРЯД України направить

136,732 млн грн із стабіліза�

ційного фонду на попов�

нення статутного капіталу

державного підприємства

«Завод ім.  Малишева»

(м.Харків). Згідно до опу�

блікованого в газеті «Урядо�

вий кур'єр» 24 березня Роз�

порядженні КМУ № 305 від

11 березня, вказані кошти

будуть направлені на випла�

ту заробітної плати (з нарах�

уваннями)  і погашення за�

боргованості цільовим фон�

дам. При цьому відповідні

операції проводитимуться

через рахунок підприємства,

відкритий в органах Дер�

жавного казначейства.

Уряд доручив Мінпром�

політики протягом трьох

місяців внести відповідні

зміни до статуту держпід�

приємства.

Нагадаємо, що державне під�

приємство  «Завод ім. Малише�

ва» було засновано у 1985 році, є

одним з найбільших виробників

бронетехніки. Підприємство та�

кож спеціалізується на випуску

дизельних двигунів для теплово�

зів, сільськогосподарських ма�

шин, устаткування для нафтога�

зової і вугледобувної промисло�

вості.

На нараді 6 березня цього ро�

ку під керівництвом прем'єр�мі�

ністра Юлії Тимошенко були

визначені основні напрямки ви�

ведення підприємства з кризи.

Вони, зокрема, передбачають в

державному оборонному замо�

вленні на 2009 рік фінансування

робіт по модернізації танка Т�64

за рахунок коштів стабілізацій�

ного фонду. Тоді ж було досягну�

то домовленість про поповнення

статутного капіталу підпри�

ємства.

ЛІКВІДОВУЄТЬСЯ юридична осо�

ба ВАТ «Вінницький завод трактор�

них агрегатів». Таке рішення 24 бе�

резня ухвалене зборами акціонерів,

повідомило газеті «Агропрофі» ке�

рівництво підприємства. За ухва�

лення такого рішення проголосува�

ли акціонери, яким належить

99,96% акцій (2899219 акцій). 

Така ліквідація, повідомили на

заводі, стала завершальною стадією

реорганізації підприємства, а не че�

рез припинення виробничої діяль�

ності заводу, як помилково поспі�

шили повідомити деякі ЗМІ. Під�

приємство, у свою чергу, звертаєть�

ся до решти ЗМІ з проханням не

поширювати недостовірну інфор�

мацію. 

Нагадаємо, в січні 2008 року на

базі ВАТ «Вінницький завод трак�

торних агрегатів» було створено

Групу компаній «Вінницький агре�

гатний завод», до складу якої увій�

шли: ЗАТ «Вінницький агрегатний

завод», ЗАТ «Завод силових цилін�

дрів» і ТОВ «Торговий дім «Він�

ницький агрегатний завод».

ЗАТ «Вінницький агрегатний

завод» спеціалізується на вироб�

ництві шестерінчастих насосів

(НШ) і рукавів високого тиску

(РВТ). ЗАТ «Завод силових цилін�

дрів» виготовляє гідроциліндри

(ГЦ). ТОВ «Торговий дім «Вінниць�

кий агрегатний завод» займається

збутом і просуванням на ринок

продукції, яка випускається вище�

зазначеними заводами. Уся продук�

ція сертифікована відповідно до

державних стандартів. 

Сьогодні група компаній «Він�

ницький агрегатний завод» продов�

жує успішно працювати. Вона має

свої представництва у Рівному, Хар�

кові, Вінниці, Кіровограді та Мелі�

тополі. Продукція підприємств ек�

спортується до Росії, Білорусії, Па�

кистану, Болгарії, Угорщини, Поль�

щі, Ірану і В'єтнаму.

