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Сільгоспперепис
2012 
Уряд ухвалив рішення про про�
ведення першого Всеукраїнсь�
кого загального сільськогоспо�
дарського перепису з 1 по 25
липня 2012 р. Відповідне розпо�
рядження Кабінет Міністрів за�
твердив на засіданні 6 травня,
повідомляється на офіційному
сайті уряду.
Розпорядження визначає основ�
ні організаційні засади та вста�
новлює конкретні строки прове�
дення перепису. Зокрема, виз�
начено, що перед загальним
сільгосппереписом, у 2010 році
у Баштанському районі Мико�
лаївської області буде проведе�
но пробний перепис. 
Згідно з розпорядженням,
Держкомстат та його територі�
альні органи визначаються від�
повідальними за підготовку
проведення, оброблення, уза�
гальнення та поширення ре�
зультатів сільськогосподарсько�
го перепису.
Комплекс робіт, пов'язаних із
підготовкою, проведенням, об�
робленням та поширенням ре�
зультатів сільськогосподарсько�
го перепису буде виконуватися
в межах асигнувань загального
фонду Державного бюджету за
відповідними бюджетними про�
грамами. Як повідомив після
засідання голова Держкомстату
Олександр Осауленко, на 2011
рік на підготовку до перепису
його установа потребуватиме
фінансування у 1 млн грн. 
Необхідність проведення Всеук�
раїнського загального сільсько�
господарського перепису зумо�
влена нагальною потребою от�
римання систематизованих і де�
тальних статистичних даних про
стан і структуру сільського гос�
подарства, наявності та викори�
стання його ресурсного потен�
ціалу в розрізі всіх територіаль�
них одиниць. Крім того, прове�
дення таких переписів, які здій�
снюються у більш ніж 120 краї�
нах світу, є однією з обов'язко�
вих умов для адаптації націо�
нальної статистики до євро�
пейських стандартів. 

«У ТИХ ЛЮДЕЙ лиця хороші,

хто живе в ладах із сумлінням сво�

їм», – писав колись у своєму «Мо�

трониному дворі» Олександр Сол�

женіцин. І, вдивляючись у щирі

риси обличчя однієї з наших сьо�

годнішніх героїнь, лагідні зморш�

ки та, попри нелегку долю і по�

важний вік, життєлюбну іскорку в

її очах, розумієш істинність спо�

стереження письменника. Цього

разу на сторінки газети ми запро�

сили не зовсім звичайних пред�

ставників нашої традиційної руб�

рики «Герой України» – не всі з

них мають найвищу нагороду

СРСР або України, але вони тру�

дилися, рятували, захищали, на�

віть не усвідомлюючи, що вчиня�

ють якийсь подвиг. Адже велич ге�

роїчного вчинку – не у його мас�

штабі, а в тому, щоб не бережучи

себе, заглушивши свій страх і біль,

сміливо робити тяжку або небез�

печну справу заради Батьківщини

та простої людини, яка вищою во�

лею опинилася поруч із тобою. 

Раніше про трудові й бойові

подвиги наших співгромадян зга�

дували часто. Зараз, як дехто ка�

же, життя змінилося, стало більш

прагматичним і все далі витісняє

благородні поривання, думки про

ближніх, прагнення прислужити�

ся суспільству. Та це не життя змі�

нилося – міняємося ми самі, маю�

чи на все лукаву відмовку: «нічого

особистого – лише бізнес»… І в

такі ось свята –  відлуння батьків�

ських радощів, їхніх цінностей та

мрій – нам згадується щось ва�

жливіше й вартісніше за нескін�

ченне заробляння грошей. 

Травневі свята – День міжна�

родної солідарності трудящих та

День Перемоги – добра нагода

згадати про людей героїчної долі.

Завдяки їхнім трудовим і бойовим

подвигам ми маємо мирне сього�

дення, яке, вочевидь, не можемо

оцінити належним чином.

Проте наш обов'язок перед

батьками і прадідами – зберегти

пам'ять про їхнє звитяжне і таке

багатостраждальне життя, доне�

сти дітям і внукам ту вдячність,

яка до скону віку має переповню�

вати наші серця. За мирне небо,

за рідну землю, за продовження

роду...

У пошуках людей, які прой�

шли шляхами Великої вітчизня�

ної війни і присвятили своє життя

роботі в сільському господарстві,

нам довелося добряче поїздити

Україною. Але, на щастя, ми

знайшли таких героїв – у добрій

пам'яті, в гарному гуморі та щи�

рим бажанням розповісти власну

історію…

Читайте на стор.4�6

Травневі свята – 
праця і подвиг в ім'я перемоги!

НАУКУ – У ВИРОБНИЦТВО
РІПАК РОЗКРИВАЄ 
СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ
Цьогорічні природні умови не можна
назвати екстремальними, але квітневі
заморозки і посуха завдали суттєвої
шкоди посівам ріпаку. Господарства, 
які застосували торік мінеральні
мікродобрива «Сизам», отримали
несподіваний позитивний результат. 

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у квітні 2009 року, а також
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.

109* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 07.05.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD'індекс
(Україна) 98,79 22,8% 28,4%

РТС 
(Росія) 942,31 13,1% 49,1%

WIG 20
(Польша) 1841,33 2,4% 2,9%

DAX*
(Німеччина) 4880,71 3,7% 1,5%

S&P 500*
(США) 919,53 5,3% 1,8%
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ПРАВОЧИН
ПАЇ ´ДО ЗАПИТАННЯª
Правові нюанси оренди невитребуваних земельних
часток (паїв) та визнання їх відумерлою спадщиною
За межами населених пунктів є чимало розпайованих
земель, де все більше з'являється невитребуваних
паїв, які юридично не мають власника. І земля стоїть
пустою рік, другий, а місцеві орендарі1аграрії часто  не
знають, як їх узяти в оборот…

ПРОГНОЗИ
ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 
У ТРАВНІ 2009 Р.
Головна державна інспекція захисту рослин підго1
тувала щомісячний прогноз фітосанітарного стану
та рекомендації щодо захисту основних сільсько1
господарських рослин у господарствах України.
Вашій увазі поради фахівців щодо зернових та
технічних культур на травень 2009 року.
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Назва товару Виробник
Станом 

на 30.07.08
(базовий період)

Станом 
на 22.04.2009

(попередня дата)

Станом 
на 29.04.2009 
(звітна дата)

% до ціни 
базового 
періоду

% до ціни
попередн.

періоду

Селітра аміачна  
(в упаковці)

ВАТ «Концерн Стирол» 1745,00 1975,00 1940,00 111,2 98,2
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2700,00 1887,60 1898,40 70,3 100,6

Селітра аміачна (насипом)
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2610,00 1807,49 1783,20 68,3 98,7
ВАТ «Рівнеазот» 2017,66 1802,34 1805,47 89,5 100,2
ВАТ «Азот», м.Черкаси 2434,02 2194,02 2194,02 90,1 100,0

Селітра вапняно'аміачна ВАТ «Рівнеазот» 1884,80 1388,03 1392,25 73,9 100,3

Нітроамофоска 
ВАТ «Сумихімпром» 4400,00 3750,00 3720,00 85,2 100,0
ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» не виробляється не виробляється не виробляється – –

Суперфосфат (в упаковці) ВАТ «Сумихімпром» 2300,00 2400,00 2400,00 104,3 100,0

Карбамід (насипом)

ВАТ «Концерн Стирол» 3000,00 2700,00 2700,00 90,0 100,0
ВАТ «ДніпроАЗОТ» 2922,60 2604,00 2190,00 74,9 84,1
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 4560,00 2499,19 2501,30 54,9 100,1
ВАТ «Одеський припортовий завод» 3336,00 2550,00 2550,00 76,4 100,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси 4200,00 2800,02 2800,02 66,7 100,0

Амофос (насипом)
ЗАТ «Кримський ТИТАН» 7400,00 5000,00 5000,00 67,6 100,0
ВАТ «Сумихімпром» не виробляється не виробляється не виробляється – –

Амофос (NPК 12:52) ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» 6800,00 не виробляється не виробляється – –
Каїніт (насипом) ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» не виробляється не виробляється не виробляється – –
Калімагнезія ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» не виробляється не виробляється не виробляється – –
Калімаг'30 ТОВ «Стебницький калійний завол» 1435,00 1550,00 1550,00 108,01 100,0

Вода аміачна 25%
ВАТ «Рівнеазот» 839,28 795,56 795,61 94,80 100,01
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 936,00 803,64 794,11 84,8 98,8
ВАТ «Азот», м.Черкаси не виробляється не виробляється не виробляється – –

Тукосуміш N:P:K = 17:17:17 ТОВ «Укртехнофос» 5000,00 3415,00 3500,00 70,0 102,5

Аміак

ВАТ «Концерн Стирол» 4735,00 немає реалізації немає реалізації – –
ВАТ «Азот», м.Черкаси 3270,00 3550,02 3550,02 108,6 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 3600,00 3181,76 3178,86 88,3 99,9
ВАТ «ДніпроАЗОТ» немає реалізації немає реалізації немає реалізації – –

Сульфат амонію ВАТ «Азот», м.Черкаси 2000,04 1500,00 1200,00 60,0 80,0

За даними Державної інспекції з контролю за цінами

Мінекономіки України: Дані про рівень оптововідпускних цін на мінеральні добрива

вітчизняного виробництва станом на 29 квітня 2009 року, грн/тонна (з ПДВ)

Чи вплине на український вну&

трішній ринок заборона імпорту

свинини з США, Мексики, Кана&

ди та Нової Зеландії?

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ Інформа�

ційного центру Української аграрної

конфедерації, за перший квартал по�

точного року в Україну було імпор�

товано більше 25 тис. тонн свинини,

що у 5 разів більше ніж за відповід�

ний період 2008 року. Основні обсяги

імпорту свинини надходять до Укра�

їни з Бразилії та Польщі тому, забо�

рона ввезення свинини з США, Ме�

ксики, Канади та Нової Зеландії осо�

бливого впливу на внутрішній ринок

не матиме – повідомив експерт  Ук�

раїнської аграрної конфедерації

Олександр Ярославський. Він

зазначив, що поряд з цим не виклю�

чено розігрівання ажіотажу та спеку�

ляцій на цю тему, що може призве�

сти до певних наслідків локального

короткотермінового характеру.

Чому збільшився імпорт? На дум�

ку Олександра Ярославського, ос�

новним фактором збільшення імпор�

ту м'яса в Україну є зниження рівня

захисту вітчизняного ринку у зв'язку із набуттям член�

ства України у СОТ. Також високий рівень цін на м'яс�

ну сировину вітчизняного походження та скорочення

внутрішнього попиту  з боку населення вимушує пере�

робну промисловість працювати з відносно дешевою

імпортною сировиною. За 1 квартал 2009 року постав�

ки вітчизняного м'яса на переробку скоротилися на

44% і складали 88,2 тис. тонн, у тому числі, сільсько�

господарські підприємства знизили обсяги поставок

на переробні підприємства на 26%, господарства насе�

лення – на 84%. Тобто відбулося заміщення імпорт�

ним м'ясом. Так, якщо у 1 кварталі 2008 року питома

вага імпорту у поставках на м'ясопереробні підприєм�

ства складала 10%, то у 1 кварталі поточного року вже

53%. Ці зміни супроводжуються призупиненням

діяльності частини м'ясопереробних підприємств, що

не витримують конкуренції.

Що буде далі? Фахівець зазначив, що за прогнозами

більша частина м'яса вітчизняного походження спря�

мовуватиметься до споживача у сирому вигляді через

ринки та кіоски, а імпортне м'ясо, у вигляді м'ясних

виробів та консервів, через роздрібну торгівлю, у тому

числі на ринках. Ціни на м'ясо у літні місяці мати�

муть тенденцію до стабілізації і надалі будуть зроста�

ти на інфляційному рівні. З огляду на високі ціни

тваринних жирів, населення поступово переходит�

име на більш дешеві рослинні жири, у тому числі на

соняшникову олію, причому цінова ситуація на рин�

ку олії сприятиме таким змінам.

Ринок свинини: 
заборона імпорту не відчутна  

13% – на доопрацювання
Комітет з питань податкової і митної полі�

тики рекомендує парламенту направити на

доопрацювання проект закону про внесен�

ня змін до Закону «Про внесення змін до

деяких законів України з метою поліпшен�

ня стану платіжного балансу України у

зв'язку з світовою фінансовою кризою». 

Законопроектом (реєстр. №4206) пропонуєть�
ся виключити із закону, що діє, положення,
яке передбачає застосування тимчасової ці�
льової надбавки у розмірі 13% до ставок ввіз�
ного митного збору на низку товарів. 
На засіданні комітету наголошувалося, що
необхідність ухвалення проекту обумовлена
аналізом основних макроекономічних показни�
ків імпорту до України за останні 6 місяців, що
свідчить про значне скорочення імпорту товарів
і послуг зі всіх основних груп товарів. Якщо у
вересні минулого року об'єм імпорту склав
$7,647 млрд, то в грудні до України було імпор�
товано товарів на суму 4,777 млрд грн. 
При обговоренні підкреслювалося, що   реаліза�
ція положень проекту скоротить надходження
до бюджету. На думку членів комітету, ухвален�
ня рішеня щодо відміни тимчасової надбавки у
розмірі 13% до чинних ставок ввізного митного
збору, на деякі товари «доцільно здійснювати
лише після всебічного аналізу наслідків застос�
ування цієї надбавки в розрізі галузей економі�
ки впродовж декількох звітних періодів, з'ясу�
вання її впливу на стан платіжного балансу Ук�
раїни, а також після істотного зменшення дії не�
гативних чинників впливу світової кризи на стан
фінансово�банківської системи України».

Посівна 
наближається 
до завершення
За інформацією Мінагрополі�
тики, на 5 травня в Україні
всіма категоріями госпо�
дарств ярі зернові та зерно�
бобові посіяні на 6290 тис. га,
що складає 84% від прогнозу
(у т.ч. під ранніми ярими зер�
новими і зернобобовими
зайнято 4699 тис. га, або
105% від прогнозу). Так,
ярою пшеницею засіяно 335
тис. га (106%), ячменем –
3599 тис. га (104%), овес по�
сіяно на 444 тис. га (102%),
горох – на 274 тис. га (105%),
кукурудза на зерно – на 1521
тис. га (63%). 
Господарства приступили до
сівби гречки та проса. На сьо�
годні всі категорії господарств
посіяли 24 тис. га гречки, що
становить 9%, і 11 тис. га про�
са (8% від прогнозу).
Крім того, цукрові буряки
уже посіяно на площі 327 тис.
га (94%), соняшником засія�
но 2485 тис. га (71%), соєю –
292 тис. га (51%).
Підживлення озимих культур
проведено на 8022 тис. га,
що становить 97% від прог�
нозу. 

У сільського 
господарства 
тепер є своя рада
Президент Віктор Ющенко

створив консультативну раду
з питань розвитку сільського
господарства і сільських те�
риторій і призначив його го�
ловою першого заступника
Глави Секретаріату Прези�
дента Олександра Шлапака.
Про це йдеться в Указі Пре�
зидента №280 від 30 квітня. 
Основні завдання консульта�
тивної ради – вивчення стану
реалізації державної політики
в сфері розвитку сільського
господарства, аналіз проблем,
що стримують розвиток аг�
рарного сектора економіки,
підготовка пропозицій щодо
стимулювання інвестицій в аг�
ропромисловий комплекс. 
Ющенко доручив Шлапаку в
місячний термін подати про�
позиції щодо персонального
складу консультативної ради
і проект положення про раду. 
Як відомо, Європейський
банк реконструкції та розвит�
ку має намір інвестувати 220
млн євро в розвиток сільсь�
кого господарства України в
2009 році.



Євгенія Руженцева

Поки спадкоємець
не надійшов…
ЗА цивільним законодавством,

протягом року, поки нащадки мо�

жуть вступити у спадщину, зачіпа�

ти землі (чи земельні частки), які

втратили свого господаря, ніхто не

має права. Хіба що, керуючись

нормою про охорону спадкового

майна (ст.1283 Цивільного кодексу

України) зацікавлена особа – по�

тенційний орендар – може укласти

договір управління спадковим

майном з нотаріусом або, за його

відсутності, з відповідним органом

місцевого самоврядування. Але за

умови, що спадкоємців або вико�

навця заповіту немає.

Статусу відумерлого майна зе�

мельні ділянки, як і земельні част�

ки (паї), можуть набути лише за

спливом року в разі відсутності

спадкоємців за заповітом і за зако�

ном, усунення їх від права на спад�

кування, неприйняття ними спад�

щини, а також відмови від її прий�

няття (частини 1, 2 ст.1277 ЦК Ук�

раїни). Причому визнати спадщи�

ну відумерлою може лише суд за

заявою відповідного органу місце�

вого самоврядування за місцем від�

криття спадщини. «Забирає» ви�

знану судом відумерлу спадщину

територіальна громада за місцем

відкриття спадщини.

До цього орендувати земельні

частки (паї) проблематично, але

реально. Так, у багатьох місцево�

стях наразі практикується укладен�

ня так званих тимчасових догово�

рів. Серед юристів�практиків побу�

тує думка, що на законодавчому

рівні такого механізму де�факто не

існує. Мовляв, постановою КМУ

№220 від 3 березня 2004 р. визнано

такою, що втратила чинність, уря�

дову постанову «Про форму дого�

вору на право тимчасового кори�

стування землею (в тому числі на

умовах оренди)». Утім, затвердже�

ний постановою КМУ договір є

лише «типовим», тобто на практи�

ці можуть використовуватися й ін�

ші форми. Головне – щоб були під�

тверджені повноваження «орендо�

давця», а форма договору законо�

давством чітко не регламентується.

Більш безпечним способом об�

робляти землю в оренді до появи

спадкоємців видається все ж таки

уже згадуваний договір управління

спадковим майном. 

Однак раптова поява спадко�

ємця, здавалося б, може перекре�

слити всі плани орендаря�аграрія…

Як захистити свій інтерес, не зазі�

хаючи на порушення інтересів за�

конного власника?

Усі розуміють, що ці невитре�

бувані земельні ділянки (як і зе�

мельні частки) мають належати до

відумерлої спадщини, та органи

місцевого самоврядування, які ма�

ють право ініціювати визнання в

судовому порядку такого статусу,

робити це чомусь не квапляться.

Не горять бажанням братися за по�

дібні справи й суди, адже діло це

надто марудне – треба досліджува�

ти лінії можливих спадкоємців

ледь не до сьомого коліна, а й без

того перевантаженим судам тільки

цієї роботи й бракувало…

Водночас, роками (та навіть

один рік) необроблена земля посту�

пово втрачає свою привабливість в

очах орендарів, адже мороки з від�

новленням родючості ґрунту та її

обробітком значно більше.

Що ж до оформлення права на

такі земельні ділянки (земельні

частки) шляхом укладення дого�

ворів управління спадщиною, то й

у цьому разі охорона спадкового

майна  триватиме лише до закін�

чення  строку, встановленого для

прийняття спадщини… А далі все

одно доведеться визнавати зе�

мельні ділянки відумерлою спад�

щиною. 

