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Ескперти УАК
оприлюднили
попередні 
підсумки 
зернового року 

Генеральний директор Укра�
їнської аграрної конфедера�
ції (УАК) Сергій Стоянов за�
значає, що, на підставі зро�
бленого ним балансу, за�
лишки зерна в Україні на кі�
нець 2008/2009 маркетин�
гового року становитимуть
6,9 млн тонн, що на 27%
більше, ніж на відповідну
дату 2008 року. Ця цифра не
включає наявність зерна в
домогосподарствах, рух по
яких не враховує офіційна
статистика, зате припускає
дострокове (до 1 липня ц.р.)
надходження на ринок зерна
нового урожаю в об'ємі
близько 1 млн тонн (пшениці
і ячменю). 
При цьому перехідні залиш�
ки пшениці становитимуть
3,5 млн тонн (на 34% біль�
ше, ніж в 2008 році), кукуру�
дзи – 1 млн тонн, ячменю –
1,4 млн тонн.
Цей баланс також враховує
експорт зерна з України з
1 травня до кінця маркетин�
гового року в об'ємі 2,9 млн
тонн, зокрема пшениці – 1,5
млн тонн, кукурудзи – 0,9
млн тонн, ячменю – 0,4 млн
тонн.
Таким чином, що стосується
попередніх підсумків ек�
спорту зерна з України в по�
точному маркетинговому
році, він, найімовірніше, ста�
новитиме близько 24 млн
тонн, крім того олійних куль�
тур, експорт яких (за винят�
ком соняшнику) фактично
припинився – 3,5 млн тонн. 

За інформацією ВГО «УАК»

Сергій Наливка

Консалтингова агенція ААА 

Ціни на продовольчу і фураж�

ну пшеницю протягом останніх

двох місяців залишаються ста�

більними. Так, пшениця 3 класу

закуповується на умовах EXW

(самовивозу) – по 1100 грн/т, 4 кл

– 1000 грн/т, 5 кл – 870 грн/т,

6 кл – 850 грн/т. 

Попит можна назвати стій�

ким, а от експорт в поточному

маркетинговому році можна наз�

вати рекордним, адже на 19 трав�

ня експортовано 12 млн тонн

пшениці.

Ціна на кукурудзу також ду�

же приваблива – в залежності від

умов вивозу і якості зерна – від

900 грн/т до 1000 грн/т. Її ще до�

статньо є в наявності. Обсяги ек�

спорту нині становлять 5,2 млн

тонн. До кінця ж 2008/2009 МР

цей показник перевищить 6 млн

тонн.

Ячмінь є, як кажуть, безу�

мовним лідером продажів.

Ціна на умовах доставки в порт –

1020 грн/т, і 920�950 грн/т – у ви�

робника. За об'ємами експорту

ячменю у поточному МР Україна

вийшла на 1 місце в світі, випе�

редивши Євросоюз та Австралію.

На нашу долю припадає 30�32%

світового експорту. Наразі обсяг

наблизився до 5 млн тонн. На

внутрішньому ринку попит також

не спадає, і ячмінь активно тор�

гується, адже він є основною

складовою комбікормів для тва�

ринництва. 

До кінця 2008/2009 МР су�

марно очікується загальний ек�

спорт пшениці на рівні 12,8�13

млн тонн, це аналогічно австра�

лійським обсягам; кукурудзи –

близько 6,2 млн тонн і стільки ж

ячменю – 6,2 млн тонн.

Сумарно по основних зерно�

вих – пшениця, кукурудза, яч�

мінь – експорт становитиме 25,2

�25,3 млн тонн. Такий обсяг ви�

веде Україну на третє місце у сві�

ті після США та Євросоюзу, при�

чому різниця з Євросоюзом буде

несуттєвою – у кілька сотень ти�

сяч тонн.

Ціна на насіння соняшни�

ку на внутрішньому ринку також

є дуже високою – його закупову�

ють у виробника по ціні 2370

грн/т. Причому закуповують ак�

тивно як для експорту, так і для

переробки. Наразі насіння зали�

шилось небагато. 