Новий статутний фонд 
Заводу ім. Малишева

Херсонський машинобудівний знову працює

Ліквідується юрособа, 
підприємства залишаються

«Украгролізинг»
приймає нові
замовлення
У нинішній кризовій ситуації
в умовах значного здорож�
чення й обмеженості кредит�
них ресурсів фінансових уста�
нов дедалі більшої популяр�
ності серед вітчизняних агра�
ріїв набирає оренда техніки
на умовах фінансового лізин�
гу, яку в широкому асорти�
менті пропонує НАК «Укр�
агролізинг». Причому, всі
сторони, задіяні в лізингових
операціях, зостаються у ви�
граші. По�перше, державі че�
рез три�сім років повністю
повертаються інвестовані з
держбюджету кошти. По�
друге, вітчизняні виробники
сільгосптехніки після відправ�
ки своєї продукції одразу
одержують вкрай потрібні фі�
нансові ресурси для відтво�
рення виробництва в повно�
му обсязі. А по�третє, самі аг�
рарії отримують нову техніку
в кредит на три�сім років, за
що зразу сплачують лише
перший внесок – 22 відсотки
від загальної вартості маши�
ни. Середня вартість кредиту
становить 3,2% на рік, що
значно менше фактичних рів�
нів інфляції. 
Цьогоріч, станом на 19 берез�
ня, господарства різних форм
власності вже замовили че�
рез структури НАК  «Украгро�
лізинг» декілька тисяч оди�
ниць техніки та обладнання.
Найбільшим попитом кори�
стуються зернозбиральні
комбайни, складені в Олек�
сандрії – у ТОВ «СУРВП
«ДОН�ЛАН», і в Херсоні – на
місцевому машинобудівному
заводі, трактори з маркою
«ХТЗ», «Південмашу» й «Ук�
равтозапчастини». Охоче бе�
руть у лізинг вітчизняні сіль�
госпвиробники ґрунтооброб�
ну й посівну техніку, вигото�
влену на «Червоній Зірці», що
в Кіровограді, на «Краснянсь�
кому СП «Агромаш», на ВП
«Агро�Союз», на НВП «Біло�
церківМАЗ». Є попит на
обладнання для переробки та
зберігання сільгосппродукції,
вироблене на Карлівському і
Могилів�Подільському ма�
шинобудівних заводах, на
підприємстві «Вібросепара�
тор» та інших. 
Довідково. За період з 1998�
го по 2008 рік сільськогоспо�
дарським товаровиробникам
нашої країни «Украгролізин�
гом» поставлено 20,5 тисячі
одиниць техніки на суму 1
665 млн гривень. У тому чи�
слі – 6 226 тракторів, 782 зер�
нозбиральних комбайни, 9
802 одиниці ґрунтообробної
та посівної техніки, понад 2
700 одиниць іншої техніки та
обладнання.

За інф. прес<служби компанії

Сторінку підготував Артем Житков



* * *
31 березня$1 квітня 2009 року в
Києві відбудеться інагураційний
Конгрес «Агробізнес України». Органі�
затор заходу – Інститут Адама Сміта
(Великобританія). 
Конгрес «Агробізнес України» – це ін�
тенсивний дводенний захід, в рамках
якого будуть розглянуті найбільш
перспективні напрями розвитку аграр�
ного сектору, законодавче регулюван�
ня та ініціативи, а також питання,
пов'язанні з фінансуванням агропро�
ектів та компаній, збільшенням капіта�
лізації, та, звичайно, стратегіями росту
і збільшення рентабельності. Ділова
програма Конгресу побудована за
такими сесіями:
Сесія керівників агрохолдингів присвя�
чена стратегіям зростання аграрних
компаній у 2009�2010 роках. Також
розглядатимуться практичні приклади
компаній, що провели IPO або приват�
не розміщення, порядок підготовки до
цих операцій та що практично вони да�
ють для розвитку бізнесу.
Фінансова сесія присвячена залученню
боргового капіталу та фінансуванню
агрокомпаній. 
Сесія, присвячена питанням інфра�
структури агросектора: «від поля до
покупця», що відбудеться 1�го квітня.

* * *
12$13 квітня 2009 року в м.Дубаї
відбудеться бізнес�форум «Інвестиції в
Україну». Бізнес�форум проводит�
имуть фінансові компанії Prime Capital
Group (Україна) та VIP Waterfront
(ОАЕ) з метою пошуку інвесторів та за�
лучення вільного інвестиційного капі�
талу до України. Захід відбудеться за
підтримки посольства України в ОАЕ,
комітету Верховної Ради України у за�
кордонних справах та уряду Об'єдна�
них Арабських Еміратів. 
Пріоритетними інвестиційними на�
прямками організатори визнали
сільське господарство, виробництво
будівельних матеріалів, металургію,
енергозбереження та інноваційні тех�
нології, бюджетна нерухомість та роз�
дрібні мережі. 
Форум проходитиме у форматі закри�
тої зустрічі 15�16 українських власників
проектів з 20�30 найбільшими інвесто�
рами країн Перської Затоки.