Захищайтеся,
орендарю
ОРЕНДА невитребуваних паїв та�

їть у собі чимало ризиків. І перш

ніж укладати договір оренди на по�

дібні земельні частки, варто вирі�

шити для себе, наскільки необхід�

ним є цей крок і виправданими по�

тенційні збитки від нього. Для то�

го, щоб оцінити ступінь можливих

ризиків, слід ретельно продумати

наперед усі пункти майбутнього

договору оренди чи договору упра�

вління майном, дослідити норма�

тивно�правову базу та, врешті�

решт, врахувати особливості пове�

дінки місцевої влади.

Одним з таких ризиків є поява

спадкоємців орендованих невитре�

буваних земельних паїв із держав�

ними актами на відповідні ділянки

на руках. Так, господарство «Ікс»

уклало договір оренди невитребу�

ваних земельних часток із райдер�

жадміністрацією (в межах конкрет�

ної сільської ради) на 5 років. Во�

сени минулого року земля була об�

роблена, частина навіть засіяна

озимими культурами. І ось навесні

деякі з раніше невитребуваних паїв

раптом стали витребуваними, і

спадкоємці, маючи державні акти,

виявили бажання вийти зі своїми

паями вже цієї весни. Їхнє бажан�

ня цілком законне і навіть зрозумі�

ле. Але як бути орендареві, котрий

обробив землю, посіяв, восени і

взимку платив у бюджет орендну

плату, а як справа почала наближа�

тися до отримання результату, то

вийшло, що й земля – не його?

До речі, інколи такі ситуації є

не випадковими оказіями, а цілком

прогнозованими наслідками пору�

шень закону з боку місцевих чи�

новників, які, зловживаючи служ�

бовим становищем, діючи всупе�

реч інтересам служби, вносять не�

достовірну інформацію у висновки

до технічної документації із земле�

устрою про можливість надання в

оренду невитребуваних земельних

часток (паїв). Тобто, знаючи, що на

деякі з ділянок їхні спадкоємці�

власники вже отримали державні

акти на право власності на землю,

своїми неправдивими висновками

спонукають громадян�орендарів

укладати договори оренди з місце�

вими РДА. Як це сталося в грудні

минулого року в одному з районів

Сумської області, де було поруше�

но відповідну кримінальну справу. 

Та відкиньмо кримінальну пі�

доснову, а повернімося до нашої

ситуації та  розгляньмо, які ж існу�

ють легальні способи захистити

свій інтерес орендареві�аграрію за

таких умов.

Як відомо, рослинництво – річ

не спонтанна, а технологічна, яка

передбачає наявність певних про�

цесів у певному порядку. «Чувши»

про таке, законодавець у  типово�

му договорі оренди землі, затвер�

дженому постановою КМУ №220

від 3 березня 2004 р., передбачив у

пункті, де йдеться про строк дії до�

говору, зокрема, таку умову: в разі

укладення договору оренди землі

для ведення товарного сільсько�

господарського виробництва

враховується ротація культур згідно
з проектом землеустрою. Йдеться

про врахування періоду ротації ос�

новної сівозміни згідно з проекта�

ми землеустрою і у ст.19 Закону

України «Про оренду землі». Це

мало б означати, що в договорі пе�

редбачається неможливість виходу

з паями до закінчення технологіч�

ного процесу, розпочатого агрови�

робником. 

Як відзначають деякі юристи�

практики, теоретично, керуючись

відповідною вказівкою Держком�

зему, центр державного земельно�

го кадастру навіть не може реєстру�

вати договір оренди землі без сі�

возміни. Проте фактично умови

щодо сівозмін і тому подібні мають

рекомендаційний характер, на ти�

повий договір оренди можна взага�

лі не звертати особливої уваги,

адже типовий – означає рекомен�

дований і аж ніяк не обов'язковий.

Та й нормативно�правових актів,

які встановлювали б вимоги до сі�

возмін як таких у нас в державі не�

має. Однак це не означає, що по�

тенційний орендар, укладаючи

угоду, не може наполягати на

включенні такого пункту до свого

договору. 

Крім того, ст.32 Закону Украї�

ни «Про оренду землі» та форма

типового договору оренди, затвер�

джена згаданою вище постановою,

встановлюють норму, згідно з якою

перехід права  власності  на  орендо�
вану  земельну ділянку до іншої осо�

би не  є підставою  для  зміни  умов
або розірвання договору. Щопра�

вда, із застереженням: «якщо інше
не передбачено договором оренди
землі». Тобто якщо в угоді не заз�

начено, що з приходом власника

(спадкоємця) її буде розірвано, то

цей факт на подальшу оренду землі

та її оплату вплинути не повинен.

Але як же бути зі ст.13 Закону

України «Про порядок виділення

в натурі (на місцевості) земельних

ділянок власникам земельних ча�

сток (паїв)»? Адже вона містить

норму, за якою нерозподілені (не�
витребувані) земельні  ділянки за

рішенням відповідної сільської,

селищної, міської ради чи район�

ної державної адміністрації мо�
жуть   передаватися в оренду для
використання за цільовим призна�
ченням  на строк до моменту отри�
мання їх власниками державних
актів на  право власності на зе�
мельну ділянку,  про що зазнача�
ється у договорі оренди земельної
ділянки, а власники земельних ча�

сток (паїв) чи їх спадкоємці, які не

взяли участь у розподілі земельних

ділянок, повідомляються про ре�

зультати проведеного розподілу

земельних ділянок у письмовій

формі, у разі, якщо відоме їх міс�

цезнаходження. 

Таким чином, управителі неви�

требуваними земельними ділянка�

ми мають простежити, аби серед

умов договору таки значилися:

розривання його при появі спадко�

ємців, а строк договору було вста�

новлено не більш ніж на один рік з

дати відкриття спадщини. Та й у

випадку з орендою такої землі

йдеться не про повноцінну оренду,

а як уже мовилося, про тимчасове

управління майном, тож і орендо�

давцем є не власник, а лише тим�

часовий управитель, який діє в ме�

жах власної «тимчасовості». Такі

договори є дійсними, якщо вони

укладені «правильним» тимчасо�

вим управителем.

Що ж до земельних часток (па�

їв), визнаних відумерлим майном,

то орган місцевого самоврядуван�

ня, перш ніж укладати договір

оренди, має окремо виділити в на�

турі пай і оформити на себе дер�

жавний акт. До року ж – договір

оренди земельної частки (паю). 

*  *  *

У нашому випадку із господар�

ством «Ікс» засідання комісії рай�

держадміністрації  все ж таки

прийняло рішення виділити зем�

лю спадкоємцеві в натурі після

збирання врожаю, але, що цікаво,

орендну плату заплатити йому ли�

ше за кілька останніх місяців, а та�

кож внести зміни в оплату оренд�

ної плати для РДА. 
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– Земельний кодекс України
– Цивільний кодекс України
– Закон України «Про оренду землі»
– Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»
– Постанова КМУ від 3 березня 2004 р. №220 «Про затвердження
Типового договору оренди землі»
– Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах №5
від 17 січня 2000 р. «Про затвердження форми Типового договору
оренди земельної частки (паю)»
– Постанова КМУ від 24 січня 2000 р. №119 «Про затвердження
Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю).

НОРМАТИВНО+ПРАВОВА БАЗА:

Паї «до запитання»
Правові нюанси оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 
та визнання їх відумерлою спадщиною

ПРАВОЧИН У сільській місцевості, а точніше здебільшого за межами населених пунктів, є чимало
розпайованих земель, де все більше з'являється невитребуваних паїв. Літні люди відходять, не
встигнувши переоформити сертифікати  на державні акти про право власності на земельну ділянку.
Їхні діти й онуки, якщо вони взагалі є, тягнуться ближче до мегаполісів, а то й до закордонів,
батьківськими паями не цікавляться, тож у спадщину щодо цих паїв ніхто не вступає і не претендує.
Пошуками нащадків ніхто не займається. І земля стоїть пустою рік, другий, а місцеві орендарі6аграрії
часто мусять оминати ці клапті землі, не знаючи, як їх узяти в оборот…

Про юридичні аспекти визнан�

ня земельних часток (паїв) та ви�

ділених в натурі земельних ділянок

відумерлою спадщиною – читайте

в коментарях провідних українсь�

ких юристів на стор.12�13



– НАС ІЗ БРАТОМ виховували

мама з дідом. Я народився у сус�

ідній Юр'ївці у 1925 році, а бать�

ко через три роки помер. В 11 ро�

ків пішов пасти коней, бо я їх ду�

же любив. У нас в колгоспі була

племінна ферма, і я з цим табу�

ном у 45 коней пропадав ціле лі�

то на пасовищах.

Пам'ятаю, як почалася вій�

на… Тієї суботи я позачергово

ранком заступив на зміну, та че�

рез те, що  цілу ніч витанцьову�

вали під балалайку, трохи задрі�

мав. Аж раптом прокинувся, бу�

ло годин 8�9, і чую гуркіт сте�

литься понад землею – кінь іде

на весь опор. Прилетів ним мій

друг і каже: «Жени коней до ко�

нюшні, бо війна почалася!». Я і

зараз відчуваю, як тоді страшно

зробилося… Коли поверталися в

село, то ішли чоловіки�односель�

ці та з хуторів колоною по 4�5 чо�

ловік і співали стройову, поруч

бігли діти і жінки, плакали –

страшне… І з тих, що пішли, по�

вернулися лише троє…

В нашому селі німці не жили

аж до 1944 року, був їхній комен�

дант і староста. Та для роботи в

Німеччині вони робили облави з

собаками, хапали усіх підряд тру�

доспроможних. Двічі ми з другом

тікали з тих «загонів» ще на Кі�

ровоградщині. Втретє – крізь

прорубану дірку у вагоні аж під

Краковом: обмоталися якнай�

міцніше якимось лахміттям і

жбурнули на ходу під колесами

поїзда. Додому поверталися май�

же півроку, орієнтувалися за сон�

цем. І треба ж таке, вже у березні

44�го знову так безглуздо попа�

лися у сусідньому з нашим селі…

Аж тут сталася якась заворуха:

вскочили ми в якусь хату, де пов�

но було дітей, і там нас сховали.

Раптом у двері почали гримати.

Господиня ледь жива від страху

пішла відчиняти і як закричить.

Ми подумали, що вже кінець. Аж

її майже непритомну вносить в

хату солдат і каже: «Не бійтеся,

це ж свої!»

Через день я вже був піхотин�

цем у 297�й стрілковій слов'янсь�

ко�кіровоградській дивізії. Ско�

ро був вперше поранений під

Гайвороном у груди – куля пере�

била легені, та серце не зачепи�

ла. Матері ж прийшла «похорон�

ка». Але я вижив – мене врятува�

ли коні, які нахилилися перед

живим непритомним. Трохи оду�

жавши, я написав матері записку,

то вона у нічній сорочці бігла за

кілька сіл до каліки�фронтовика

по неї.  Я повернувся в частину,

яка пішки дошмаляла аж до Бу�

дапешта. Там я за те, що підбив

протитанковими гранатами ні�

мецький бронетранспортер, от�

римав орден Слави. Потім знову

був серйозно поранений у ногу. 

Після шпиталю повернувся в

село, у колгосп. По закінченні

сільгосптехнікуму отримав фах

агронома і за розподілом потра�

пив на Буковину. Та через хворо�

бу легенів у 1955 році повернувся

додому і решту життя пропрац�

ював тут. 

Господарства то укрупнюва�

ли, то знову роз'єднували. Тому

був агрономом, головою колгос�

пу, керуючим, парторгом. Най�

більший колгосп ім.Ульянова

мав понад 8 тисяч га орної землі,

я працював у ньому агрономом,

парторгом. Заочно закінчив Бі�

лоцерківський агроуніверситет. 

У господарствах вирощували

в основному цукрові буряки і

зернову групу. За високу урожай�

ність у 1974 я отримав  орден

Трудового Червоного Прапора.

Тоді пшениці ми отримували 35�

40 ц/га, зернова група становила

на круг 30�35 ц/га. За амери�

канською технологією у 1973 ро�

ці отримали 80 ц/га – тоді ми

придбали у них повністю техно�

логію, насіння, ЗЗР тощо. Але

повторити успіх не змогли – бу�

ло дуже дорого і невиправдано,

бо під це треба було докорінно

міняти агровиробництво. 

Одного року ми отримали

озимої пшениці на певних полях

рекордний урожай. Тоді я виграв

пляшку у першого секретаря. Ми

поїхали дивитись поля: я кажу,

що тут буде понад 45 ц/га, а він

каже – не буде. Тоді я розкрутив

жакет, як мене вчив один старий

агроном, і кинув у поле. Диви�

мось, лежить мій жакет – пше�

ниці не нагинає. Під час жнив у

нас постійно перебував головний

агроном управління, щоб процес

контролювати. Насправді тоді ми

отримали 56 ц/га.

Хрущов кукурудзою так «за�

кукурудзився», що ми її збирали

аж до весни наступного року. То�

ді була ще течія така: «усе тради�

ційне – геть», сіємо кукурудзу і

горох. Під час навчання в Білій

Церкві я наразився на конфлікт

з викладачем, який привселюдно

звинуватив мене у дрібнобуржу�

азних поглядах на життя. А я то�

ді сказав: «Вибачайте, у нас в ко�

морі залишилося трохи пшениці,

яку ми змелемо і спечемо смачні

паляниці. А як ви поїсте один�

другий рік хліб з кукурудзи та го�

роху, то і у вас будуть дрібнобур�

жуазні погляди на життя». А він

мстивий був, і на іспит я книжку

про ґрунтознавство вивчив на�

пам'ять. Та замість відповіді на

питання в білетах, ми спілкува�

лися і одне перед одним вибачи�

лися за те, що обоє погарячкува�

ли тоді. 

На пенсію я вийшов близько

10 років тому. Останні 22 роки,

від моменту організації, працюю

головою ради ветеранів. 

Нашому господарству, можна

сказати, пощастило. Адже сьо�

годні воно перейшло до рук

справжнього господаря – свого

місцевого. За його рахунок ми

стали першим і поки єдиним се�

лом у районі, куди підведено газ.

Дуже радію з цього: може дешев�

ше за дрова не вийде, та хоч на

старості аби зігрітися не дове�

деться бавитись із сокирою ...
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Травневі свята – праця 

– НАРОДИЛАСЯ я у Польщі у

1931 році на Маковея. Батько був

добрим господарем, ми мали 7

гектарів землі, працювали багато і

жили заможно. У жовтні 44�го,

коли німці вже відступали, а ра�

дянські війська підходили, то зго�

ріло нашого півсела. На тій поже�

жі загинуло двоє  старших братів.

Пам'ятаю, як батько робив труну,

а мама  не витримала і страшно

захворіла… Тоді нас, погорільців,

вагонами у січні 1945 радянська

влада завезла в Миколаївську

область, і там у 20�градусний мо�

роз ми місяць жили під відкрит�

им небом. Із скарбу з собою ми

захопили дві корови, за якими з

13 років я сама і почала ходити. У

лютому всіх переселенців пішки

й обозами мали гнати до колонії,

яку будували німці, за 100 кіломе�

трів звідти.  І мені, як старшій, бо

було іще два молодші брати, бать�

ко довірив першій самій йти з ци�

ми коровами, а вся родина мала

їхати пізніше. І я пішла… Та ко�

рови не витримали і скоро впали,

бо поморозили ноги… Але ж є

Бог на світі, бо впали вони коло

єдиної хати серед поля, де жив

дорожник. Його родина мене

приютила. Корів ми виходили, й

у тій хаті я дочекалася батька, і

решту шляху пішки уже йшла з

родиною. 

У тій колонії вже був колгосп.

І відтак ми почали з батьком важ�

ко працювати, бо думали, щось

заробимо. За рік роботи нам дали

по 30 кілограмів ячменю… То

щоб не повмирати з голоду, зібра�

лося нас 60 сімей і рушили назад

до Польщі. Документів у нас нія�

ких не було, але ж ми не були за�

суджені, і міліція не змогла нас

повернути. Тільки Бог знає, як

ми пройшли пів�України.  Якось

зупинилися  під Львовом, аж рап�

том їде голова Винниківського

району, тоді був такий. Він теж

виявився переселенцем, розка�

зав, що від нашого села вже нічо�

го не лишилося… Запросив посе�

лятися тут, запропонував хату і

роботу у новостворюваному кол�

госпі. Так наших п'ять сімей тут і

залишилося.

Сім класів за німців я закін�

чила у Польщі, а потім у 49�му

почала працювати у колгоспі ве�

чірньо закінчила 10�й клас. У 18

років вийшла заміж і одразу піш�

ла ланковою на рослинництво, й

у мене було двадцятеро жінок –

усі старші від мене. Двох доньок

народила «на ходу» – одну доро�

гою до лікарні після того, як ці�

лий день в'язала снопи, і другу

так само швидко. Ми з чоло�

віком прожили 59 років і вже

маємо троє внуків, бо один за�

гинув, і вісім правнуків. Сте�

панові вже 86, він майже усе

життя пропрацював тварин�

ником.

Колгосп наш на той час

уже був великий, людей прац�

ювало багато, вирощували

цукрові буряки і кукурудзу. Та

у колгоспі треба було чорно

працювати – за цілій рік робо�

ти на трудодні давали 150 кіло�

грамів пшениці. Хіба це ціна

праці? Коли почали розвивати

тваринництво, голова сказав:

«Ганю, йди працювати на фер�

му, бо там ти більше заробиш».

У 1968�му в господарстві було

200 корів, я отримала 18 і стала

дояркою. Працювала я добря�

че, та мені завжди хотілося

більшого. Корів я любила, бі�

гла до кожної, як до власної

дитини. Спочатку доїли вруч�

ну: руки розпухали і тріскали�

ся, боліло геть усе тіло, після

роботи падала майже мертва.

На початку 70�х з'явилися  до�

їльні відра. Потім наше госпо�

дарство стало радгоспом, у

якому було вже 800 дійних ко�

рів. Ми доїли по 4 тисячі кг

молока на рік на корову, а ре�

кордистки давали по 5�6 ти�

сяч. Це була наша чорно�ряба

порода, «голландців» потім

придумали. Тоді я отримала

вже 51 корову. У 1967 з трудод�

нів перейшли на оплату гро�

шима, але дояркам багато не

платили – на місяць виходило

близько 60 рублів, максимум

було 80�100 рублів. 

Ганна Степанівна ДОРОЩАК, Львівська область:

«Я надоїла 
ешелони молока»

Володимир Павлович ВОЛКОВ, Кіровоградська область:

«Якщо поїсте хліб з кукурудзи, 
то й у вас стануть дрібнобуржуазні
погляди на життя»

Продовження на стор.6

Ганна ДОРОЩАК
(фото з сімейного архіву)

Матеріали підготували:

Тетяна Шелкопляс,

Артем Олекса, Артем Житков



– Я НАРОДИВСЯ і прожив усе

життя у Гирявих Ісківцях. Наро�

дився на Миколая – 19 грудня

1924 року – і був останньою 13�ою

дитиною у сім'ї. Батьківська хата і

тепер стоїть поряд з моєю. Батько

помер, коли мені було три роки, а

я, як молодша дитина, мав лиша�

тися поруч із мамою. Тому осо�

бливо з дому і не рвався.

Село наше було невеличким, у

середині 30�х років тут не було на�

віть 300 дворів, хоча церква була.

Школи не було, тому середню ос�

віту здобував у с.Червонозаводсь�

ке, яке тоді називалося Сталінська

Цукроварня.

У 1930 році в селі з'явився пер�

ший колгосп «Перемога Комуніз�

му», де я ще неповнолітнім почав

працювати прицепщиком коло

тракторів у 1939. Коли почалася

війна, у селі лишилися самі діди та

нас шість хлопців допризовного

віку. Військові дії і зраду дорослих,

які нас покинули самих, як поба�

чили німців, ми узнали, коли піш�

ки погнали 350 голів свиней на

Харків – в евакуацію. Але дійшли

лише до Гадяча. Та була якась від�

повідальність за цих тварин – ми

їх не покидали, а всіх пригнали на�

зад.  За часів окупації ми працюва�

ли на колгоспних землях «гро�

мадськими дворами», які склада�

лися з так званих «десятихаток».

Так сталося, що здали і звільнили

Гиряві Ісківці наші війська день у

день – 12 вересня 1941 і 1943 року.

Після звільнення я два місяці

працював на відновлювальних ро�

ботах у райцентрі – Лохвиці. А

згодом був призваний до лав Ра�

дянської армії у підрозділ винищу�

вачів танків. Озброїли протитан�

кової рушницею, яка дуже влучно

стріляє, але надто важка – понад

20 кілограмів. На початку 44�го у

бою під Лугою за підбиту танкетку

мене було представлено до Орде�

ну Слави. Але отримав його я аж

на початку 80�х, коли за порадою

друга написав листа до уряду. 

Поранення в голову я отримав

під Псковом, коли ми були у за�

сідці. До пункту першої медичної

допомоги, щоб отримати довідку

про поранення, що ми не само�

стріли�дезертири, я тяг на собі то�

вариша. Осколок у шпиталі мені

виймав хірург�німець, та його

недбалість мені дорого коштувала.

У іншому шпиталі мені зробили

кілька операцій. Після тривалої

реабілітації та навіть відпустки до�

дому я був переведений до Старо�

більська у школу мінерів. Але я не

витримав навантаження, через по�

ранення почалися запаморочен�

ня, і мене комісували.

У рідному селі потихеньку все

відроджувалося. Колгоспне пра�

вління направило мене до Гадяча

до школи�однорічки, вчитися на

полевода. Решту освіти здобував

життям. Після закінчення школи

проробив 2 роки в іншому селі за

фахом. Потім тодішній голова на�

шого колгоспу запропонував мою

кандидатуру в районі замість себе,

бо він ішов на іншу посаду. Так 24

серпня 1952 року я став тринадця�

тим головою колгоспу «Перемога

Комунізму». Пропрацював аж до

жовтня 1991 року. Потім ще раз

повертався – з 2001 по 2004�й.

Коли я приймав «Перемогу» –

було лише 1378 гектарів землі, а

коли уходив з головування – 11,3

тисячі гектарів та 10 тисяч голів

худоби. Зараз, коли буває присяду

відпочити, то сам собі вже не ві�

рю, що міг тягти таке навантажен�

ня. Крім того, що я понад сорок

років був головою колгоспу, я ще

був депутатом трьох поспіль скли�

кань Верховної Ради УРСР (з IX

по XI – прим.ред.).

Але тоді люди дуже добре

працювали, тому й збирали добрі
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і подвиг в ім'я перемоги!

– БАТЬКО мій родом з Мико�

лаївщини, мати – з Естонії. Пі�

сля його демобілізації вони

побралися і залишилися в Ле�

нінграді. Я народився у 1937

році і був молодшою п'ятою ди�

тиною у сім'ї. 

Я добре пам'ятаю, як поча�

лася війна, хоча мені було чо�

тири роки. Батьку на той час

було вже 40 років, і він з пер�

шого дня пішов на фронт, а ми

опинилися в середині блокади.

Я пам'ятаю гуркіт літаків і ви�

бухи бомб, запах бомбосховищ

і жах в очах людей. Я добре за�

своїв, що таке справжні голод і

холод. У мене на очах помер

старший брат, якого мама за�

шила у мішок і санчатами від�

везла кудись.

Добре пам'ятаю, як нас ева�

куювали Дорогою життя у 1942

році: червоноармійці стоять

вздовж дороги і червоними

прапорцями вказують дорогу

вантажівкам. Аж раптом почи�

нається обстріл, і снаряд влучає

у попередню машину, яка ра�

зом з людьми іде під лід… Наш

водій якимось дивом викрутив�

ся, і ми поїхали далі. Дісталися

потягу й добу просиділи у теля�

чих вагонах, бо сам локомотив

розбомбило. 

Ми їхали дорогою в Сибір,

але зупинилися в Казахстані.

Там жив мій дід, який ще за

столипінських часів поїхав ту�

ди піднімати цілину. Від мате�

рів дітей відокремили і годува�

ли також окремо. Пам'ятаю ка�

шу пшоняну, таку добру. Каша

була, а посуду не було. То нам

десь роздобули новенькі дитячі

нічні горщики, з яких ми ту ка�

шу їли. Мені тоді було вже п'ять

років, та через виснаження був

дистрофіком і до восьми років

не міг ходити. Мама дуже тяж�

ко хворіла, думали, що не ви�

живе. Але її врятувала одна міс�

цева жителька – порадила чи�

сте джерело. Наша мама була

напрочуд сильною людиною і

дуже розумною. Вона завжди

казала, що жити треба кожним

сьогоднішнім днем, а не чека�

ти кращої долі завтра. І бути

вдячним долі і Богу за те, що ти

маєш сьогодні. Вона не просто

вижила, а після того народила

іще двох дітей і нас на ноги по�

ставила. 

Хто пережив блокаду, знає

справжню ціну хліба. Для нас

він був і залишається святинею,

тому ні за яких часів в нас не

пропадало ні крихточки хліба.

Батько приїхав до нас

страшним калікою, усе життя

прожив з осколком в нозі, але

не дав ампутувати ногу. 

У 1945�му ми повернулися в

Березнегувате.  Незважаючи на

слабке здоров'я, вчився з насна�

гою, школу закінчив зі срібною

медаллю. Потім закінчив Хер�

сонський сільгоспінститут з

червоним дипломом, за фахом

– учений�агроном. На передди�

пломній практиці я півроку

працював у передовому колгос�

пі «Грузія», куди мене запрошу�

вали потім на роботу. Але я ви�

рішив піти у відстале господар�

ство. Так я опинився в колгоспі

ім.Леніна Каховського району. 

Взагалі це господарство має

цікаву історію. До революції на

тих землях господарював помі�

щик Мордвінов, який мав не�

погані статки та після револю�

ції емігрував до Франції. 

Віталій Миколайович ЛУНЯКО, Херсонська область:

«Хто пережив блокаду,
той знає справжню 
ціну хліба»

Микола Тимофійович ЮРЧЕНКО, Полтавська область:

«Сам не вірю, що тягнув 
таке навантаження»

Продовження на стор.6

врожаї  кукурудзи, цукрових буряків,

а їх ми щороку сіяли близько тисячі

гектарів. Уся ж робота колгоспу оці�

нювалася по кінцевому результату!

Заробітна плата також була висока,

потихеньку вийшли на 2 кілограми

зерна за трудодень, ще й трошки гро�

шима платили.

Ми ретельно дотримувалися сі�

возміни – вона була спочатку

дев'яти�, а потім і десятипільною.

Можна сказати, що «у люди» нас ви�

вели багаторічні трави – ми мали

статус спецгосподарства, яке займа�

лося люцерною і конюшиною. Тоді

державою дуже цінилося насіння цих

культур, і ми отримували великі пре�

мії за них. Так потихеньку ми стали

першим в районі колгоспом�мільйо�

нером. У 1965 році цукрові буряки

дали понад 400 ц/га, за що мені при�

своїли звання Героя Соціалістичної

Праці, вручили Золоту Зірку і орден

Леніна. 

Другий Орден Леніна я отримав у

1975�му. Це вже сталося за досягнен�

ня у тваринництві. На початку 1970�х

ми вирішили зайнятися ВРХ, бо то�

дішній міністр сільського господар�

ства України Петро Погребняк по�

ставив задачу – вивести нову м'ясну

породу. Задля цього ми збудували но�

вий комплекс, куди завезли францу�

зьку, італійську і вітчизняну породи.

Усе дійне стадо прибрали, щоб ми не

відволікалися від покладеного на нас

завдання. Тоді приріст на відгодівлі

отримували по 1200 г/добу, і трима�

ли бичків до ваги у 5�6 центнерів. Ну,

а коли почали займатися ВРХ та по�

чали вносити гній на поля – тоді пі�

шли в колгосп справді великі гроші.

В рільництві з початку тих самих

семидесятих років ми дотримували�

ся технологій мінімального обробітку

ґрунту, що їх активно пропагував Фе�

дір Моргун. Завдяки їм ми отримува�

ли хороші врожаї, навіть цукрових

буряків, хоча самі технології «на горі»

не схвалювалися. Тоді було, звичай�

но, важче, бо не було такої техніки,

яка за один прохід робить всі опера�

ції з обробітку ґрунту, та ще й засіває.

Як би нам таку техніку!..

Я завжди хотів, щоб люди щасли�

во і заможно жили в селі, то перей�

мався соціальною сферою. Але зав�

жди був вимогливий. За мого голову�

вання побудували Будинок культури,

школу, дитсадок, спортзал, басейн,

теплиці, дорогу між усіма дванад�

цятьма населеними пунктами, які

входили до господарства. Щороку ми

зводили по 10 будинків для праців�

ників і ще багато чого. Ми першими

в районі провели у село газ. Зараз

майже нічого не працює, багато

об'єктів занепало. Та я почуваюся

щасливою людиною, бо я багато чого

встиг зробити за життя. У мене чудо�

ва родина: з дружиною Антоніною

Іванівною ми разом з 1945 року, яка

все життя працювала рядовою в кол�

госпі, маємо дітей, онуків і  правну�

ків. Вони поруч, багато допомагають.

На дворі весна, і в селі, як завжди,

багато роботи.
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– АЛЕ задля виробництва багато

дівчат навіть заміж не виходили –

усе доїли молоко і доїли. Потім

хворіли сильно, постійно лежали

по лікарнях… 

Ми якось порахували, скільки

ж молока я надоїла за своє життя.

Вийшло: понад 5 ешелонів. (Щоб

збагнути, скільки ж це, під час

спілкування ми як газетярі почали

рахувати майже на пальцях: еше�

лон  – це близько 40 вагонів – 2

тис. тонн молока – прим. ред.)

Як перший раз у 1970�му році

на нараді з кооперації в Києві зби�

рали доярок�«п'ятитисячниць», то

мені випало їхати. Зоотехнік пише

своє, голова – своє, що я маю ска�

зати… Розсадив нас 50 доярок за

столиками міністр сільського гос�

подарства УРСР і запитує, хто буде

говорити. А дівчата поприїжджали

в хустках та капцях, бо бідні були й

забиті. Я ж львів'янка, чого мені

боятися. Заховала я заготовлені

промови, виходжу на трибуну і ка�

жу: «Шановні присутні, я б дуже

хотіла, щоб ви, коли п'єте чашку

молока, завжди згадували про до�

ярку і про її нелегку працю». Тоді

всі аплодували за те, що я сказала

правду про село.

Серед відзнак: орден «Знак По�

шани» (1971), орден Жовтневої Ре�

волюції (1973), два ордени Леніна

(1976 і 1981),  і до 8 березня – зван�

ня  Герой Соціалістичної Праці

(1981). Взагалі в нашому радгоспі

було 4 герої соцпраці – голова і три

доярки. Я двічі була депутатом

обласної ради, а районної – і не

злічити. Працювала дояркою до 60

років, а потім пішла на пенсію.

За нагороди нам тоді нічого не

платили. Як Лауреат Державної

премії України я мала отримати 10

тисяч рублів. Приїхала до нас влада

в район, вітають… Я, як людина ви�

хована, подякувала, а моя колежан�

ка з сусіднього району візьми та й

спитай: «А гроші де?». А вони якось

засмутилися та й кажуть, що кошти

пішли на дитячі садочки… Я потім

по пошті отримала 200 рублів. Ми

тоді сміялися, мовляв, якщо основ�

ні гроші пішли на садочки, то ці

треба використати на ляльок.

Тепер на базі того потужного

нашого радгоспу створене сіль�

госппідприємство, яке має хороші

врожаї у рослинництві, але тварин�

ництва у ньому немає зовсім. 

Я два тижні пробула на Майда�

ні. І мрію по те, щоб Україна була

єдиною, українською. Серце бо�

лить за народ – мудрий роботя�

щий, але принижений донині.

Дайте селянинові свободу і трохи

грошей, – решту він сам візьме з

землі і увесь світ нагодує. 

Травневі свята – праця 
і подвиг в ім'я перемоги!
«Я надоїла ешелони молока»

Початок на стор.4

ВІН ЗАКЛАВ тут дендропарк на

150 га, на кшталт біосферного за�

повідника «Асканія�Нова», з ас�

фальтованими доріжками і фонта�

нами, який згодом став перлиною

краю. Але під час вітчизняної війни

більшість дерев було зрубано – во�

ни використовувалися як будівель�

ні матеріали. 1922 році на ці землі

приїхали сибіряки і створили кла�

сичну комуну «Ехо». Незабаром до

неї приєдналися американські ко�

муністи: приїхали самі і  привезли

свою техніку та агрокультури, ство�

рили спільну комуну «Комінтерн».

У ній усе було спільним, навіть хар�

чування, вдома у членів комуни бу�

ла лише вода. 

В агровиробництві комунари

мали хороші показники. Напри�

клад, Мордвінов ще тривалий час

писав поетові Бурлюку, який меш�

кав у тій місцині і часто приймав

Маяковського, і розпитував його

про стан справ на полях: «Як там

пшениця у травні, у червні? А яка у

серпні?» А той відповідав: «У трав�

ні – сама трава! У червні – сама со�

лома.  А в серпні – саме золото!». У

1937 році практично всіх амери�

канців репресували, вижило бу�

квально кілька чоловік.

Колгосп ім. Леніна був великим

– 11 тис. га землі. Там я пропрац�

ював 12 років головним агроно�

мом. Там отримав орден «Знак По�

шани» і орден Трудового Червоно�

го Прапора. Мене висували голо�

вою колгоспу, та я не згодився, бо

дуже любив свою роботу. 

Мене завжди приваблювала

наука, і я постійно намагався вті�

лювати її розробки в життя. Тому

ми застосовували передові техно�

логії, і господарство незабаром ста�

ло заможним. Воно було багатога�

лузевим, тому мало багато налаго�

джених зв'язків і з іншими госпо�

дарствами, і підприємствами, і з

владою. Ми побудували дороги, лі�

карню, будинок культури, школу.

Тоді ми отримували багато

пшениці – 4 тис. тонн щороку ми

здавали державі, багато вирощува�

ли соняшнику. Томати грузили на

баржі і відправляли по Дніпру на

Херсонський комбінат, який мав

потужність переробки 4 тисячі

тонн на добу.

Спочатку озима пшениця дава�

ла 17 ц/га. Після впровадження си�

стеми зрошення і нових технологій

дійшла до 30 ц/га, соняшник – 16�

17 ц/га. Потім почали вирощувати

сою і отримували її близько 30 ц/га. 

У нас був хороший колектив,

ми ніколи не ділилися на західних і

місцевих, мали багато орденонос�

ців. Через родинні зв'язки я досі ту�

ди їжджу, і люди досі мене пам'ята�

ють, хоч полишив я господарство

34 роки тому. 

Я захоплювався громадською і

партійною роботою, умів непогано

писати. Після роботи в колгоспі

працював рік завідувачем кахов�

ського міському партії, який керу�

вав сільським господарством райо�

ну. Потім, у 1974 році, мене пере�

вели інструктором до Херсонсько�

го обкому партії. Останні вісім ро�

ків свого трудового життя я при�

святив роботі завідувача сіль�

госпвідділом обкому.

Кажуть, що Херсонщина сла�

виться п'ятьма морями – Чорним,

Азовським, озером Сиваш, Кахов�

ським водосховищем і морем Пше�

ниці. За Радянських часів хлібне

море займало площу понад 900 ти�

сяч га із загальних 2 млн га площ

орних земель. Були роки, коли

область отримувала до 3 млн тонн

зерна, з них 1,5 млн віддавала дер�

жаві. За це у лютому 1967 Херсонсь�

ка область одержала орден Леніна. 

Сільське господарство нашої

області крім зернового напряму ма�

ло розвинене овочівництво, баш�

танництво, виноградарство, садів�

ництво і тваринництво. У 1976, на�

приклад, було 146 рільничих кол�

госпів і 9 риболовецьких та 142 рад�

госпи. Ми мали високорозвинене

тваринництво м'ясо�молочного на�

пряму – понад 800 тисяч голів ВРХ,

свинарство – також понад 800 ти�

сяч, майже мільйон становило по�

голів'я овець, вирощували кокони

шовкопряда. Та на весь Союз сла�

вилися херсонські кавуни. Був ви�

падок, коли на кавуні дівчата виш�

крябали адресу колгоспу, а військо�

вий з Москви надіслав їм листа з

подякою за смачний продукт.

Зараз усе змінилося. І якщо

процес формування капіталізму є

невідворотнім, то хотілося б, щоб

він не був диким, і не був спрямо�

ваний на винищення власного се�

лянства. У нас хороші землі і робо�

тящі люди, та їм не вистачає само�

впевненості. Мені б дуже хотілося,

щоб ми її здобули.

Початок на стор.5

Буковина відновлює 
лісокультурні насадження
Лісокультурне виробництво є пріоритетною складовою
лісогосподарського виробництва, адже якісно проведені
роботи з лісовідтворення є запорукою формування гос�
подарсько�цінних, високопродуктивних лісових нас�
аджень, повідомляють в Чернівецькому обласному упра�
влінні лісового та мисливського господарства. Лісівника�
ми державних лісогосподарських підприємств області
належно проводяться роботи з посадки лісокультур, що
сьогодні знаходяться на завершальній стадії виконання.
Повністю виконано роботи зі штучного лісовідновлення у
рівнинній та передгірській частинах території держліс�
фонду. Загалом держлісгоспами області створено 512 га
лісових культур, у тому числі 70 га нових лісів. Окрім то�
го, доповнено 280 га лісокультур минулих років та вве�
дено головні породи на загальній площі 86 га ділянок лі�
сокультурного фонду, залишених під природне поно�
влення. З метою забезпечення лісокультурних кампаній
наступних років власним садивним матеріалом, держав�
ні лісогосподарські підприємства краю провели посів лі�
сового насіння на 1,6 га власних лісових розсадників із
запланованих на весну поточного року 2,1 га. 

Харківщина відсіялася на 70% від плану
За оперативною інформацією районних управлінь агро�
промислового розвитку, сільськогосподарськими підпри�
ємствами області, станом на 5 травня поточного року, по�
сіяні ярі культури на площі 764,6 тис. га. Як повідомив за�
ступник голови облдержадміністрації Віктор Звєрєв, це
становить 70% від запланованої площі посіву.
Добрими темпами працюють господарства Дергачівсько�
го району, де посіяно 89% від запланованої площі, Шев�
ченківського – 88%, та Коломацького – 85% районів.
Повільніше йде робота у господарствах Ізюмського ра�
йону, де посіяно лише 51% від плану, Барвінківського –
54% та Печенізького – 58% районів. 