* * *
19$24 квітня 2009 року в Лондоні
(Великобританія) відбудеться семінар
GAFTA «The Trade Foundation Course»
(«Курс основ торгівлі»). 
Це семінар початкового рівня, який
проводиться в рамках Програми без�
перервного професійного розвитку
GAFTA (CPDP – Continuing Professional
Development Programme), мета якого,
– ознайомити слухачів з основними
аспектами міжнародної торгівлі.
Слухачі семінару дізнаються про прин�
ципи ведення переговорів з приводу
умов контрактів, зобов'язань сторін,
дій у разі виникнення виняткових си�
туацій, які заважають виконанню кон�
тракту. 
А також про принципи страхування,
умови і зобов'язання сторін стосовно
оплати, способи врегулювання супе�
речок, перспективи розвитку світової
торгівлі.

* * *

22$23 квітня 2009 року в Києві від�
будеться Шоста міжнародна конфе�
ренція «Зерно причорномор'я�2009»,
організована Аналітичним центром
«Украгроконсалт». 
У програмі конференції круглий стіл
«Суспільний і приватний сектори в
усталеному розвитку зернового секто�
ру України», який проводять ФАО та
ЄБРР. 
Серед головних тем доповідей, які
прозвучать на конференції, такі:
• Нові рушійні чинники світового ринку
зерна в сезоні 2009/10 рр.
• Поточні тенденції і їх зміни в аграр�
ному секторі Причорноморського ре�
гіону:
• Торгівля і фінансування в 2008�10 рр.
• Морські перевезення і перспективи
фрахтового ринку.
• Глобальний ринок рослинних олій і
жирів.

* * *
23$24 квітня 2009 року в Києві (Кон�
ча�Заспа) відбудеться Український біо�
паливний Форум, присвячений одному
з нових сегментів енергетики – твердо�
му біопаливу. Організатором форуму є
консалтингова компанія FuelAlternative. 
Головні теми форуму: 
• Законодавча база розвитку ринку,
національні та міжнародні стандарти; 
• Сучасні технології використання біо�
маси як джерела енергії; 
• Сировинна база для розвитку біопа�
ливних проектів і питання оптимізації
логістики; 
• Шляхи залучення фінансування під
біопаливні проекти; 
• Практичний досвід і перспективи ви�
користання біопалива у комунальному
секторі.
У другий день форуму відбудеться ро�
боча поїздка на сучасне підприємство
по виробництву паливних брикетів,
підприємство з виробництва спеціалі�
зованих промислових котлів, котель�
ню, що працює на біомасі і твердому
біопаливі.

* * *
З 27 квітня по 02 травня 2009 ро$

ку в м.Ріберао Прету (Бразилія) прой�
де 16�а Міжнародна виставка сільсь�
когосподарських технологій «Ag�
rishow 2009». Це визначна спеціалізо�
вана виставка сільськогосподарського
обладнання, інноваційних технологій
та супутніх матеріалів. Площа експо�
зиції становить 240 тис. м2. За оцінка�
ми організаторів, число експонентів
складе близько 800 компаній, відві�
дають виставку 140 тис. осіб. Основні
тематичні розділи виставки: сільсько�
господарське машинобудування; на�
сіння, добрива; іригаційних техноло�
гії; упаковка та зберігання.

* * *
20$22 травня 2009 року в Москві
пройде Міжнародна спеціалізована ви�
ставка тваринництва та племінної спра�
ви «АгроФерма�2009». Організатори:
Міністерство сільського господарства
РФ, Уряд Москви, Всеросійський ви�
ставковий центр, Німецьке сільськогос�
подарське товариство (DLG) 
Ділова програма форуму включає по�
над 30 заходів, зокрема: 
• Міжнародна конференція «Селекцій�
но�генетичні програми для скотарства
майбутнього»; 
• Круглий стіл «Способи використання
тваринницьких відходів»; 
• Семінар «Фактори і механізми скоро�
чення виробничих витрат в скотарстві»; 

• Науково�практичний семінар «Шляхи
вдосконалення товарного вирощуван�
ня осетрових риб»; 
• Демонстрація тварин молочного та
м'ясного напрямку продуктивності. 
В рамках виставки «АгроФерма» пе�
редбачається проведення конкурсної
програми. Найкращі продукти та по�
слуги на виставці будуть відзначені від�
повідними нагородами. 
У 2008 році 170 експонентів з 17 країн
взяли участь у 2�й міжнародній вистав�
ці тваринництва і племінної справи в
Москві. Торішню виставку відвідало
близько 7700 спеціалістів з більшості
регіонів Росії.

* * *
6$7 червня 2009 року в Санкт�Пе�
тербурзі (Росія) відбудеться Всесвітній
зерновий форум, який буде приуро�
чений до проведення щорічного Пе�
тербурзького міжнародного економіч�
ного форуму. Це передбачено розпо�
рядженням №181�рп «Про Всесвітній
зерновий форум», яке Президент Росії
Дмитро Медведев підписав 23 берез�
ня ц.р., повідомляє прес�служба голо�
ви держави. 
Президент РФ також розпорядився
утворити організаційний комітет з
підготовки і проведення Всесвітнього
зернового форуму, який очолить пер�
ший заступник голови Уряду РФ Вік�
тор Зубков. Уряду Росії доручено за�
безпечити виділення коштів для під�
готовки і проведення форуму. 

* * *
20$24 вересня 2009 року в Берліні
(Німеччина) відбудеться Світовий мо�
лочний самміт Міжнародної федерації
виробників молока (International Dairy
Federation – IDF). Організатори – Союз
німецьких підприємств молочної галузі
і Німецький національний комітет IDF.
В рамках самміту проводитимуться ви�
ставка і ціла низка конференцій, прис�
вячених питанням політики у сфері ви�
робництва молочної продукції, відго�
дівлі і ветеринарного обслуговування
стада, селекції, наукових досліджень і
впровадження їх результатів, продо�
вольчої безпеки і гігієни, охорони нав�
колишнього середовища і забезпечен�
ня стабільності ринку та ін. 
Учасники зможуть відвідати з екскур�
сіями провідні підприємства галузі,
зокрема: сирзавод групи Humana в
м.Альтентрептов (виробнича потуж�
ність – 50 тис. тонн продукції на рік,
сума інвестицій в модернізацію ви�
робництва – 110 млн євро); один з
найбільш сучасних молокоперероб�
них заводів Європи Muller�Group в
м.Лепперсдорф по виробництву си�
рів, свіжого молока і молокопродуктів
(об'єм інвестицій на розширення і мо�
дернізацію виробництва в 2008 році
становив 700 млн євро), а також суча�
сні молочно�товарні ферми Землі
Бранденбург та ін.
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БІРЖОВИЙ РИНОК ï ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

№ Назва біржі Регіон

1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно)Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано)Франківська аграрна товарна біржа м.Івано)Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь

10 Кримська універсальна біржа АР Крим
11 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
12 Одеська аграрна біржа м.Одеса
13 Одеська товарна біржа м.Одеса
14 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
15 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
16 Рівненська міжрегіональна товарно)майнова біржа «Прайс» м.Рівне
17 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
18 Сумська товарна біржа м.Суми
19 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
20 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
21 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
22 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
23 Товарна біржа «Українська)Донецьк» м.Донецьк
24 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
25 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
26 Українська аграрна біржа м.Київ
27 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
28 Українська універсальна біржа м.Полтава
29 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
30 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
31 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
32 Херсонська товарно)сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
33 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
34 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
35 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