Хмельниччина відроджує 
бурякоцукрове виробництво
Про поточний стан справ на полях області, перспективи
розвитку буряківництва та інше говорив під час прямої
телефонної лінії «Запитай у влади», заступник голови
Хмельницької обласної державної адміністрації Володи&

мир Кирилюк.
Зокрема, високопосадовець зазначив, що аграріям нині
нелегко у зв'язку з відсутністю потрібних коштів для за�
безпечення нормального проведення посівної кампанії.
Однак попри труднощі, землероби Хмельниччини зде�
більшого виконують поставленні виробничі завдання.
Так, посів ранніх зернових наразі завершили з перевико�
нанням – засіяли навіть на 4 тисяч гектарів (або на 2%)
більше від прогнозованого. 
Натомість через різкий перепад між денною та нічною
температурою повітря у квітні істотно постраждала ози�
мина. Холодні ночі не сприяли росту рослин, тому в
області пошкодженими під впливом погодніх факторів
вважаються близько 8 тис. га посівів. Передусім не до
вподоби така погода стала озимому ріпаку, і тепер рос�
лини потерпають через відповідні хвороби.
Ріст солодких коренів в області також міг би бути кра�
щим, зате сіяти його господарства краю почали активні�
ше і більше, ніж в минулому році. На сьогодні в області
ним засіяно вже близько 30 тис. га, тоді як минулого ро�
ку на цю пору – лише 8 тисяч.
Ціна на солодкий продукт нині вже стимулює виробниц�
тво, пояснює головний аграрій краю, отже, нема сумніву,
що попереду – його відродження. Щоправда, далеко не
в тих масштабах, як це було за минулих часів. Працюва�
тимуть в області, як і минулого року, лише п'ять цукроза�
водів, і на відновлення роботи інших сподіватися марно. 
Приміром, не забажали цього власники Городоцького під�
приємства, залишається ризик втрати цукрозаводу у Ста�
рокостянтинові. Не бачать великої перспективи у сіянні бу�
ряку й на півдні області, який є щодо вирощування цієї
культури зоною ризикованого землеробства. Там сьогодні
ставку здебільшого роблять на соняшник, сою, гірчицю,
кукурудзу. Водночас знаковим є те, що за виробництвом
цукрового буряку область цього року перемістилася з сьо�
мого на третє місце, поступаючись нині лише Полтавщині
та Вінничині.

За повідомленнями прес6служб ОДА

«Хто пережив блокаду, 
знає справжню ціну хліба»



БЕЗДОЩІВ'Я за високої денної

температури повітря в третій дека�

ді квітня призвело до швидкого

накопичення суми ефективних

температур, яка прискорила вихід

шкідливих організмів з місць зи�

мівлі та заселення ними посівів.

Натомість ті ж кліматичні умо�

ви стримували темпи зростання

захворюваності культурних ро�

слин, через нестачу вологи в ґрун�

ті також затримувалося зростання

забур'яненості рослин.

За даними Укргідрометцентру у

травні середня мiсячна температу�

ра повiтря становитиме 13�17°С.

Абсолютний максимум 31�36° те�

пла, на півдні Одещини та в Криму

до 38�39°. Середня мiсячна кiль�

кiсть опадiв 22�60 мм, у західних,

Вінницькій області та в горах Кри�

му переважно 62�81 мм, в Карпа�

тах і на Прикарпатті 85�148 мм. 

Стiйкий перехiд середньої до�

бової температури повiтря через

+15°, що є клiматичним показни�

ком початку лiта, вiдбувається на

Закарпаттi, в Криму, пiвденних та

схiдних областях у першiй поло�

винi, на рештi території – в другiй

половинi мiсяця. 

Зернові, зернобобові культу&

ри та багаторічні трави. Клоп

шкідлива черепашка, 70�90% яко�

го збереглося після перезимівлі і

знаходиться в хорошому фізіоло�

гічному стані, в Степу та Лісосте�

пу переселиться з місць зимівлі в

посіви зернових колосових, пере�

дусім озимих та ярих пшениць і

ячменів.

В ареалі шкідника у полях

ймовірна надпорогова чисельність

перезимувалого клопа. Існує за�

гроза значних пошкоджень стебел

та колосків озимих і ярих зерно�

вих, що може призвести до част�

кової або повної загибелі продук�

тивних стебел, білоколосості, а в

результаті – зменшення маси зер�

на.

Посіви заселятимуть також

маврський, австрійський, гостро�

головий та інші види клопів�щит�

ників.

Після повного переселення

перезимувалого клопа в посіви за

порогової (2�4 і більше екз. на

кв.м) чисельності шкідника під

час виходу озимих зернових в

трубку посіви захищають актарою,

в.г. або к.с., 0,1�0,14 л/га, арриво,

к.е., 0,2 л/га, бульдоком, к.е., 0,25

л/га, данадимом, к.е., 1�1,5 л/га,

діазолом, в.е., 1,5 л/га, нурелом Д,

к.е., 0,75�1 л/га, фуфаноном, к.е.,

1,2 л/га чи аналогами. Ці препара�

ти біологічно ефективні також і

проти багатьох інших фітофагів,

спеціалізованих щодо зернових

колосових культур. 

Хлібна жужелиця (турун), ли�

чинки якої в Лісостепу, подекуди

Степу, осередково Івано�Франків�

ській та Житомирській областях

Полісся за чисельності 0,2�2,

макс. 8 екз. на кв.м у вогнищах За�

порізької, Миколаївської областей

деякий час у травні продовжувати�

муть живлення, після чого масово

залялькуються. Через 12�14 днів

на поверхню вийдуть жуки, які під

час наливу зерна будуть пошко�

джувати колосся пшениці, жита,

ячменю.

Злакові мухи (шведська, гес�

сенська, чорна пшенична), що ма�

ють місце повсюди на зернових

колосових культурах продовжува�

тимуть заселяти та пошкоджувати

ярину. Весняне покоління швед�

ської та гессенської мух дуже не�

безпечне для ярої пшениці, зокре�

ма м'якої, та ячменю, а шведської

також для сходів кукурудзи. У за�

хідних областях посіви ярих пше�

ниці та ячменю заселятимуть та

пошкоджуватимуть яра муха та

мероміза. Хлібні блішки, здебіль�

шого смугаста, повсюди заселяти�

муть всі зернові культури, а посі�

вам ярини можуть нанести відчут�

ної шкоди, передусім, в разі засу�

шливої жаркої погоди у травні.  

Хлібна п'явиця скрізь заселя�

тиме переважно яру пшеницю,

ячмінь, овес, пошкодження яких

призводитиме до підсихання ли�

стя злаків, затримки росту рослин,

що, насамперед вірогідно за низь�

кої зволоженості ґрунту в травні. 

Злакові попелиці скрізь розви�

ватимуться в зернових колосових

за теплої, помірно вологої погоди

травня, яка сприяє їх масовому

розмноженню та підвищеній

шкідливості. В останні роки відмі�

чене зростання чисельності пше�

ничного трипса, зокрема в Степу

та Лісостепу. Обробки посівів про�

ти личинок клопа шкідливої чере�

пашки в ареалі шкідника ефек�

тивні і проти попелиць та трипсів. 

В господарствах південних

областей злакова листовійка засе�

лятиме та пошкоджуватиме посі�

ви в крайових смугах (до 200 м)

озимих та ярих зернових культур,

спричиняючи часткову або повну

білоколосість. За порогової чи�

сельності 50�150 гусениць на кв.м

у вищевказаних областях в крайо�

вих смугах чи всуціль поля їх

знешкоджують сумітіоном, к.е.,

0,6�1 л/га, парашутом 450, мк.с.,

0,25�0,5 л/га. 

За вказаних умов в Лісостепу,

подекуди Степу наприкінці трав�

ня ймовірний вихід та живленням

зерном озимих зернових культур

хлібних жуків (кузька, красун,

хрестоносець). За посушливої

жаркої погоди жуки вилітають ра�

ніше, холодної – пізніше. 

Під час формування зерна за

наявності 3�8 хлібних жуків на

кв.м посіви обприскують по краю

або всуціль поля на невеликих

площах дозволеними інсектици�

дами: актара, к.с., 0,15 л/га, карате

зеон, к.с., 0,2 л/га, нурел Д, к.е.,

0,75�1,0 л/га, ф'юрі, в.е., 0,1 л/га

чи аналогами. 

Борошниста роса, септоріоз,

бура листкова іржа, кореневі гни�

лі, інші хвороби зернових культур,

які слабко розвивалися через по�

суху у квітні, охопили 8�30, макс.

100% площ, 1�15, макс. 30% ро�

слин озимини і повсюди розвива�

тимуться в разі випадання дощів

та відповідного температурного

режиму, передусім в загущених

посівах за високого рівня удоб�

рення азотом. В осередках Закар�

патської області на озимому ячме�

ні розвиватиметься жовта іржа. В

ярині розвиватимуться вищевка�

зані хвороби та гельмінтоспоріоз,

ринхоспоріоз, інші плямистості. 

Під час цвітіння за оптималь�

ної температури 20�25°С і відно�

сної вологості повітря на пшениці

60�85%, ячмені – 50�100 і вівсі –

35�40% рослини уражуватимуться

летучою сажкою. А за підвищеної

вологості та низької температури

повітря у другій половині вегета�

ції зернових культур на рослинах

розвиватимуться хвороби колоса,

зокрема фузаріоз та септоріоз. 

Для оздоровлення рослин ози�

мої пшениці в кінці фази виходу в

трубку (поява прапорцевого лист�

ка) – початок формування зернів�

ки проти вищевказаних хвороб по�

сіви обприскують альто супер, к.с.,

0,4�0,5 л/га, дерозалом, к.с., 0,5

л/га, дитаном М�45, з.п., 2�3 л/га,

імпактом Т, к.с., 1 л/га, тилтом,

к.е., 0,5 л/га, фундазолом, з.п., 0,3�

0,6 кг/га та аналогами. Доцільно

оздоровлювати високопродуктив�

ні посіви за наявності хвороб (1%

інтенсивності ураження плями�

стостями, 5% – септоріозом) та

сприятливих для розвитку хвороб

температур і тривалих рос. 

Під час сходів – галуження го�

роху розвиватимуться і шкодит�

имуть бульбочкові довгоносики

(смугастий, щетинистий), які пе�

релітатимуть з багаторічних трав

за температури повітря 14�17°С.

Найбільшої шкоди від жуків слід

очікувати за посушливої жаркої

погоди. Розвиватимуться і завда�

ватимуть шкоду посівам гороху

горохові попелиця, зерноїд,

трипс, комарик, інші. Дощова по�

года за температури 19�28°С у

травні сприятиме розвитку аскохі�

тозу, пероноспорозу, кореневих

гнилей в рослинах гороху. 

Сходи гороху за наявності

бульбочкових довгоносиків (10�15

жуків на кв.м) обробляють карате

зеоном, мк.с., 0,125 л/га, Бі�58 но�

вим, к.е., 0,5�1 л/га, фастаком,

к.е., 0,15�0,25 л/га. В період буто�

нізації�початку цвітіння проти го�

рохового зерноїда (2�3 жука на 10

п.с.), попелиць (250�300 екз. на 10

п.с.), трипса (2 екз. на квітку), го�

рохової плодожерки, акацієвої

вогнівки (25�30 яєць на кв.м), го�

рохового комарика посіви обро�

бляють інсектицидами: актара,

в.г., 0,1 кг/га, децис профі, в.г.,

0,07 кг/га, діазол, в.е., 0,5�0,75

л/га, фуфанон, к.е., 0,5�1,2 л/га,

карате зеон, мк.с., 0,125 л/га, ак�

цент, к.е., 1 л/га, золон, к.е. (крім

зеленого горошку), 1,4 л/га, інші,

а також дозволені для застосуван�

ня в посівах на зелений горошок

фастак, к.е., 0,15�0,25 л/га, ф'юрі,

в.е., 0,07– 0,1 л/га. Насіннєві ді�

лянки проти хвороб обприскують

рексом Т, к.с., 0,5�1 л/га, фундазо�

лом, з.п., 1 кг/га.

Проростаюче насіння і сходи

сої пошкоджуватимуться личин�

ками росткової мухи, чорнишів і

коваликів, пластинчастовусих жу�

ків, гусеницями підгризаючих со�

вок. За теплої помірно вологої по�

годи сім'ядолями та першою па�

рою справжніх листків живити�

муться бульбочкові довгоносики,

клопи (щитники, сліпняки), по�

пелиці. Підвищена вологість пові�

тря за температури 18�26°С сприя�

тиме розвитку пероноспорозу, ас�

кохітозу, альтернаріозу, септоріозу,

білої та сірої гнилей.

Низькі температури під час

проростання насіння, грунтові й

повітряні посухи у післясходовий

період уможливлюватимуть ура�

ження рослин сої фузаріозною,

іншими кореневими гнилями. За

умов прохолодної вологої погоди

можливий розвиток сім'ядольного

бактеріозу. 
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НОВИНИ ï СТИСЛОФітосанітарний стан 
в Україні у травні 2009 р.
ПРОГНОЗ Головна державна інспекція захисту рослин підготувала щомісячний прогноз
фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських рослин у
господарствах України. Вашій увазі – поради фахівців щодо основних заходів із захисту зернових та
технічних культур на травень 2009 року.

28 квітня в Українській
аграрній конфедерації від�
бувся семінар, на якому
свій продукт – програмний
комплекс PROGIS – пред�
ставив президент компанії
PROGIS Вальтер Майер. 
Програмний комплекс
спрямований на оптиміза�
цію рішень для сільськогос�
подарських підприємств.
Загалом PROGIS складаєть�
ся з чотирьох модулів: ство�
рення карти поля; заведен�
ня у базу програми всієї до�
кументації підприємства;
протокол руху техніки, логі�
стика, реєстрація врожаїв,
календар поля; оптимізація
усіх процесів підприємства
по отриманих на поперед�
ніх кроках даних.
PROGIS співпрацює з Micro�
soft та Google, а також має
інноваційну систему Rapid�
Eye. З її допомогою можна
отримати характеристику
по 35 параметрам поля.
Працює обладнання доволі
просто. На свою техніку до�
статньо встановити «леп�
топ» чи інший пристрій,
який може бути засобом
комунікації та обробітку да�
них. Крім того, можна за�
мовити прогноз з метеоро�
логічної станції, яка буде
попереджати про повені,
зсуви землі, лавини та інші
природні лиха.
Також вже розроблено про�
граму спеціально під упра�
вління лісовими насаджен�
нями.

* * *
ЗАТ «Крафт Фудз Україна»

(Київ), один з найбільших
виробників кондитерських
виробів в Україні, в 2008р.
отримало чистий прибуток
у розмірі 161,4 млн грн, що
на 56% більше, ніж в
2007р. 
Згідно з фінансовим звітом
ЗАТ, який опублікований в
системі розкриття інформа�
ції Держкомісії по цінних
паперах і фондовому рин�
ку, його чистий дохід від
реалізації за минулий рік
збільшився на 40% і стано�
вив 2,274 млрд грн. 
У 2008 р. «Крафт Фудз Ук�
раїна» також збільшила
операційний прибуток на
54,7% – до 251,431 млн грн. 
«Крафт Фудз Україна»
входить до групи компаній
«Крафт Фудз Інк.», одного
з найбільших виробників
продуктів харчування в
світі. 
В Україні компанія працює з
1994 р. і нині представлена
на ринках шоколадної, ка�
вової продукції і солоних
снеків. До її складу входять
Тростянецька кондитерська
фабрика і філіал у Вишго�
роді по виробництву чіпсів і
фасовці кави (Київська
обл.).



ВАТ «Вінницяхліб» завершило
2008р. зі збитком у розмірі
0,445 млн грн проти 4,2 млн
грн прибутку в 2007р. Про це
йдеться в повідомленні підпри�
ємства. Згідно з повідомленням,
у 2008 р. чистий дохід компанії
від реалізації продукції (това�
рів, робіт, послуг) скоротився
на 28,96%, або 5,22 млн грн
порівняно з 2007р. – до 12,805
млн грн, валовий дохід скоро�
тився на 26,42%, або 5,516 млн
грн – до 15,366 млн грн. 
Довідка. ВАТ «Вінницяхліб» за�
сноване в 1933р. Компанія ви�
робляє більше 200 видів хлібо�
булочних і кондитерських виро�
бів. До складу компанії входять
Вінницькі хлібокомбінати №1 і
№2 загальною потужністю 150
тонн продукції на добу і Яри�
шівське хлібоприймальне під�
приємство. 

* * *
Вінницький олієжировий

комбінат в 2008р. збільшив
збитки на 47,25%, або 5,313
млн грн порівняно з 2007р. – до
16,557 млн грн. Про це йдеться
в повідомленні підприємства. 
Згідно з ним, в 2008р. чистий до�
хід компанії від реалізації про�
дукції (товарів, робіт, послуг)
скоротився на 5,08%, або 2,981
млн грн порівняно з 2007 р. – до
55,668 млн грн, валовий дохід
скоротився на 5,39%, або 3,794
млн грн – до 66,593 млн грн. 
Довідка. Вінницький олієжиро�
вий комбінат спеціалізується на
переробці соняшнику і сої і ви�
робництві рослинних олій, жи�
рів і майонезів. Виробничі по�
тужності комбінату дають змогу
переробляти до 170 тис. тонн
олійних культур на рік. 
Вінницький ОЖК входить до
складу вінницької промислової
групи «Віолія», яка створена в
2006 р. на основі агропроми�
слового підрозділу компанії
«КМТ». До складу «Віолії» вхо�
дять також Чернівецький оліє�
жировий комбінат, шість хлібо�
приймальних підприємств і
елеваторів, два комбікормові
заводи у Вінницькій, Терно�
пільській і Чернівецькій обла�
стях. «Віолія» контролює близь�
ко 10% ринку рослинної олії в
Україні. 

ХОЛДИНГ «Agrofusion» (Агроф’южн)

у поточному році значно розширив

виробничі площі під томатами, зо�

крема висадженими розсадним спо�

собом. Так, у 2008 році в теплицях

холдингу було вирощено 12 млн шт

розсади. А до 15 червня цього року в

компанії заплановано висадити 48

млн шт розсади томатів. Про це

йдеться в повідомленні компанії.

Через різке похолодання на Пів�

дні України нинішнього року висад�

ка почалася пізніше від запланова�

ного терміну – в кінці квітня, –  але,

станом на 6 травня, розсада висадже�

на у відкритий грунт вже більш ніж

на 200 га .

У всіх виробничих підрозділах

«Agrofusion» вже засіяно 1588 га то�

матів, що становить 100% від запла�

нованих показників. 

Загалом холдинг обробляє 10 тис.

га землі. У 2008 році на площі 1200 га

було вирощено з подальшою перероб�

кою 66 тис. тонн томатів, і вироблено

більше 10 тис. тонн томатної пасти

торгової марки «Інагро». У поточно�

му планується вирощувати томати на

площі 3200 га, з них – посівним спо�

собом 1588 га і розсадою – 1612 га.

Довідка: «Agrofusion» – вертикаль�

но інтегрований сільськогосподарсь�

кий холдинг із замкнутим циклом

виробництва, по вирощуванню то�

матів і їх подальшою переробкою в

томатну пасту. Головний офіс компа�

нії знаходиться в м.Миколаєві. У

Херсонській і Миколаївській обла�

стях розташовані  чотири сіль�

госппідприємства, які займаються

вирощуванням власної агропродук�

ції і два заводи по виробництву то�

матної пасти, загальною продуктив�

ністю переробки 400 тисяч тонн то�

матів на рік.

У ФАЗІ 2�6 листочків проти буль�

бочкових довгоносиків (8�15 жу�

ків на кв.м), люцернового клопа

(2�5 екз. на рослину), попелиць

(250�300 екз. на 10 п.с.) посіви сої

обприскують золоном, к.е., 2,5�3

л/га, Бі�58 новим, к.е., 0,5�1 л/га.

На насіннєвих посівах обприску�

вання проводять відразу після

виявлення сисних шкідників для

запобігання поширення вірусної

інфекції. Рослини, що дифузно

уражені пероноспорозом, церкос�

порозом, з насіннєвих посівів ви�

даляють. 

Технічні культури. У травні за

потепління (понад 20°С) у період

сходів – 2�3 пари справжніх лист�

ків цукрових буряків – звичайний

і сірий бурякові довгоносики ма�

сово заселятимуть посіви. Найза�

грозливішими для культури вони

будуть у центральних, східних та

деяких західних областях, де на�

раховується значна чисельність

(понад 0,5 екз. на кв.м) добре пе�

резимувалих (загинуло 6�9, макс.

35% популяції) довгоносиків. 

Цієї весни через нестачу воло�

ги в грунті затримується поява

сходів культури, обмежується в ча�

сі захисна дія токсикації пророс�

лих рослин. Тому існує небезпека

значних пошкоджень довгоноси�

ками сходів, передусім за жаркої

погоди. За таких умов, передусім у

центральних і південних областях,

сходи культури також заселяти�

муть та пошкоджуватимуть буря�

кові блішки. 

Скрізь за достатньої вологості

грунту раннім сходам буряків за�

грожуватимуть дротяники і нес�

правжні дротяники, личинки хру�

щів, осередково у західному регіо�

ні – бурякова крихітка. У Степу й

південному Лісостепу сходи по�

шкоджуватимуть піщаний мідляк,

південний сірий і чорний довго�

носики. Молоді рослини за теплої

вологої погоди, здебільшого у

центральних бурякосійних обла�

стях, заселятимуть бурякова лист�

кова попелиця. Помірний темпе�

ратурний режим сприятиме ро�

звитку личинок мінуючих мух й

молі, щитоносок. 

На запливаючих, ущільнених

грунтах без належного агротехніч�

ного догляду сходи культури, на�

самперед непротруєні, уражувати�

муться коренеїдом.

За прохолодної дощової пого�

ди у травні для уловлення довго�

носиків, які пересуваються «пі�

шим ходом», поля обкопують ло�

вильними канавками. 

Міжрядні рихлення, які про�

водять відповідно до технології

вирощування цукрових буряків,

знищують грунтову кірку, яйця й

личинок довгоносиків, коваликів,

хрущів, інших шкідників та про�

ростки бур`янів.

У разі надпорогової чисельно�

сті довгоносиків звичайного 0,2�

0,3, сірого 0,2�0,5, чорного 0,3, пі�

щаного мідляка 0,3�0,5, блішок 3�

7, щитоносок 0,7�1,2 екз. на кв.м;

крихітки 1,5�2,5 екз. в куб.дм

грунту посіви обприскують акта�

рою, в.г., 0,08 кг/га, актелліком,

к.е., 1�2 л/га, діазиноном, к.е., 1,5�

2 л/га, дурсбаном, к.е., 1,5�2,5

л/га, ф`юрі, в.е., 0,15 л/га тощо. 

На початку заселення буряко�

вою листковою попелицею

(ЕПШ 5% заселених рослин і від�

сутність ентомофагів), мінуючи�

ми мухами (30% заселених ро�

слин і 3�5 личинок у кожній) об�

прискують крайові смуги, а за по�

треби все поле золоном, к.е., 1

л/га, Бі�58 новим, к.е., 0,5�1 л/га,

сумітіоном, к.е., 0,6�1 л/га, мос�

піланом, р.п., 0,05 кг/га, іншими

інсектицидами. 

За теплої посушливої погоди

сходи ярого ріпаку заселятимуть

та пошкоджуватимуть хрестоцвіті

блішки. У подальшому молоді

рослини заселятимуть личинки рі�

пакових пильщика, листкоїдів,

прихованохоботників, клопи, по�

пелиці. Чорна ніжка уражуватиме

сходи, передусім на важких за ме�

ханічним складом та слабо аеро�

ваних грунтах. Дощова прохолод�

на погода сприятиме ураженню

рослин пероноспорозом, фомо�

зом, антракнозом, іншими.

В бутонах та квітках озимого

ріпаку розвиватимуться личинки

ріпакового квіткоїда, в стручках –

насіннєвого прихованохоботника,

а також вищезазначені шкідники,

що наприкінці бутонізації вимага�

тиме обов`язкового проведення

захисних заходів через обробку

посівів вантексом, мк.с., 0,04�0,06

л/га, карате, к.е., карате зеоном,

мк.с. (ярий), 0,1�0,15 л/га, фуфа�

ноном, к.е., 0,6�0,8 л/га, іншими. 

У посівах ярої культури надпо�

рогову чисельність хрестоцвітих

блішок (понад 3�5 екз. на кв.м) за

сухої жаркої погоди знешкоджу�

ють обробками сумі�альфа, к.е.,

0,3 л/га, фастаком, альфа зет, к.е.,

0,1�0,15 л/га, іншими дозволени�

ми інсектицидами. 

Обмежують поширення чор�

ної ніжки весняні боронування й

міжрядні рихлення відповідно до

технології вирощування озимої та

ярої культури. Оздоровлюють по�

сіви ріпаків за появи фомозу, пе�

роноспорозу, борошнистої роси,

альтернаріозу альєттом, з.п., 1,2�

1,8 кг/га, ридомілом Голд МЦ, в.г.,

2,5 кг/га, штефікуром, к.с., 0,5�1,5

л/га тощо.  

Передусім нетоксиковані схо�

ди соняшнику повсюди пошко�

джуватимуть дротяники і несправ�

жні дротяники, личинки хрущів,

що може призвести до зрідження

посівів. В Степу, подекуди Лісо�

степу рослинам загрожуватимуть

довгоносики, піщаний мідляк,

кравчик, гнойовики, яких за чи�

сельності понад 2 екз. на кв.м

знешкоджують сумішами фосфо�

рорганічних і піретроїдних препа�

ратів у половинних нормах витрат.

За прохолодної дощової погоди

сходи соняшнику, передусім не�

протруєні, уражуватимуться гни�

лями, пероноспорозом. У насін�

нєвих посівах молоді рослини ура�

жені пероноспорозом видаляють і

знищують. Під час вегетації до

цвітіння рослини на ділянках гі�

бридизації оздоровлюють дероза�

лом, к.с., 1,5 л/га. 

Сходи льону повсюди за те�

плої посушливої погоди потребу�

ватимуть захисту від блішок

(ЕПШ 10�15 екз. на кв.м) через

обприскування ф`юрі, в.е., 0,1�

0,15 л/га, карате зеоном, мк.с.,

0,15 л/га. На кислих, слабо аеро�

ваних грунтах сходи культури за

теплої вологої погоди уражувати�

муться фузаріозним в'яненням,

антракнозом, за сухої жаркої –

можливий прояв бактеріозу. Про�

ти комплексу хвороб у фазі «ялин�

ки» – росту стебла посіви обприс�

кують хлорокисом міді, з.п., 2,2

кг/га, фундазолом, з.п., 1 кг/га.

Сергій Довгань,

начальник Головдержзахисту
Олена Орлова,

начальник відділу прогнозування і
фітосандіагностики

За інф. Головдержзахисту (зі скороченнями)
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«Agrofusion» збільшує промислове виробництво томатів



Артем Житков

ЗАВДЯКИ своєму природному

потенціалу ця культура не дуже

вибаглива до умов агровиробниц�

тва. А от економічний ефект дає

високий. Торік ціна тонни насіння

доходила до 2300 грн, станом на

початок травня ціна на внутріш�

ньому ринку вже сягає 2400 грн. У

поточному маркетинговому році

цінові прогнози також досить оп�

тимістичні, адже попит на рос�

линні олії зростає.

Заморозки до мінус 7 градусів,

що покотилися Україною напри�

кінці квітня, завдали значної шко�

ди посівам озимого ріпаку. Осо�

бливо постраждали Луганська,

Дніпропетровська, Кіровоградсь�

ка, Київська, Миколаївська, Запо�

різька, Одеська і Херсонська об�

ласті. За попередніми даними ре�

гіонів, з посіяних 1,3 млн га заги�

нуло близько 200 тис. га. Та при�

рода продовжує своє випробуван�

ня. Так, на півдні країни пройшли

дощі, решта ж території потерпає

від півторамісячної посухи. 

Минулорічні погодні умови

були суттєво сприятливішими, і

на кінець квітня посіви озимого

ріпаку відповідали своїм генетич�

ним можливостям. Тому немає

сенсу порівнювати торішні і цьо�

горічні посіви, отже виходитиме�

мо з тих реалій, які ми маємо на

сьогоднішній день. Єдине, що

можна сказати, що і торік, і тепер

більш стійкими виявилися посіви

озимого ріпаку, висіяні  з дотри�

манням термінів і технологій аг�

ровиробництва.

Рослини і земля – це живі ор�

ганізми з надзвичайним природ�

ним потенціалом. Максимально

розкрити його допомагає застосу�

вання мінеральних комплексних

мікродобрив, зокрема «Сизаму».

Завдяки їм рослина отримує опти�

мальне співвідношення в раціоні

макро– та мікроелементів і може

«не відмовляти собі ні в чому».Та�

кож через  таку її життєдіяльність

суттєво покращується структура

ґрунтів. На полях господарств, які

застосували в поточному агросе�

зоні мікродобрива «Сизам», отри�

мано значні позитивні результати.

Про врожай поки говорити рано,

але ж слід оприлюднити поперед�

ні результати, бо вони того варті. 

РОЗПОВІДАЄ Олег Запоро&

жець, головний  агроном СТОВ

«Росія» Голопристанського р�ну

Херсонської обл., який працює в

господарстві з 1991 року.

– НАШЕ господарство традицій�

но активно застосовує сучасні

наукові розробки. Це завдяки то�

му, що довкола нас розташовано

багато науково�дослідних інститу�

тів УААН, дні поля яких ми по�

стійно відвідуємо і щось нове по�

зичаємо. По�друге, господарство

розташоване в курортній зоні, яка

змушує навколишні агропідпри�

ємства обмежено використовува�

ти ЗЗР. Наше СТОВ має в обробіт�

ку 3400 га землі; вирощуємо зер�

нові і технічні культури, від овочів

відмовилися. Маємо тваринниц�

тво для внутрішніх потреб.

Про урожай після застосуван�

ня мікродобрива «Сизам» почули

кілька років тому, і минулої осені

вирішили спробувати його на ози�
мих ріпаку і пшениці. 

Ріпаком господарство займа�

ється з 2000 року. Останні 4 роки

площа під посівами коливається в

межах 400�500 га. Торік посіяли

400 га. Ми зупинилися на сортах

Івано�Франківського інституту

АПВ «Свєта» і «Дангал», потен�

ціал яких на Херсонщині коли�

вається в межах 3�5 т/га на зро�

шенні і 2�2,5 т/га на богарі. В на�

шому господарстві поки зрошен�

ня не використовуємо. 

Загальна площа експеримен�

тального поля становить 80 га, з

них 30 га – контрольний посів, і

50 га – насіння, що оброблене мі�

кродобривами «Сизам».

Ріпак посіяний за традицій�

ною технологією у більш пізні

терміни – 23�24 вересня за

сприятливих погодних умов. Сорт

«Свєта» 1�ї репродукції, витрати

насіння – 6 кг/га. Попередник –

озима пшениця.

Схожість насіння становила

98%, на контрольних посівах рос�

лини з'явилися на декілька днів

пізніше. В зиму оброблені «Сиза�

мом» рослини увійшли більш

сильними і розвиненими – у фазі

10 листочків, на контролі – 6 ли�

сточків. 

У поточному році дощів у нас

не було вже близько півтора міся�

ці. Та ще й заморозки чотири дні

тому були в межах мінус 1�3 на

ґрунті та у повітрі – до мінус 5. 

Сьогодні, 28 квітня, подивіть�

ся, впадає в око строкатість кон�

трольних посівів, наявність со�

лонцевих блюдець, більша проти

обробленого мікродобривами на

50% забур'яненість поля, ушко�

дженість від морозів. 

У оброблених «Сизамом» ро�

слин суттєво краще розвинене ко�

ріння, майже вдвічі більша товщи�

на стебла. У них 14 гілок першого

порядку проти 4 на контролі, і

з'явилися гілки другого порядку за

їх повної відсутності на контролі.

У нашій зоні за традиційною

технологією на зрошенні ріпаку

можна взяти по 3,5 т/га. На сьо�

годнішній день за наявних умов

на контрольному полі ми можемо

отримати 2�2,5 т/га. Оброблений

«Сизамом» ріпак здатен дати міні�

мум 4 т/га, а то й більше. Для по�

рівняння,  якби ми застосували

тут додаткову дозу дорогих міне�

ральних добрив, це дало б прибав�

ку врожайності на 2�3 ц/га.

За нашими обрахунками, зараз

витрати коштів на гектар на зер�

нових нам обійшлися у 1200�1300

грн, на ріпаку – 800 грн. Обробка

«Сизамом» додала у залежності від

культури 96�100 грн. Якщо ж вро�

жай з «Сизамом» буде в півтора�

два рази більший, то вважаймо,

що цього року і в подальшому ми

– на коні!

Пшениця. Мінеральне мікро�

добриво «Сизам» може викори�

стовуватися як самостійне старто�

ве добриво, так і посилювати дію

внесених класичних добрив. Тому

на озимій пшениці вирішили ви�

пробувати 4 варіанти вирощуван�

ня культури: із застосуванням ли�

ше чистого «Сизаму», «Сизаму» з

аміачною селітрою, аміачної селі�

три (класична) та за традиційною

технологією (без добрив). У цій

зоні ризикованого землеробства

рослина протистоїть жорстоким

природним факторам, тому й оці�

нювати її потенціал потрібно з

урахуванням цього. Ми взяли тра�

диційний для нашого господар�

ства сорт пшениці Одеська�267

першої репродукції. Посіяли її 14

жовтня по зерновій кукурудзі за

класичною технологією.  Загальна

площа поля 44 га, всі варіанти

розміщено однаково.

На сьогодні, судячи з візуаль�

ної оцінки поля, можу сказати та�

ке. Рослина, оброблена «Сиза�

мом» з внесенням аміачної селі�

три має 6 продуктивних стебел,

оброблені виключно «Сизамом» –

5 продуктивних стебел, аміачною

селітрою 2�4 і за традиційною – 2. 

На перших двох варіантах рос�

лини тримають вологу за рахунок

розвиненої кореневої системи, яка

дає змогу діставати її з більш гли�

боких шарів ґрунту, і щільного тра�

востою, бо не так сильно проду�

вається і висушується земля. Тут

також суттєво менша забур'яне�

ність.

За традиційною технологією

на богарі ми можемо отримати

2,5�2,7 т/га продовольчої пшени�

ці, за класичною – 3,2�3,3 т/га, з

«Сизамом» – 3,3�3,5 т/га, «Сизам»

у поєднанні з аміачною селітрою

–  може дотягти до 4 т/га. 

За словами розробників, за�

стосування «Сизаму» дає прибав�

ку від 6�7 ц до будь�якої техноло�

гії. Маю сказати, що ці слова поки

підтверджуються. Щодо якості

збіжжя – усе залежатиме від по�

дальшого обробітку проти клопа�

черепашки – обробимо, матиме�

мо якість, не обробимо – не мати�

мемо. Зараз усі працюють над які�

стю і відмовляються від вирощу�

вання фуражу.
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Ріпак розкриває свій потенціал
ВИПРОБУВАННЯ Хто як дбає, так і має, кажуть в народі. Цьогорічні природні умови не можна
назвати екстремальними, але квітневі заморозки і посуха завдали суттєвої шкоди посівам ріпаку.
Господарства, які застосували торік мінеральні мікродобрива «Сизам», отримали несподіваний
позитивний результат.

Співрозробник «Сизаму» Михайло ЧЕРНИШ порівнює  
ріпак з дослідної (ліворуч) та контрольної ділянок

НВФ «АГРО&ЛІДЕР»
м.Херсон

Телефони:
(0552) 38112145, 38112143

(050) 210167119
(067) 551160135
(095) 272166174

Детальніше на сайті:
www.agro&lider.com



Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з ви�

робництва цукру в Україні, опублі�

кувала консолідований звіт за 2008

фінансовий рік. Завдяки збільшен�

ню продажів цукру та сільськогос�

подарської продукції, чистий дохід

збільшився на 41% порівняно з по�

переднім роком і склав 123,4 млн

євро. Незважаючи на зростання ва�

лового прибутку на 42%, EBITDA

залишилась на рівні 31 млн євро у

зв'язку з погіршенням умов ведення

бізнесу у IV кварталі 2008 року. При

цьому рентабельність EBITDA зни�

зилась на 10 в.п. до 25%. 

Минулий рік приніс компанії

перший чистий збиток в історії,

який дорівнював 7,6 млн євро проти

чистого прибутку 21,5 млн євро ми�

нулого року. До такого невтішного

результату, незважаючи на відмінні

виробничі результати, призвела де�

вальвація гривні наприкінці року.

Адже збитки компанії від курсової

різниці в результаті переоцінки бор�

гів, деномінованих в іноземних ва�

лютах, сягнули минулого року 33,2

млн євро. Без урахування цієї статті,

«Астарта» спрацювала у 2008 році з

прибутком до оподаткування 22,4

млн євро. 

Оскільки більша частка боргу

складається із запозичень в інозем�

ній валюті, чисті фінансові витрати

холдингу у 2008 році зросли на 33%

до 7,1 млн євро. Чистий борг за

останній рік зріс на 78% і на 31 груд�

ня 2008 року склав 91,5 млн євро. До

того ж, «Астарта» порушила фінан�

сові ковенанти по кільком довгос�

троковим запозиченням іноземних

банків, в числі яких ЄБРР, FMO та

Piraeus, на загальну суму 31,9 млн

євро, і цей борг був перекваліфіко�

ваний на короткостроковий. Ме�

неджмент сподівається протягом

2009 року повернути угодам статус

довгострокових.     

Інвестиції холдингу у 2008 році

зросли на 43% і склали 32,9 млн

євро. Більша частина з них пішла на

купівлю нової техніки та устатку�

вання, а також на придбання корпо�

ративних прав агрокомпаній (прид�

бано 23 компанії на загальну суму

11,4 млн євро) та збільшення зе�

мельного банку (взято в оренду 29,4

тис. га нових сільгоспземель), який

на кінець року складав 166 тис. га.

Інвестиції були профінансовані як

за рахунок прибутків минулих пе�

ріодів, так і за рахунок фінансуван�

ня банками, серед яких ЄБРР, Wells

Fargo, ABN AMRO, HSBC та інші.