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
*Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 2008 FCA 2,00 1540,00 200,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 DDU 20,00 4734,54 614,88
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 DAF 65,00 2998,90 389,47
*Насіння вики ГОСТ 7067)88 2008 DDU 20,00 3432,13 445,73
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 903,67 1200,45 155,90 1000,38 129,92
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 750,00 1122,83 145,82 935,69 121,52
Жито 2 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 515,73 1018,90 132,32 849,08 110,27
Жито 3 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 760,00 974,78 126,59 812,32 105,50
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769)98 2008 DAF 1000,00 1270,50 165,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 976,66 1259,60 163,58 1049,66 136,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 3603,67 1163,33 151,08 969,44 125,90
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 72,81 1100,00 142,86 916,67 119,05
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 77,59 1054,35 136,93 878,62 114,11
*Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 2008 DDU 21,00 1819,82 236,34
*Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 2008 DDU 22,00 2830,83 367,64
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 DDU 20,00 8470,00 1100,00
*Тритикале ДСТУ 4762)2007 2008 FCA 240,00 682,99 88,70
Івано�Франківська аграрна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983)88 2008 CIF 44,00 1201,20 156,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 2008 DDU 20,00 2402,40 312,00
*Соя ГОСТ 17109)88 2008 FCA 22,00 2841,30 369,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391)89 2008 FCA 20,90 2841,30 369,00
*Насіння вики ГОСТ 7067)88 2008 DDU 66,00 4409,53 572,67
Кримська аграрна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 2200,00 889,70 115,55
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 1000,00 970,20 126,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 CPT 25,00 2079,00 270,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 5000,00 1106,49 143,70
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 DAF 5000,00 1106,49 143,70
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 10000,00 1106,49 143,70
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 DAF 10000,00 1106,49 143,70
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 5000,00 1106,49 143,70
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 3200,00 869,62 112,94
*Соя ГОСТ 17109)88 2008 DAF 1800,00 3172,40 412,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 FOB 2000,00 1978,90 257,00
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 2850,00 998,70 129,70
*Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2008 FCA 75,00 16940,00 2200,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 FOB 6800,00 2193,37 284,85
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391)89 2008 FCA 40,00 3311,00 430,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081)97 2008 FCA 22,00 2766,53 359,29
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 268,02 1281,84 166,47 1068,20 138,73
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 1611,99 1202,68 156,19 1002,23 130,16
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 2000,00 1054,35 136,93 878,62 114,11
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 3465,00 885,50 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 2000,00 885,50 115,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525)2006 2008 DAF 10000,00 1131,90 147,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 3100,00 1001,00 130,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 DAF 200,00 2902,90 377,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа" 
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 3849,26 1280,23 166,26 1066,86 138,55
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 1144,13 1200,37 155,89 1000,31 129,91
Жито 2 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 2246,81 1018,90 132,32 849,08 110,27
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 4000,00 1001,00 130,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 2000,00 885,50 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 8900,00 883,86 114,79
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 4000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 6000,00 985,60 128,00
*Насіння пшениці м'якої ГОСТ 2240)93 2008 FCA 40,00 2421,13 314,43
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 FOB 1000,00 2002,00 260,00
*Насіння гречки ДСТУ 2240)93 2008 FCA 20,00 4120,93 535,19
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 8500,00 1232,00 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 7300,00 914,38 118,75
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 228,60 1281,84 166,47 1068,20 138,73
Горох 3 клас ДСТУ 4523)2006 2008 EXW 96,41 1490,00 193,51 1241,67 161,26
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 EXW 16,91 2113,00 274,42 1760,83 228,68
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 1500,00 985,60 128,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 DAF 35,00 5005,00 650,00
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 1000,00 885,50 115,00
*Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 10000,00 942,48 122,40
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 1850,00 957,09 124,30
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 30000,00 1101,10 143,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246)65 2008 CPT 5600,00 419,10 54,43
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246)65 2008 DAF 700,00 1201,20 156,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292)93 2008 DAF 135,70 3465,00 450,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492)2005 2008 FOB 4500,00 4286,33 556,67
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 500,00 900,90 117,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 4000,00 891,27 115,75
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 1400,00 908,60 118,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983)88 2008 FOB 280,00 770,00 100,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 18000,00 995,87 129,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 DAF 180,00 1008,70 131,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 CPT 14,00 4471,58 580,72
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 6000,00 970,20 126,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 CPT 150,00 2387,00 310,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 5000,00 924,00 120,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 5100,00 990,88 128,69
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 DAF 1570,00 857,45 111,36
*Насіння маку ГОСТ 12094)76 2008 FCA 80,00 18480,00 2400,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201)68 2008 DDU 21,00 2931,93 380,77
*Насіння льону ГОСТ 10582)76 2008 FCA 22,00 3538,53 459,55
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 100000,00 1309,00 170,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 117000,00 1232,00 160,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 3000,00 1131,90 147,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 244000,00 985,60 128,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 20000,00 893,20 116,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 12500,00 988,68 128,40
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 52000,00 847,00 110,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 3300,00 872,67 113,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 264000,00 1048,42 136,16
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 CPT 10,00 1501,50 195,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 DAF 75,93 5010,69 650,74
*Сорго ГОСТ 8759)92 2008 FOB 5000,00 847,00 110,00