З метою зменшення впливу фі�

нансової кризи на діяльність компа�

нії, було переглянуто довгострокові

інвестиційні плани, скориговано ці�

нову політику, посилено контроль за

витратами, а також покращено фі�

нансову позицію холдингу за раху�

нок збільшення довгострокового

боргу по відношенню до коротко�

строкового. Стартувала програма

реструктуризації компанії, яка по�

лягає в консолідації усіх бізнес�оди�

ниць холдингу в п'ять великих пі�

дрозділів, центральне місце в яких

відводиться саме цукровим заводам.

Це дасть змогу оптимізувати витра�

ти на персонал та мінімізувати адмі�

ністративні й збутові витрати.  

Після нетривалої корекції у дру�

гій половині квітня, акції «Астарта

Холдинг» на Варшавській фондовій

біржі знову почали зростати. За

останні два тижні вони подорожча�

ли на 22% і станом на 7 травня, ціна

складала 17 польських злотих за ак�

цію. Зважаючи на позитивні дані

про стан зернових в Україні, надії на

відновлення належного фінансуван�

ня вітчизняних аграріїв з боку між�

народних та внутрішніх фінансових

установ, поступове зростання акцій

можливе і надалі. 

Лендком
Агропромислова компанія «Ленд�

ком», що зареєстрована у Велико�

британії та має активи і веде бізнес

в Україні, опублікувала попередні

фінансові результати діяльності у

2008 році, який став першим пов�

ноцінним роком для компанії в Ук�

раїні. Виручка компанії за минулий

рік склала 10,6 млн доларів США

порівняно з 1,6 млн у 2007 році.

Проте втрати від переоцінки біоло�

гічних активів перевищили дохід і

склали 11 млн доларів США, на

противагу 5,1 млн доходу роком ра�

ніше. Прямі витрати склали 36,3

млн, непрямі – 20,4 млн, в тому чи�

слі 4,6 млн від девальвації гривні.

Таким чином, операційний збиток

за 2008 рік склав 57,1 млн, а чистий

збиток дорівнював майже 56 млн

доларів США. 

Такі високі збитки були пере�

криті за рахунок готівкових коштів,

які на початок року складали 87,6

млн, а на 31 грудня зменшились до

4,2 млн. До того ж у 2008 році ком�

панія залучила 21,7 млн завдяки до�

датковому розміщенню акцій.  

На купівлю елеватора у с.Крас�

не «Лендком» витратив 7,5 млн до�

ларів США. Загалом протягом року

було інвестовано 39,2 млн, в тому

числі у придбання 13 агропідпри�

ємств. Технічний парк холдингу на

початок року складався, окрім за�

старілої агротехніки радянських ча�

сів, з 65 сучасних тракторів та 19 су�

часних комбайнів іноземного ви�

робництва, а також більш ніж 220

одиниць автомобільної техніки. На

2009 рік значних інвестицій взагалі

не заплановано. 

У поточному році «Лендком»

сподівається значно покращити фі�

нансові показники завдяки очікува�

ному високому врожаю озимих та

проведенню масштабної програми

по скороченню витрат. Компанія

сподівається скоротити адміністра�

тивні витрати на третину порівняно

з минулим роком (15,8 млн), та зни�

зити кількість працюючих на одну

тисячу гектарів до 10 чоловік порів�

няно з поточними 24 працівниками

і 34 у свій пік у серпні 2008 року. Та�

кож менеджмент компанії очікує

повернення приблизно 9 млн дола�

рів США ПДВ, що заборговані дер�

жавою. Земельний банк протягом

перших чотирьох місяців цього року

вже був скорочений на 21% до 91

тис. га. Оптимізація землі у користу�

ванні планується і надалі.   

Ціни на акції «Лендком», що

обертаються на альтернативному

майданчику AIM Лондонської фон�

дової біржі, після кількамісячного

періоду відносної стабільності поча�

ли поступово зростати. Навіть знач�

ні збитки, понесені компанією про�

тягом минулого року, не залякали

інвесторів, які сподіваються на по�

ліпшення фінансового стану «Ленд�

кому» у довгостроковій перспекти�

ві. Протягом останніх двох тижнів

ціни зросли на 15%, і станом на 7

травня коштували 17 фунтів стер�

лінгів.  

Цукровий 
союз Укррос
ВАТ «Цукровий союз Укррос», дру�

гий за результатами минулого року

виробник цукру в Україні, презенту�

вав попередні фінансові результати

діяльності у 2008 році, а також пові�

домив деякі виробничі та фінансові

плани на 2009 рік. 

Чистий дохід від реалізації про�

дукції збільшився минулого року на

27% і склав 908 млн грн. Операцій�

ний збиток склав 0,8 млн грн порів�

няно з 35,7 млн грн у 2007 році. За

попередніми даними, чистий збиток

холдингу минулого року очікується

на рівні 250�260 млн грн. Як і багато

інших вітчизняних компаній, «Укр�

рос» зазнав значних збитків від кур�

сової різниці, пов'язаної з переоцін�

кою боргових зобов'язань, деномі�

нованих в іноземній валюті (склада�

ють 52% від загального обсягу боргу

компанії). Такі збитки, за підрахун�

ками менеджменту, склали минуло�

го року 174 млн грн. Продаж цукру

за низькими цінами в IV кварталі

минулого року додатково коштував

компанії близько 39 млн грн недо�

отриманих доходів.

На 2009 рік менеджмент планує

збільшення виручки до 984 млн грн,

що відповідає її зниженню у доларо�

вому еквіваленті, зважаючи на знач�

не знецінення національної валюти.

EBITDA планується на рівні 104�112

млн грн, чого за розрахунками ком�

панії має вистачити на обслугову�

вання боргових зобов'язань і про�

грам, запланованих на поточний

рік.  Незважаючи на високе боргове

навантаження, яке протягом року

зросло на 21% до 96,8 млн доларів

США на кінець року, компанія пла�

нує виконати всі свої фінансові зо�

бов'язання перед кредиторами.

Більш того, планується зменшення

загального боргу в межах 10 млн до�

ларів США. Для цього заплановано

провести реструктуризацію заборго�

ваності, а саме: перенесення строків

виплати процентів та/або основної

суми боргу, перемови з банками що�

до зниження ставок, перенесення

частки боргу з трейдерських підроз�

ділів на виробників, що завдяки

державним компенсаційним про�

грамам дозволить зекономити

близько 20 млн грн, тощо. За дани�

ми компанії, станом на 1 квітня, за�

гальний борг «Укрросу» вже змен�

шився на 4% до 93 млн доларів

США. 

Серед основних планів на 2009
рік, слід відзначити:

– Об'єднання цукрового (ВАТ

«Укррос») та сільськогосподарсько�

го (ТОВ «Укррос�зерно») бізнесу в

єдину структуру. Це дозволить роз�

ширити банк землі до 110 тис га та

значно підвищити ефективність

управління бізнесом. 

– Відкриття цього сезону лише

рентабельних заводів (планується

робота чотирьох заводів з семи).

– Підготовка до запуску вироб�

ництва етанолу на базі Губініхського

цукрового заводу.

– Переробка 30�35 тис тон цу�

кру�сирцю на одному з заводів (в

рамках державної квоти на 2009

рік).

– Зменшення виробництва цу�

кру на 11% до 178 тис тон і одноча�

сне збільшення частки власного

цукрового буряку до 54% з 33% ми�

нулого року. 

– Збільшення збору зернових

культур майже у два рази (пшениці

– в 1,8 рази, ячменю – у 2,6 разів,

кукурудзи – на 45%). 

Хоча акції «Укрросу», що обер�

таються через депозитарні розпи�

ски (GDR) на Франкфуртській

фондовій біржі, зупинили вільне

падіння і навіть трохи зросли в ціні,

вони продовжують знаходитись на

критично низькому рівні. З початку

року ціна GDR  скотилась з 1,5

євро до 0,09 євро станом на 7 трав�

ня. Інвестори все ще стривожені

високим борговим навантаженням

компанії і її здатністю генерувати

достатні грошові потоки для  об�

слуговування боргу. 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, GBP

Джерело: Bloomberg

АГРОПРОФІ

№ 16 [069] 8 травня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaФОНДОВИЙ РИНОК10

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 17,00 17,50 17,00 425,00 19,6% 54,5%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 0,00 125,80 55,00 314,29 0,0% 25,8%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 27,00 27,61 27,00 1 856,01 10,4% 119,5%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,60 0,70 0,60 6,15 0,0% '20,2%
Лендком Лондон LKI LN GBP 16,50 17,50 17,00 40,80 6,3% 54,5%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,92 0,96 0,96 12,13 5,3% '58,3%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 6,25 6,30 6,15 664,50 17,1% 89,2%
Миронівський з'д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,25 1,45 1,00 160,00 2,2% 2,2%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,50 7,00 8,25 175,31 0,0% 37,5%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,01 1,74 1,60 27,52 0,0% '23,8%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,83 5,18 4,51 148,57 0,0% '22,2%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,05 0,13 0,09 0,96 0,0% '94,0%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 07 травня 2009 року
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua •



Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 67,50 2772,00 2772,00 2772,00 360,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 FCA 15,00 2292,91 2292,91 2292,91 297,78
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 168,00 2522,52 2972,36 3047,58 386,02
Крупа перлова ГОСТ 5784'60 2008 FCA 9,00 1386,00 1386,00 1386,00 180,00
Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 19,00 1771,00 1771,00 1771,00 230,00
Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 FCA 200,00 4774,00 4774,00 4774,00 620,00
Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 DAF 280,00 5082,00 5082,00 5082,00 660,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 29450,00 4312,00 4373,39 4427,50 567,97

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 1000,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 5000,00 1624,70 1624,70 1624,70 211,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FCA 600,00 1409,10 1409,10 1409,10 183,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 5000,00 1247,40 1247,40 1247,40 162,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FAS 6000,00 1162,70 1162,70 1162,70 151,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.09.2009 FOB 100000,00 1170,40 1254,33 1278,20 162,90
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 12885,00 1275,89 1308,36 1356,35 169,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 01.05.2009 CPT 4451,85 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 15.05.2009 FOB 10630,00 1278,20 1278,20 1278,20 166,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 100000,00 1010,39 1010,39 1010,39 131,22
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 CPT 100000,00 1032,95 1032,95 1032,95 134,15
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.07.2009 FCA 2500,00 1124,20 1124,20 1124,20 146,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.07.2009 CPT 2500,00 1070,30 1070,30 1070,30 139,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 20000,00 1247,40 1247,40 1247,40 162,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.05.2009 CPT 3000,00 947,10 947,10 947,10 123,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.05.2009 FOB 15000,00 1024,10 1024,10 1024,10 133,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.05.2009 FAS 3850,00 877,80 877,80 877,80 114,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 50000,00 1002,54 1002,54 1002,54 130,20
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 60000,00 985,60 990,73 1001,00 128,67
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.09.2009 FOB 55000,00 954,80 986,30 1024,10 128,09
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 01.05.2009 CPT 700,00 1108,80 1108,80 1108,80 144,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 20.05.2009 CPT 14000,00 823,90 863,17 877,80 112,10
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 25000,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 24000,00 808,50 915,34 970,20 118,88
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 49209,80 929,77 1062,45 1247,40 137,98
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 31.12.2009 FCA 100,00 1379,73 1379,73 1379,73 179,19
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 21.10.2009 CIP 300,00 708,40 708,40 708,40 92,00
Сорго ГОСТ 8759'92 20.05.2009 FOB 5000,00 669,90 669,90 669,90 87,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 15.05.2009 CPT 4000,00 931,70 931,70 931,70 121,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.05.2009 FOB 19900,00 1007,93 1060,22 1074,54 137,69
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.05.2009 CPT 60000,00 1020,25 1020,25 1020,25 132,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.05.2009 FAS 4000,00 916,30 916,30 916,30 119,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.06.2009 FOB 64100,00 1016,40 1062,99 1088,01 138,05
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.12.2009 FOB 46606,59 1009,01 1093,59 1193,50 142,02
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 05.05.2009 CPT 7000,00 1031,80 1031,80 1031,80 134,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 CPT 23000,00 934,01 954,40 1001,00 123,95
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 DAF 2000,00 939,40 939,40 939,40 122,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 17000,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FAS 17000,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.05.2009 CPT 10000,00 1058,75 1058,75 1058,75 137,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.05.2009 FOB 12900,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.05.2009 FAS 6000,00 1054,90 1054,90 1054,90 137,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 CPT 3000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 FOB 20000,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 17.07.2009 FOB 1000,00 1113,19 1113,19 1113,19 144,57
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 20.09.2009 FOB 10000,00 1152,15 1152,15 1152,15 149,63
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.09.2009 DAF 5000,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.09.2009 FOB 50000,00 1043,73 1043,73 1043,73 135,55
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 CPT 1000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 DAF 1615,00 916,30 1213,33 1540,00 157,58
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.05.2009 CFR 1500,00 1932,70 1932,70 1932,70 251,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 FCA 3850,00 2325,40 2325,40 2325,40 302,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 CPT 2080,00 1655,50 1655,50 1655,50 215,00
Нут ГОСТ 8758'76 20.05.2009 FOB 44,00 2156,00 2156,00 2156,00 280,00
Нут ГОСТ 8758'76 30.06.2009 FCA 24,00 9748,20 9748,20 9748,20 1266,00
Соя ГОСТ 17109'88 15.05.2009 DAF 520,00 2849,00 2889,28 2910,60 375,23
Соя ГОСТ 17109'88 31.05.2009 FOB 6000,00 2556,40 2556,40 2556,40 332,00
Соя ГОСТ 17109'88 30.06.2009 FCA 22,00 3010,70 3010,70 3010,70 391,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 01.07.2009 FCA 22,00 2695,00 2695,00 2695,00 350,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 31.12.2009 FCA 220,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 31.12.2009 FAS 220,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.05.2009 FOB 4000,00 2079,00 2079,00 2079,00 270,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 30.06.2009 FOB 5500,00 1578,50 1578,50 1578,50 205,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.07.2009 FCA 22,00 1848,00 1848,00 1848,00 240,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.12.2009 DDU 190,00 2002,00 2002,00 2002,00 260,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.03.2010 FCA 100,00 2772,00 2772,00 2772,00 360,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.12.2009 FCA 500,00 2656,50 2656,50 2656,50 345,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.05.2009 DDU 35,50 6032,80 6491,74 6847,41 843,08
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.05.2009 FAS 513,00 4966,50 4966,50 4966,50 645,00
Насіння льону ГОСТ 10582'76 31.12.2009 FCA 22,00 3234,00 3234,00 3234,00 420,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 30.06.2009 FCA 40,00 19450,20 19450,20 19450,20 2526,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 01.07.2009 FCA 90,00 19419,40 19419,40 19419,40 2522,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.07.2009 FCA 61,00 19334,70 19337,35 19342,40 2511,34
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.12.2009 FCA 169,00 19327,00 25389,04 31161,90 3297,28
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 25.06.2009 DDU 20,00 5630,43 5630,43 5630,43 731,22
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 30.06.2009 FCA 2567,00 2310,00 2585,53 3557,40 335,78
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.05.2009 FOB 2500,00 4004,00 4004,00 4004,00 520,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492'2005 15.06.2009 DAF 1000,00 4851,00 4851,00 4851,00 630,00
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 8895,76 1200,00 1277,54 1288,58 165,91
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 46911,03 1050,00 1203,95 1204,91 156,36
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 5300,00 1054,35 1054,35 1054,35 136,93
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 55,80 810,00 810,00 810,00 105,19
Жито 1 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 3774,67 1122,83 1122,83 1122,83 145,82
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 8443,20 1018,90 1020,58 1024,16 132,54
Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 3145,49 974,78 975,49 977,20 126,69
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 70,48 812,00 812,00 812,00 105,45
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 EXW 35,00 1453,42 1453,42 1453,42 188,76
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 EXW 516,69 2171,84 2193,64 2200,00 284,89

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 5000,00 1193,50 1199,66 1208,90 155,80
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 48655,00 1065,06 1220,91 1270,50 158,56
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 81100,00 839,30 1079,72 1102,26 140,22
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 97250,00 1039,50 1122,04 1155,00 145,72
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 23550,00 839,30 947,12 1012,55 123,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 10650,00 897,20 995,75 1039,50 129,32
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 26585,00 731,50 962,95 1106,49 125,06
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 3000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 269215,00 793,10 1003,12 1059,91 130,27
Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 FOB 2000,00 700,70 700,70 700,70 91,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 304,00 945,94 1097,87 1445,52 142,58
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FOB 66,00 1413,30 1413,30 1413,30 183,55
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 212,00 1883,07 2241,68 2442,13 291,13
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CFR 44,00 2541,00 2541,00 2541,00 330,00
Просо 2 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 60,00 1185,88 1185,88 1185,88 154,01
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 1004,00 502,73 800,75 1066,65 103,99
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 236,00 1078,00 1079,57 1096,48 140,20
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 DAF 1500,00 1182,18 1182,18 1182,18 153,53
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FOB 550,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 340,00 1078,00 1078,00 1078,00 140,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 66,00 600,60 618,57 654,50 80,33
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 300,00 2201,51 2201,51 2201,51 285,91
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 16000,00 970,20 980,31 993,30 127,31
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 25150,00 885,50 956,32 985,60 124,20
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 60000,00 1078,00 1078,00 1078,00 140,00
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 1732,50 1732,50 1732,50 225,00
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 55000,00 1270,50 1270,50 1270,50 165,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FCA 2022,50 577,50 973,45 977,90 126,42
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 108257,00 893,20 1025,30 1131,90 133,16
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 13660,00 633,66 887,60 970,20 115,27
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 259350,00 893,20 1208,60 1309,00 156,96
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 EXW 20,00 1647,80 1647,80 1647,80 214,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 200,00 2714,71 2714,71 2714,71 352,56
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DAF 117,10 1872,07 1872,07 1872,07 243,13
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DDU 21,00 2340,80 2340,80 2340,80 304,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FCA 22,00 1651,65 1651,65 1651,65 214,50
Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 6,00 3489,22 3489,22 3489,22 453,15
Вика ДСТУ 4828'2007 2008 CPT 21,00 3593,05 3593,05 3593,05 466,63
Вика ДСТУ 4828'2007 2008 DDU 22,00 4288,90 4288,90 4288,90 557,00
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 10900,00 2741,20 2861,57 2987,60 371,63
Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 250,00 3850,00 3850,00 3850,00 500,00
Соя ГОСТ 17109'88 2008 FOB 2157,00 2752,75 2833,07 2849,00 367,93
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 2008 FCA 24,00 4427,50 4427,50 4427,50 575,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 2008 DAF 115,25 5976,00 6378,76 6440,18 828,41
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 2008 FOB 150,00 6545,00 6545,00 6545,00 850,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 40,00 2541,00 2618,00 2695,00 340,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DAF 360,00 2926,00 2926,00 2926,00 380,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 430,00 2425,50 2443,41 2464,00 317,33
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 CPT 7,00 2695,00 2695,00 2695,00 350,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DAF 207,00 1925,00 1980,56 2500,04 257,22
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 93025,00 1540,00 2315,44 2610,30 300,71
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694'2006 2008 EXW 80,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 22,70 3773,00 3773,00 3773,00 490,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694'2006 2008 DDU 40,00 3580,50 3580,50 3580,50 465,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2440,90 2440,90 2440,90 317,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1900,00 2194,50 2309,19 2412,41 299,89
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 1525,00 2390,14 2490,24 2958,34 323,41
Насіння маку ГОСТ 12094'76 2008 DDU 150,00 7700,00 7700,00 7700,00 1000,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 70,00 4611,22 6005,86 8659,69 779,98
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 105,00 3485,17 4079,49 4571,77 529,80
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 63,00 4468,53 4477,11 4481,40 581,44
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FCA 241,27 8470,00 9787,24 16170,00 1271,07
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 DDU 20,00 11476,00 11476,00 11476,00 1490,39
Насіння редьки ГОСТ 2240'93 2008 FCA 40,00 6237,00 6237,00 6237,00 810,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 22,00 2753,83 2753,83 2753,83 357,64
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 DDU 10,00 9169,08 9169,08 9169,08 1190,79
Насіння ячменю пивоварного ДСТУ 2240'93 2008 FCA 20,00 3464,08 3464,08 3464,08 449,88
Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240'93 2008 CIP 25,20 33969,70 34051,06 34067,33 4422,22
Насіння кукурудзи ГОСТ 2240'93 2008 CIP 43,80 23708,78 23708,78 23708,78 3079,06
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638'2006 2008 CPT 7770,00 500,50 611,44 770,00 79,41
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638'2006 2008 DAF 4500,00 1039,50 1057,47 1201,20 137,33
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Державний
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Середньозважені біржові ціни 
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 30 квітня 2009 року
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Правові нюанси оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 
та визнання їх відумерлою спадщиною

Андрій МАРТИН, докторант

НУБіП України, к.е.н.:

– Відповідно до Цивільного ко�

дексу України від 16 січня 2003

року №435�IV, суд визнає спад�

щину відумерлою за заявою від�

повідного органу місцевого сам�

оврядування за місцем відкриття

спадщини. Місцем відкриття

спадщини є останнє місце про�

живання спадкодавця. Якщо міс�

це проживання спадкодавця не�

відоме, місцем відкриття спадщи�

ни є місцезнаходження нерухо�

мого майна або основної його ча�

стини. Заява про визнання спад�

щини відумерлою подається пі�

сля спливу одного року з часу від�

криття спадщини. Спадщина,

визнана судом відумерлою, пере�

ходить у власність територіальної

громади за місцем відкриття

спадщини.

Таким чином, ключовим стає

питання про визначення «відпо�

відного органу місцевого самов�

рядування». Якщо спадкодавець

проживав у селі Н., то відповід�

ним органом місцевого самовря�

дування, що має подати заяву про

визнання спадщини відумерлою,

стає Н�ська сільська рада. Якщо

ж спадкодавець мав земельну ділянку, що була ви�

ділена як пай у сільській місцевості, але прожи�

вав, приміром, у місті Києві, то відповідну заяву

має подавати вже Київрада. У випадку ж, коли

місце проживання спадкодавця невідоме, а зе�

мельна ділянка, що йому належала, розташована

за межами населених пунктів, то заяву має подати

районна рада того району, де знаходиться земель�

на ділянка, оскільки відповідним органом місце�

вого самоврядування на цій території є саме вона. 

Може бути й більш «екзотичний варіант»,

адже в Україні є досить багато таких адміністра�

тивно�територіальних утворень як міські ради

міст обласного підпорядкування, що не входять

до жодного адміністративного району, але при

цьому всередині їх території окремо виділяються

населені пункти, на які поширюються повнова�

ження міської ради, а на «нічийній» землі відпо�

відним органом місцевого самоврядування авто�

матично стає обласна рада.

Принципово важливим є те, що територіальна

громада, яка стала власником визнаної відумер�

лим майном земельної ділянки, зобов'язана також

задовольнити заявлені вимоги кредиторів спадко�

давця.

Цікаво й те, що визнана відумерлою спадщи�

ною земельна ділянка переходить у комунальну

власність територіальної громади, орган місцевого

самоврядування якої подавав до суду відповідну за�

яву. При цьому, на підставі рішення суду має бути

виготовлений та зареєстрований державний акт на

право власності. Розмежування земель державної

та комунальної власності не має до цього процесу

жодного відношення, оскільки воно стосується ли�

ше державних «нерозмежованих» земель, а не тих,

що вже були передані у приватну власність.

До того часу, поки не сплив один рік з часу від�

криття спадщини, нотаріус, а в населених пунк�

тах, де немає нотаріуса, – відповідний орган міс�

цевого самоврядування, у разі відсутності спадко�

ємців або виконавця заповіту можуть укладати до�

говір на управління спадщиною з іншою особою.

При цьому, особа, яка управляє спадщиною, має

право на плату за виконання своїх повноважень,

але досить спірним питанням є те, чи може тимча�

совий управитель претендувати на всю одержану

орендну плату від використання земельної ділян�

ки, чи лише на ту її частину, що покриває понесе�

ні витрати на управління майном.

Ключове питання – 
визначення «відповідного органу
місцевого самоврядування»

Пропонуємо вашій увазі комен�
тарі фахових юристів до публіка�
ції «Паї «до запитання» на стор.3

Юлія ЯШЕНКОВА, 

юрист «AstapovLawyers 

International Law Group»:

– До сьогодні виникає певний

перелік питань, пов'язаних з

орендою земельних часток (па�

їв). Зокрема, одне з таких пи�

тань, чи можливо надавати в

оренду пай, що належить до ві�

думерлої спадщини. Безпереч�

но, так! Для цього навіть не потрібно вишукува�

ти в законі якихось лазівок.

Але про все по порядку.

Відповідно до ст.140 ЗК України однією з під�

став припинення права власності на земельну ді�

лянку є смерть її власника за відсутності спадко�

ємця. Відповідно до ст.1277 ЦК України у разі

відсутності спадкоємців, усунення їх від права на

спадкування, неприйняття чи відмови від прий�

няття ними спадщини остання може бути визна�

на відумерлою.

У процедурі визнання спад�

щини відумерлою є кілька суттє�

вих моментів:

1.  Рішення про визнання

спадщини відумерлою прийма�

ється виключно судом.

2. Судова практика містить

низку рішень у справах, де заяв�

ником виступає прокурор в інте�

ресах відповідної місцевої ради.

Однак прокурор є неналежним

заявником, оскільки відповідно

до норм процесуального законо�

давства заявником може бути ви�

ключно орган місцевого самов�

рядування. 

3. Заява про визнання спад�

щини відумерлою може бути по�

дана лише після спливу одного

року з моменту відкриття спад�

щини. Але що роботи агровироб�

никам до того? Практика місце�

вих органів виконавчої влади

(йдеться про земельні ділянки,

що знаходяться за межами насе�

лених пунктів) пішла шляхом

укладення тимчасових (на рік)

договорів оренди земельних діля�

нок невитребуваних (неуспадко�

ваних) паїв. У разі виявлення

спадкоємця і оформлення ним державного акта

про право власності на землю до договору вно�

сяться відповідні зміни.

Правомірність такого договору оренди можна

піддати сумніву, оскільки виключно власник мо�

же розпоряджатися належною йому земельною

часткою. Тут радше можна говорити про договір

управління спадщиною, що може застосовуватися

нотаріусом (органом місцевого самоврядування в

населених пунктах, де немає нотаріуса) за місцем

відкриття спадщини з метою охорони спадкового

майна. Однак ця тема потребує окремого розгляду.

4. Спадщина, визнана судом відумерлою, пе�

реходить у власність територіальної громади за

місцем відкриття спадщини. Відповідно до ст.4 ЗУ

«Про оренду землі» орендодавцями земельних ді�

лянок, що перебувають у комунальній власності, є

сільські, селищні, міські ради. Однак тут часто по�

милково згадують п.12 Перехідних положень ЗУ

України, де було визначено, що до розмежування

земель державної та комунальної власності повно�

важення щодо розпорядження землями в межах

населених пунктів здійснюють відповідні сільські,

селищні, міські ради, а за межами населених пунк�

тів – відповідні органи виконавчої влади. Було не

зрозуміло, в якому порядку надавати в оренду зе�

мельні ділянки, що знаходяться за межами населе�

ного пункту, які були визнані судом відумерлою

спадщиною і перейшли до комунальної власності.

Відповідь на це запитання проста і міститься в

ст.7 ЗУ «Про розмежування земель державної та

комунальної власності», де визначено, що при

розмежуванні земель державної та комунальної

власності до земель комунальної власності тери�

торіальних громад сіл, селищ, міст передаються,

зокрема, земельні ділянки за межами населених

пунктів, на яких розташовані об'єкти комуналь�

ної власності.

Єдиним завданням залишається територіаль�

ним органам земельних ресурсів провести пере�

вірку чи скласти нові списки невитребуваних па�

їв та надати органам місцевого самоврядування

довідки про те, що за весь період ніхто не звер�

тався до них щодо цих паїв. А органам місцевого

самоврядування – подати заяви до суду про виз�

нання спадщини відумерлою.

Справа за малим – спонукати їх до цього.

Якщо спадкодавець мав земельну ділянку, що була виділена як пай у
сільській місцевості, але проживав, приміром, у місті Києві, то
відповідну заяву має подавати Київрада

Правомірність тимчасового договору оренди невитребуваних паїв
можна піддати сумніву – тут радше можна говорити про договір
управління спадщиною, що може застосовуватися нотаріусом
(органом місцевого самоврядування) за місцем відкриття спадщини
з метою охорони спадкового майна

Органи земресурсів мають скласти 
списки невитребуваних паїв

Юлія ЯШЕНКОВА
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Микола СТРУЦЬ, 

старший юрист адвокатсь&

кої компанії «IMG Partners»:

– Відповідно до вимог Цивільно�

го кодексу України відумерлою

визнається спадщина у разі від�

сутності спадкоємців за запові�

том і за законом, усунення їх від

права на спадкування, неприй�

няття ними спадщини, а також відмови від її

прийняття. В таких випадках суд визнає спадщи�

ну відумерлою за заявою відповідного органу міс�

цевого самоврядування за місцем відкриття спад�

щини. Тобто в разі відсутності спадкоємців зе�

мельного паю відповідна сільська рада, в адміні�

стративних межах якої знаходиться земельний

пай, повинна звернутися в суд з заявою про виз�

нання такої спадщини відумерлою.

Спадщина, визнана судом відумерлою, пере�

ходить у власність територіальної громади за міс�

цем відкриття спадщини (у даному випадку за

місцем розташування земельного паю). Право

розпоряджатися майном територіальної грома�

ди, в тому числі й землями, які перебувають у

власності територіальної громади, має відповідна

місцева (в даному випадку сільська) рада. 

Однак тут виникає колізія з вимогами п.12

Перехідних положень Земельного кодексу Укра�

їни. Оскільки земельні паї, як правило, розташо�

вані поза межами населених пунктів, а відповід�

но до п. 12 Перехідних положень Земельного ко�

дексу України до розмежування земель держав�

ної та комунальної власності землями поза ме�

жами населеного пункту вправі розпоряджатися

лише місцева (районна, обласна) державна адмі�

ністрація. А сільська рада вправі розпоряджатися

лише землями в межах населених пунктів. 

До суду має звернутися сільрада

Максим ПУСТОВИЙ, 

юрист Міжнародної юри&

дичної компанії «Алексан&

дров і партнери»:

– На сьогодні законодавство Ук�

раїни передбачає можливість на�

дання в оренду земельних діля�

нок, які належать до відумерлої

спадщини. Для цього потрібно,

насамперед, виконати умови,

встановлені ст.1277 Цивільного

кодексу України, за якими спад�

щина визнається судом відумер�

лою і переходить у власність те�

риторіальної громади, тобто у ко�

мунальну власність, за місцем

відкриття спадщини. 

При цьому заява про визнан�

ня спадщини відумерлою може

бути подана органом місцевого

самоврядування після спливу одного року з часу

відкриття спадщини. Таким чином, подібна про�

цедура є доволі тривалою і потребує ініціативи з

боку органу місцевого самоврядування, який має

бути зацікавлений у використанні такої земельної

ділянки шляхом передачі її в оренду третім осо�

бам, у порядку, визначеному Законом України

«Про оренду землі».

Крім того, на нашу думку, у даному випадку

не йдеться про колізію норм Цивільного кодексу,

за якими відумерла спадщина передається у

власність територіальної громади, та п.12 При�

кінцевих положень Земельного кодексу України,

за яким до розмежування земель державної та

комунальної власності повноваження щодо роз�

порядження землями за межами населених пунк�

тів здійснюють відповідні органи виконавчої

влади. Якщо рішенням суду у власність територі�

альної громади буде передано земельну ділянку,

визнану відумерлою спадщиною, то вона здій�

снюватиме право власності на таку ділянку у

повному обсязі – володіти, користуватися і роз�

поряджатися нею. 

Таким чином, норма Земельного кодексу не

буде поширюватися на ці правовідносини, оскіль�

ки вона застосовується до розпорядження земель�

ними ділянками, межі яких не встановлені в нату�

рі на місцевості. При переданні ж ділянки у влас�

ність за рішенням суду як відумерлої спадщини

логічною видається наявність на таку земельну ді�

лянку Державного акта, і, як наслідок, визначення

її меж на місцевості. 

Крім того, Закон України «Про розмежування

земель державної та комунальної власності» не по�

ширює свою дію на випадки набуття територіаль�

ними громадами права на землю за цивільно�пра�

вовими угодами та при прийнятті спадщини.

Процедура є доволі тривалою 
і потребує ініціативи сільради

Олександр БОРОДКІН, 

адвокат, старший юрист 

АО «ЮФ «Василь Кісіль 

і Партнери»:

– Земельні частки (паї) задуму�

валися 1995 року як тимчасове

явище і проміжний механізм зе�

мельної реформи, проте у зв'яз�

ку з «особливостями» привати�

зації землі в Україні ще й досі

перебувають у господарському

обороті. З правової точки зору,

земельна частка (пай) – це май�

нове право і як таке може бути

об'єктом цивільно�правових зо�

бов'язань.

Спадкування земельної част�

ки (паю) відбувається у загаль�

ному порядку. В тому числі зе�

мельна частка (пай) може бути

визнана судом відумерлою спад�

щиною у разі відсутності її спад�

коємців за заповітом і за зако�

ном, усунення їх від права на

спадкування, неприйняття ними

спадщини, а також відмови від її

прийняття. 

Відповідна заява до суду мо�

же бути подана лише органом

місцевого самоврядування. Ні

органи державної влади, ані ін�

ші зацікавлені особи не мають права на набуття

відумерлої спадщини. Зацікавлені особи – по�

тенційні орендарі відповідних земельних діля�

нок – можуть лише надавати органам місцевого

самоврядування інформацію про наявність віду�

мерлої спадщини і допомагати у реалізації права

територіальної громади на неї. Однак слід врахо�

вувати, що смерть орендодавця не є підставою

для припинення права оренди, тому потенційні

орендарі не завжди будуть зацікавлені у визна�

ченні власника орендованого ними майна, зва�

жаючи на те, що вони можуть продовжувати ко�

ристуватися таким майном фактично безоплат�

но деякий час.

У разі набуття територіальною громадою пра�

ва на земельну частку (пай) у складі відумерлої

спадщини, таке право посвідчується рішенням

суду або виданим на його підставі свідоцтвом

про право на земельну частку (пай). Після отри�

мання рішення суду відповідний орган місцевого

самоврядування може користуватися і розпоряд�

жатися правом на земельну частку (пай) відпо�

відно до законодавства України, в тому числі зда�

вати в оренду зацікавленим особам, передати у

державну власність або вимагати виділення від�

повідної земельної ділянки в натурі і видачі дер�

жавного акта на право власності на неї.

Незважаючи на те, що зазвичай розпайована

земля перебуває за межами населених пунктів,

права на земельні частки (паї) у складі відумерлої

спадщини набувають саме органи місцевого сам�

оврядування, а не місцеві державні адміністрації.

На ці правовідносини не повинно поширюватися

загальне законодавство щодо розмежування ком�

петенції цих органів у розпорядженні землями,

оскільки відповідні землі внаслідок приватизації

отримали спеціальний режим цивільного обороту.

Так, Закон «Про розмежування земель державної

та комунальної власності» у ст.3 прямо зазначає,

що його дія не поширюється на регулювання від�

носин щодо набуття територіальними громадами

або державою права на землю за цивільно�право�

вими угодами, при прийнятті спадщини, відчу�

женні земельних ділянок відповідно до законів

України. Вважаємо, що ця норма може бути за�

стосована і до відносин набуття і розпорядження

правом на земельну частку (пай) у складі відумер�

лої спадщини.