Форвард
Товарна біржа "Українська ф’ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2009 FOB 2000,00 1501,50 195,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 15.05.2009 FOB 14000,00 1128,05 146,50

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 20 по 26 березня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 20 по 26 березня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 5322,54 1200,00 1276,59 1281,84 165,79
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 7263,46 1100,00 1182,51 1204,06 153,57
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 72,81 1100,00 1100,00 1100,00 142,86
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 2077,59 1054,35 1054,35 1054,35 136,93
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 78,40 850,00 850,00 850,00 110,39
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 750,00 1122,83 1122,83 1122,83 145,82
Жито 2 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 2762,54 1018,90 1018,90 1018,90 132,32
Жито 3 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 760,00 974,78 974,78 974,78 126,59
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 EXW 69,27 910,00 910,00 910,00 118,18
Горох 3 клас ДСТУ 4523)2006 2008 EXW 96,41 1490,00 1490,00 1490,00 193,51
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 EXW 16,91 2113,00 2113,00 2113,00 274,42

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 100000,00 1309,00 1309,00 1309,00 170,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 125500,00 1232,00 1232,00 1232,00 160,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 4000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 3000,00 1131,90 1131,90 1131,90 147,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 10965,00 885,50 986,97 1106,49 128,18
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 DAF 5000,00 1106,49 1106,49 1106,49 143,70
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 254000,00 985,60 990,36 1106,49 128,62
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 36100,00 877,80 890,26 897,05 115,62
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 DAF 10000,00 1106,49 1106,49 1106,49 143,70
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 17500,00 985,60 1022,34 1106,49 132,77
Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 2008 FCA 2,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 2008 DDU 21,00 1819,82 1819,82 1819,82 236,34
Просо 3 клас ГОСТ 22983)88 2008 FOB 280,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983)88 2008 CIF 44,00 1201,20 1201,20 1201,20 156,00
Тритикале ДСТУ 4762)2007 2008 FCA 240,00 682,99 682,99 682,99 88,70
Сорго ГОСТ 8759)92 2008 FOB 5000,00 847,00 847,00 847,00 110,00
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769)98 2008 DAF 1000,00 1270,50 1270,50 1270,50 165,00
Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 10000,00 934,78 942,48 950,18 122,40
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 66700,00 847,00 866,06 1001,00 112,47
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525)2006 2008 DAF 10000,00 1131,90 1131,90 1131,90 147,00
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 5000,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 CPT 39850,00 770,00 981,05 1016,40 127,41
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 DAF 1750,00 823,90 873,00 1008,70 113,38
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 2008 FOB 306050,00 862,40 1049,72 1108,80 136,33
Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 2008 DDU 42,00 2402,40 2626,81 2830,83 341,14
Насіння вики ГОСТ 7067)88 2008 DDU 86,00 3432,13 4182,23 4419,80 543,15
Соя ГОСТ 17109)88 2008 FCA 22,00 2841,30 2841,30 2841,30 369,00
Соя ГОСТ 17109)88 2008 DAF 1800,00 3172,40 3172,40 3172,40 412,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391)89 2008 FCA 20,90 2841,30 2841,30 2841,30 369,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 CPT 35,00 1501,50 1914,00 2079,00 248,57
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 DAF 200,00 2902,90 2902,90 2902,90 377,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 FOB 9800,00 1925,00 2130,07 2233,00 276,63
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391)89 2008 DDU 20,00 4734,54 4734,54 4734,54 614,88
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391)89 2008 FCA 40,00 3311,00 3311,00 3311,00 430,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 CPT 14,00 4471,58 4471,58 4471,58 580,72
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 DAF 110,93 4774,00 5008,89 6160,00 650,51
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351)89 2008 DDU 20,00 8470,00 8470,00 8470,00 1100,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 CPT 150,00 2387,00 2387,00 2387,00 310,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 DAF 65,00 2998,90 2998,90 2998,90 389,47
Насіння маку ГОСТ 12094)76 2008 FCA 80,00 18480,00 18480,00 18480,00 2400,00
Насіння льону ГОСТ 10582)76 2008 FCA 22,00 3538,53 3538,53 3538,53 459,55
Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2008 FCA 75,00 16940,00 16940,00 16940,00 2200,00
Насіння пшениці м'якої ГОСТ 2240)93 2008 FCA 40,00 2421,13 2421,13 2421,13 314,43
Насіння гречки ДСТУ 2240)93 2008 FCA 20,00 4120,93 4120,93 4120,93 535,19
Насіння коріандру ГОСТ 17081)97 2008 FCA 22,00 2766,53 2766,53 2766,53 359,29
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246)65 2008 CPT 5600,00 338,80 419,10 462,00 54,43
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246)65 2008 DAF 700,00 1201,20 1201,20 1201,20 156,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201)68 2008 DDU 21,00 2931,93 2931,93 2931,93 380,77
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292)93 2008 DAF 135,70 3465,00 3465,00 3465,00 450,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492)2005 2008 FOB 4500,00 4235,00 4286,33 4312,00 556,67

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2009 FOB 2000,00 1501,50 1501,50 1501,50 195,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.05.2009 FOB 17500,00 1201,20 1201,20 1201,20 156,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 15.05.2009 FOB 14000,00 1128,05 1128,05 1128,05 146,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2009 FOB 3000,00 1070,30 1070,30 1070,30 139,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 30.04.2009 FOB 1300,00 1070,30 1070,30 1070,30 139,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.05.2009 CPT 300,00 951,33 951,33 951,33 123,55
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2009 FOB 3000,00 777,70 777,70 777,70 101,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 30.12.2009 CFR 130,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.04.2009 CPT 3000,00 893,20 893,20 893,20 116,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.04.2009 FOB 9400,00 947,10 1024,92 1093,40 133,11
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 30.04.2009 CPT 3500,00 985,60 985,60 985,60 128,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 30.07.2009 FOB 15000,00 1043,73 1043,73 1043,73 135,55
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 31.10.2009 DAF 1000,00 885,79 885,79 885,79 115,04
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 31.12.2009 DAF 640,00 1578,50 1578,50 1578,50 205,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 30.04.2009 FCA 813,00 2310,00 3158,61 3657,50 410,21
Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 01.05.2009 CPT 3000,00 1694,00 1694,00 1694,00 220,00
Нут ГОСТ 8758)76 30.06.2009 FCA 247,00 9725,10 9725,60 9740,50 1263,06
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391)89 30.06.2009 DDU 20,00 3414,40 3414,40 3414,40 443,43
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 30.04.2009 FAS 1100,00 2618,00 2618,00 2618,00 340,00
Насіння льону ГОСТ 10582)76 30.04.2009 FCA 44,00 4127,20 4127,20 4127,20 536,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 30.06.2009 FCA 23,00 14283,50 15130,50 16054,50 1965,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081)97 30.06.2009 DDU 40,00 8033,87 8033,87 8033,87 1043,36
Висівки пшеничні ДСТУ 3016)95 30.04.2009 FOB 2300,00 669,90 669,90 669,90 87,00
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Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.05.2009 FOB 17500,00 1201,20 156,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2009 FOB 3000,00 1070,30 139,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 30.04.2009 FOB 1300,00 1070,30 139,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.05.2009 CPT 300,00 951,33 123,55
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.04.2009 CPT 3000,00 893,20 116,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.04.2009 FOB 9400,00 1024,92 133,11
*Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 30.12.2009 CFR 130,00 1540,00 200,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 30.04.2009 CPT 3500,00 985,60 128,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 31.10.2009 DAF 1000,00 885,79 115,04
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 31.12.2009 DAF 640,00 1578,50 205,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525)2006 30.07.2009 FOB 15000,00 1043,73 135,55
*Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 30.04.2009 FCA 813,00 3158,61 410,21
*Горох 1 клас ДСТУ 4523)2006 01.05.2009 CPT 3000,00 1694,00 220,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 30.06.2009 FCA 23,00 15130,50 1965,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391)89 30.06.2009 DDU 20,00 3414,40 443,43
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016)95 30.04.2009 FOB 2300,00 669,90 87,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 30.04.2009 FAS 1100,00 2618,00 340,00
*Нут ГОСТ 8758)76 30.06.2009 FCA 247,00 9725,60 1263,06
*Насіння коріандру ГОСТ 17081)97 30.06.2009 DDU 40,00 8033,87 1043,36
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