Права на відумерлі паї набувають 
органи місцевого самоврядування

Смерть орендодавця не є підставою для припинення права оренди,
тому потенційні орендарі не завжди будуть зацікавлені у визначенні
власника орендованого ними майна, оскільки вони можуть
продовжувати користуватися таким майном фактично безоплатно
деякий час

Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної
власності» не поширює свою дію на випадки набуття
територіальними громадами права на землю за цивільно6правовими
угодами та при прийнятті спадщини

Підготувала Євгенія Руженцева
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Результати торгів та біржові ціни в Україні у квітні 2009 року (продовження)

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 500,00 862,40 112,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 220,00 2390,14 310,41
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 40,00 4611,22 598,86
*Насіння редьки ГОСТ 2240'93 2008 FCA 40,00 6237,00 810,00
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 3815,00 800,43 103,95
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 2000,00 2002,00 260,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1147,46 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1755,95 1203,39 156,28 1002,82 130,24
Жито 1 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 2892,19 1122,83 145,82 935,69 121,52
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 2875,14 1019,62 132,42 849,69 110,35
Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 160,00 977,14 126,90 814,29 105,75
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769'98 2008 DAF 1000,00 1270,50 165,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 200,00 2714,71 352,56
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 913,93 1246,64 161,90 1038,86 134,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 2329,14 1199,34 155,76 999,45 129,80
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 60,00 1920,23 249,38
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 110,00 847,00 110,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,00 2998,61 389,43
ЗахідноУкраїнська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1500,00 985,60 128,00
ІваноФранківська аграрна біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DDU 21,00 2340,80 304,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FCA 22,00 1651,65 214,50
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 22,70 3773,00 490,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 66,00 618,57 80,33
*Вика ДСТУ 4828'2007 2008 DDU 22,00 4288,90 557,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 40,00 3850,00 500,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 42,00 4481,40 582,00
Кримська аграрна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2000,00 1208,90 157,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 2500,00 1028,72 133,60
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 2100,00 954,80 124,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 20,00 1883,07 244,55
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 EXW 20,00 1647,80 214,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DAF 117,10 1872,07 243,13
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 DDU 20,00 11476,00 1490,39
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,00 2522,52 327,60
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 20,00 7468,23 969,90
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 15000,00 1033,08 134,17
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 5000,00 1012,55 131,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 15000,00 1043,86 135,57
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 1500,00 885,50 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 3250,00 977,90 127,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 17600,00 1021,21 132,63
Рівненська міжрегіональна універсальна товарномайнова біржа «Прайс»
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 320,00 633,66 82,29
Тернопільська агропромислова біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 DAF 1500,00 1182,18 153,53
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1000,00 985,60 128,00
*Вика ДСТУ 4828'2007 2008 CPT 21,00 3593,05 466,63
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 3650,00 969,86 125,96
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 6000,00 1031,80 134,00
*Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 FOB 2000,00 700,70 91,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 282,00 1073,26 139,38
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 572,00 694,17 90,15
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 12500,00 1003,80 130,36
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FCA 241,27 9787,24 1271,07
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 2008 FOB 150,00 6545,00 850,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 20,00 2695,00 350,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 430,00 2443,41 317,33
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 CPT 7,00 2695,00 350,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DAF 207,00 1980,56 257,22
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 9925,00 2334,63 303,20
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 22,00 2753,83 357,64
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 303,99 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 28709,86 1204,41 156,42 1003,68 130,35
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 5300,00 1054,35 136,93 878,62 114,11
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 3000,00 1021,27 132,63 851,06 110,53
Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 2985,49 975,40 126,68 812,83 105,56
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 6500,00 947,10 123,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 2000,00 885,50 115,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 340,00 1078,00 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 12657,00 1018,19 132,23
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 550,00 976,21 126,78
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DAF 360,00 2926,00 380,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 3408,47 1281,75 166,46 1068,13 138,72
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 11810,92 1203,68 156,32 1003,07 130,27
Жито 1 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 882,47 1122,83 145,82 935,69 121,52
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 2253,37 1020,64 132,55 850,53 110,46
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 4000,00 924,00 120,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 235,00 877,80 114,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 107300,00 1041,00 135,19
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 60000,00 1078,00 140,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 22,00 1413,30 183,55
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FOB 66,00 1413,30 183,55
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 1732,50 225,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 6500,00 1027,06 133,38
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 51000,00 1220,98 158,57
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 4000,00 2936,59 381,38
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 250,00 3850,00 500,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 FOB 1800,00 2849,00 370,00
*Насіння маку ГОСТ 12094'76 2008 DDU 150,00 7700,00 1000,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 5100,00 1540,00 200,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 1305,00 2507,12 325,60
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 44,00 4571,77 593,74
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FCA 22,50 577,50 75,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 60,00 731,50 95,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 63500,00 1093,95 142,07
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 16000,00 1039,50 135,00
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Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 30 квітня 2009 року *Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1050,00 863,13 112,10
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 7000,00 1009,25 131,07
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 5300,00 828,48 107,59
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 19500,00 879,58 114,23
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 50,00 502,73 65,29
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 8850,00 1019,36 132,38
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 931,70 121,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 16000,00 2610,30 339,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 3121,92 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 2305,16 1204,68 156,45 1003,90 130,38
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 55,80 810,00 105,19 675,00 87,66
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 314,69 1022,47 132,79 852,06 110,66
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 70,48 812,00 105,45 676,67 87,88
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 EXW 35,00 1453,42 188,76 1211,18 157,30
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 EXW 516,69 2193,64 284,89 1828,03 237,41
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 100000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1500,00 1070,30 139,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 2008 FCA 24,00 4427,50 575,00
*Насіння кукурудзи ГОСТ 2240'93 2008 CIP 43,80 23708,78 3079,06
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694'2006 2008 DDU 40,00 3580,50 465,00
*Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240'93 2008 CIP 25,20 34051,06 4422,22
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 FCA 15,00 2292,91 297,78
*Крупа перлова ГОСТ 5784'60 2008 FCA 9,00 1386,00 180,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 19,00 1771,00 230,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 10,00 8659,69 1124,64
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 6,00 3489,22 453,15
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 DDU 10,00 9169,08 1190,79
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 21,00 4468,53 580,33
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 44255,00 1236,40 160,57
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1500,00 1001,00 130,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 20000,00 1093,40 142,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 908,60 118,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 800,00 870,10 113,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 20000,00 1024,10 133,00
*Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 16000,00 980,31 127,31
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1300,00 909,78 118,15
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 300,00 2201,51 285,91
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 2200,00 1051,05 136,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 60000,00 1241,35 161,21
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638'2006 2008 CPT 7770,00 611,44 79,41
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638'2006 2008 DAF 4500,00 1057,47 137,33
*Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 FCA 200,00 4774,00 620,00
*Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 DAF 280,00 5082,00 660,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 29450,00 4373,39 567,97
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 1193,50 155,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 60000,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 4000,00 939,40 122,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 5250,00 885,50 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 5500,00 968,52 125,78
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CFR 44,00 2541,00 330,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 250,00 1066,65 138,53
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FOB 550,00 770,00 100,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 38700,00 1034,27 134,32
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1500,00 941,97 122,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 10700,00 1060,15 137,68
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2440,90 317,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2412,41 313,30
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 5600,00 1032,07 134,04
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 1200,00 970,20 126,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 67,50 2772,00 360,00
*Насіння ячменю пивоварного ДСТУ 2240'93 2008 FCA 20,00 3464,08 449,88
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 4400,00 1065,06 138,32
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1100,00 1001,85 130,11
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 1250,00 1054,90 137,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 3000,00 962,50 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 11100,00 905,26 117,57
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 11000,00 962,50 125,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 132,00 2442,13 317,16
*Просо 2 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 60,00 1185,88 154,01
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 22,00 996,38 129,40
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 236,00 1079,57 140,20
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FCA 2000,00 977,90 127,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 25450,00 1011,11 131,31
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 10280,00 885,43 114,99
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 2800,00 1001,00 130,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 20,00 2541,00 330,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 126,00 3042,96 395,19
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 21,00 3485,17 452,62
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 55000,00 1270,50 165,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1800,00 1066,45 138,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 103000,00 1265,34 164,33
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 6900,00 2818,09 365,99
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 FOB 357,00 2752,75 357,50
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 2008 DAF 115,25 6378,76 828,41
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 60000,00 2310,00 300,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694'2006 2008 EXW 80,00 3080,00 400,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 900,00 2194,50 285,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 6000,00 808,50 105,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 DAF 615,00 1220,54 158,51
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.05.2009 FAS 513,00 4966,50 645,00
Придніпровська товарна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.03.2010 FCA 100,00 2772,00 360,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FAS 6000,00 1162,70 151,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 20000,00 985,60 128,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.05.2009 FAS 4000,00 916,30 119,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 CPT 3000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 CPT 7000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.09.2009 DAF 5000,00 885,50 115,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 FOB 20000,00 1116,50 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FAS 17000,00 1116,50 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.05.2009 FAS 6000,00 1054,90 137,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 31.12.2009 FCA 220,00 3080,00 400,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 31.12.2009 FAS 220,00 3080,00 400,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.12.2009 DDU 190,00 2002,00 260,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.09.2009 FOB 20000,00 1170,40 152,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 5000,00 1624,70 211,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.09.2009 FOB 60000,00 1274,35 165,50
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

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

СПОТ

Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 19,00 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 927,68 1205,84 156,60 1004,87 130,50
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DDU 21,00 3782,01 491,17
ІваноФранківська аграрна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 22,00 2233,00 290,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 110,00 654,50 85,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 42,00 4504,50 585,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 242,00 854,99 111,04
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 5100,00 1149,11 149,24
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 50,00 2502,50 325,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DAF 66,00 1925,00 250,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 2000,00 2310,00 300,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 534,93 1204,51 156,43 1003,76 130,36
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 1155,00 150,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 5000,00 1006,47 130,71
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 939,40 122,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 2800,00 808,50 105,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 3200,00 1093,40 142,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 6000,00 930,16 120,80
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1500,00 1424,50 185,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 2700,00 939,17 121,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 650,00 977,90 127,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 378,00 1809,50 235,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 20,00 4644,18 603,14
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 20,00 5676,21 737,17

Форвард

Донецька товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 DAF 6000,00 1001,00 130,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.08.2009 FOB 2800,00 1039,50 135,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 20.07.2009 FCA 40,00 6644,18 862,88
Херсонська товарносировинна біржа «Кристал»
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 31.12.2009 FCA 21,00 7700,00 1000,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 05 по 07 травня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 05 по 07 травня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 19,00 1280,58 1280,58 1280,58 166,31
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1462,61 1204,51 1205,35 1205,84 156,54

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 5000,00 1006,47 1006,47 1006,47 130,71
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 9000,00 930,16 933,24 939,40 121,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 2700,00 939,17 939,17 939,17 121,97
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 378,00 1809,50 1809,50 1809,50 235,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 242,00 722,41 854,99 868,25 111,04
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 110,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1500,00 1424,50 1424,50 1424,50 185,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 650,00 977,90 977,90 977,90 127,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 2800,00 808,50 808,50 808,50 105,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 3200,00 1093,40 1093,40 1093,40 142,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 5100,00 1085,70 1149,11 1178,10 149,24
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DDU 21,00 3782,01 3782,01 3782,01 491,17
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FCA 72,00 2233,00 2420,15 2502,50 314,31
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 DAF 66,00 1925,00 1925,00 1925,00 250,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 2008 FOB 2000,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 20,00 4644,18 4644,18 4644,18 603,14
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 62,00 4504,50 4882,47 5676,21 634,09

Експортнi контракти*: Форвард

Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.08.2009 FOB 2800,00 1039,50 1039,50 1039,50 135,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 DAF 6000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 20.07.2009 FCA 40,00 6644,18 6644,18 6644,18 862,88
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843'2007 31.12.2009 FCA 21,00 7700,00 7700,00 7700,00 1000,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

№ 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

Результати торгів та біржові ціни 
в Україні на поточному тижні

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 1800,00 1275,89 165,70
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.09.2009 FOB 20000,00 1278,20 166,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 11085,00 1313,64 170,60
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 100000,00 1010,39 131,22
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 CPT 100000,00 1032,95 134,15
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 20000,00 1247,40 162,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 50000,00 1002,54 130,20
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.05.2009 CPT 3000,00 947,10 123,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.09.2009 FOB 55000,00 986,30 128,09
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 20.05.2009 CPT 14000,00 863,17 112,10
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 49209,80 1062,45 137,98
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.05.2009 CPT 60000,00 1020,25 132,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.12.2009 FOB 46606,59 1093,59 142,02
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 CPT 16000,00 934,01 121,30
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 DAF 2000,00 939,40 122,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 17.07.2009 FOB 1000,00 1113,19 144,57
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 20.09.2009 FOB 10000,00 1152,15 149,63
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.05.2009 CFR 1500,00 1932,70 251,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 CPT 2080,00 1655,50 215,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 30.06.2009 FOB 5500,00 1578,50 205,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 20.05.2009 FOB 5000,00 669,90 87,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FCA 600,00 1409,10 183,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 1000,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 5000,00 1247,40 162,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.07.2009 FCA 2500,00 1124,20 146,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 01.05.2009 CPT 4451,85 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.07.2009 CPT 2500,00 1070,30 139,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 15.05.2009 FOB 10630,00 1278,20 166,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.05.2009 FOB 15000,00 1024,10 133,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 40000,00 993,30 129,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.05.2009 FAS 3850,00 877,80 114,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 01.05.2009 CPT 700,00 1108,80 144,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 25000,00 924,00 120,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 18000,00 950,95 123,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 15.05.2009 CPT 4000,00 931,70 121,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.05.2009 FOB 9250,00 1074,54 139,55
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.06.2009 FOB 1500,00 1016,40 132,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.05.2009 FOB 1900,00 1007,93 130,90
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.06.2009 FOB 6000,00 1068,38 138,75
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.05.2009 FOB 8750,00 1056,44 137,20
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.06.2009 FOB 56600,00 1063,66 138,14
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 31.12.2009 FCA 100,00 1379,73 179,19
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 21.10.2009 CIP 300,00 708,40 92,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 05.05.2009 CPT 7000,00 1031,80 134,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 CPT 1000,00 962,50 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.05.2009 CPT 10000,00 1058,75 137,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 DAF 1000,00 1208,90 157,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.09.2009 FOB 50000,00 1043,73 135,55
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 17000,00 1116,50 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 31.05.2009 FOB 12900,00 1116,50 145,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 FCA 3850,00 2325,40 302,00
*Соя ГОСТ 17109'88 30.06.2009 FCA 22,00 3010,70 391,00
*Соя ГОСТ 17109'88 15.05.2009 DAF 520,00 2889,28 375,23
*Соя ГОСТ 17109'88 31.05.2009 FOB 6000,00 2556,40 332,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.07.2009 FCA 40,00 19334,70 2511,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 30.06.2009 FCA 40,00 19450,20 2526,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.07.2009 FCA 21,00 19342,40 2512,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 01.07.2009 FCA 90,00 19419,40 2522,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.12.2009 FCA 169,00 25389,04 3297,28
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694'2006 01.07.2009 FCA 22,00 2695,00 350,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.07.2009 FCA 22,00 1848,00 240,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 30.06.2009 FCA 2567,00 2585,53 335,78
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.12.2009 FCA 500,00 2656,50 345,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.05.2009 FOB 2500,00 4004,00 520,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492'2005 15.06.2009 DAF 1000,00 4851,00 630,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.05.2009 DDU 35,50 6491,74 843,08
*Нут ГОСТ 8758'76 30.06.2009 FCA 24,00 9748,20 1266,00
*Нут ГОСТ 8758'76 20.05.2009 FOB 44,00 2156,00 280,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 25.06.2009 DDU 20,00 5630,43 731,22
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 31.12.2009 FCA 22,00 3234,00 420,00
Херсонська товарносировинна біржа «Кристал»
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694'2006 31.05.2009 FOB 4000,00 2079,00 270,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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НА ЗЕРНОВОМУ ринку  Ро�

сійської Федерації минулого тиж�

ня спостерігалась тенденція до

зміцнення цін на продовольчу і

фуражну пшеницю. 

На 04.05.09 р. середня ціна на

продовольчу пшеницю 3 кл. ста�

новить: Європейська частина РФ

– 5115 руб/т; Азіатська частина

РФ – 5263 руб/т. Середня ціна на

фуражну пшеницю 5 кл. стано�

вить: Європейська частина РФ –

3082 руб/т; Азіатська частина РФ

– 4063 руб/т. Усього експортовано

в 2008/09 МР 18067 тис. тонн, із

них пшениці – 15794 тис. т, ячме�

ню – 2260 тис. т, жита – 13 тис. т.

Обсяг операцій біржових торгів

при проведенні закупівельних ін�

тервенцій на ринку зерна за період

з 19.08.08 по 06.05.09 р. становив

9,5 млн тонн на суму 45,396 млрд

руб, зокрема:

пшениці 3 кл. – 2561 тис. тонн за

середньою ціною 5839 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2735 тис. тонн за

середньою ціною 5101 руб/т;

пшениці 5 кл. – 2145 тис. тонн за

середньою ціною 4046 руб/т;

жита групи «А» – 321 тис. тонн за

середньою ціною 3888 руб/т;

ячменю фуражного – 1439 тис. т

за середньою ціною 3722 руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 299 тис. тонн за

середньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

*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 07.05.2009 року 1 RUB = 0,23413 грн.

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
Травень ’09 4435 4206 4437 4206 '4346 '83 4206 4437 8 18642845

EXW пшениця кл.3
Липень ’09 4698 4508 4699 4509 '4624 '80 4508 4699 8 18636475

EXW пшениця кл.3
Вересень ’09 4911 4708 4912 4710 '4831 '78 4708 4912 8 20726810

EXW пшениця кл.4
Травень ’09 4025 3908 4027 4020 '3977 '43 3908 4027 8 16542630

EXW пшениця кл.4
Липень ’09 4338 4207 4338 4336 '4288 '49 4207 4338 8 17839900

EXW пшениця кл.4
Вересень ’09 4636 4406 4639 4639 '4549 '84 4406 4639 8 20108075

EXW пшениця кл.5
Травень ’09 4009 4009 4010 4010 +4010 +6 4009 4010 2 1042470

EXW пшениця кл.5
Липень ’09 0 0 0 0 +4144 +6 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5
Вересень ’09 4142 4141 4142 4141 '4142 '153 4141 4142 2 1076790

FOB експ. пшениця
Травень ’09 180,8 180,5 181,0 180,6 +180,7 +0 180,5 181,0 8 22819214

FOB експ. пшениця
Липень ’09 182,7 182,7 183,2 183,2 +182,9 +0 182,7 183,2 8 23823279

FOB експ. пшениця
Вересень ’09 184,5 184,0 184,7 184,0 +184,4 +0 184,0 184,7 8 22559909

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 07 травня 2009 року

На зерновому ринку Росії

ЄВРОПЕЙСЬКІ аналітики прог�

нозують різке збільшення світово�

го імпорту рапсу в 2008/09 МР на

36,5% до рекордних 11,6 млн т, пе�

редає OilWorld. Фахівці відзнача�

ють безпрецедентне підвищення

рівня споживання, яке спостеріга�

ється з 2007/08 МР. Воно пов'яза�

не з нарощуванням виробництва і

експортної пропозиції з боку Ка�

нади, України, Австралії, а також з

підвищенням імпортного попиту. 

Збільшенню попиту сприяють

розвиток біодизельної галузі і від�

носна дешевизна ріпакової олії по�

рівняно з соєвою і пальмовою. У

поточному сезоні найбільшим ім�

портером ріпаку стане ЄС, потіс�

нивши Японію; Китай збільшить

імпорт майже в 2 рази до 2 млн т. 

За оцінками європейських фа�

хівців, в липні 2008�березні 2009 р.

світовий імпорт ріпаку досяг 8,6

млн т, що на 32,3% більше показ�

ників попереднього сезону. Очіку�

ється, що в квітні�червні 2009 р.

світовий імпорт ріпаку збільшить�

ся порівняно з аналогічним періо�

дом попереднього МР на 57,9% до

3 млн т. 

Переробка ріпаку в світі дося�

гне в 2008/09 МР 52 млн т, що на

7,9% більше, ніж в попередньому.

У Китаї вона збільшиться на 2 млн

тонн, в ЄС – на 1,6 млн т, країнах

СНД – на 0,4 млн т, в Канаді – на

0,3 млн т, США – на 0,3 млн т, Ав�

стралії – на 0,1 млн т. В Індії і Па�

кистані об'єми переробки навпаки

зменшаться. 

Світовий імпорт ріпаку зросте

* 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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 1 травня 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) 204,75 5,573 0,250 5,700 0,268 5,965 0,260 6,185 0,253 6,343 0,265
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 223,12 6,073 0,210 6,148 0,213 6,248 0,218 6,398 0,218 6,528 0,218
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 255,36 6,950 0,300 6,848 0,338 6,768 0,320 6,850 0,323 6,938 0,313
CBOT Чикаго (Кукурудза) 149,27 4,063 0,293 4,138 0,280 4,225 0,273 4,333 0,265 4,450 0,260

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

404,91 11,020 0,618 10,910 0,570 10,590 0,485 10,110 0,408 9,710 0,378

США. Ставки океанського фрахту на 1 травня 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 12
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Північ Південної Америки (Колумбія) 17
Схід Південної Америки (Бразилія) 25
Західна Африка (Нігерія) 53
Східне Середземномор'я (Італія) 29
Західне Середземномор'я (Марокко) 25
Близький Схід (Єгипет) 23
Японія 45 43

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 25
Західна Африка (Нігерія) 58
Близький Схід (Єгипет) 21

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 27 19
Європа (Роттердам) 40
Близький Схід (Єгипет) 28

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 57
Західне Середземномор'я (Іспанія) 53
Європа (Роттердам) 45
Західна Африка(Марокко/Алжир) 49

Північно'Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 23
Близький Схід (Єгипет) 34
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 62
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 27 25
Тайвань 26 24
Південна Корея 28 25
Японія 24 21