Продовження на стор.5

Ціни на зернові культури врожаю
2008/09 залишаються привабливими

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.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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АГРОПОЛІТИКА
ПРОГРАМУ НАМІРІВ УРЯДУ ñ
ВІДХИЛИТИ, ДЕРЖПІДТРИМКУ
АПК ñ ПРИЙНЯТИ
На черговому засіданні аграрного Комітету
ВР, що відбулося 19 травня, основний
коловорот пристрастей вирував довкола
проекту Програми діяльності уряду щодо
подолання впливу світової кризи…

127* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 21.05.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD(індекс
(Україна) 120,22 10,1% 56,3%

РТС 
(Росія) 1001,36 7,4% 58,5%

WIG 20
(Польша) 1830,43 1,3% 2,3%

DAX*
(Німеччина) 5038,94 6,6% 4,8%

S&P 500*
(США) 903,47 2,2% 0,0%
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ТЕХНОЛОГІЇ
МОЛОЧНІ ФЕРМИ ñ 
БЕЗ ПОМИЛОК І ПРОРАХУНКІВ

Лише 15% реконструйованих тваринницьких
комплексів отримують високі надої і молоко
належної якості. Решті заважають прорахунки
в проектах… Як цьому запобігти читайте на стор.

РЕГІОНИ
БІЗНЕС�ФОРУМ: 
ПОШУК ДІАЛОГУ І ІНВЕСТИЦІЙ
14-15 травня в Черкасах за сприяння
Черкаської обласної державної адміністрації
проходив четвертий інвестиційний форум
«Черкащина інвестиційна 2009». Форум
знайде відгук не лише на теренах Черкащини.
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Оптові ринки – 
на повторне 
друге читання
Верховна Рада України 21 трав�
ня ухвалила рішення розглянути
повторно в другому читанні
проект закону №2137 «Про
оптові ринки сільськогосподар�
ської продукції». За дане рішен�
ня проголосували 324 народні
депутати після того, як рішення
про прийняття в цілому законо�
проекту №2137 було відхилене. 
Законопроектом пропонується
визначити правові основи орга�
нізації діяльності оптових рин�
ків сільсгосппродукції в Україні,
врегулювати відносини в даній
сфері і захистити права сіль�
госптоваровиробників, які здій�
снюють оптовий продаж про�
дукції власного виробництва. 
Відповідно до положень зако�
нопроекту «оптовий ринок сіль�
госппродукції може отримати
право власності, постійного ко�
ристування, оренди на земельні
ділянки будь�якої форми влас�
ності в межах або за межами
населених пунктів незалежно
від їх цільового призначення,
зокрема із земель запасу». 
Проектом також передбачено,
що «оптовим ринком сіль�
госппродукції будь�якої форми
власності і організаційно�право�
вої форми в період їх стано�
влення надаватиметься фінан�
сова допомога за рахунок кош�
тів державного бюджету шля�
хом надання коштів на безпово�
ротній або поворотній основі».

Страхування –
у першому читанні
19 травня ВРУ ухвалила у пер�
шому читанні Проект Закону
про внесення змін до Закону
України «Про страхування»
(щодо сільськогосподарських
ризиків) (реєстраційний
№3248). Цим законом до ЗУ
«Про страхування» додається
вид добровільного страхування
сільськогосподарських ризиків,
в тому числі страхування вро�
жаю сільськогосподарських
культур і багаторічних насад�
жень, врожаю зернових культур
і цукрових буряків; а також
сільськогосподарських тварин,
птиці, кролів, хутрових звірів,
бджолосімей, риби та інших
водних живих ресурсів.
Передбачається, що прийняття
документу дасть змогу страхови�
кам отримати ліцензії на право
здійснення подібних операцій.  

АГРОПРОФІ

№ 18 [071] 22 травня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaАКТУАЛЬНО2
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

український тижневик ділової інформації

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

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ(РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА(ПРО».

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

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

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

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

Оглядач Артем Олекса.
Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

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

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

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

© ТОВ «АГРОМЕДІА(ПРО», 2009

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Назва товару Виробник
Станом 

на 30.07.08
(базовий період)

Станом 
на 13.05.2009

(попередня дата)

Станом 
на 20.05.2009 
(звітна дата)

% до ціни 
базового 
періоду

% до ціни
попередн.

періоду

Селітра аміачна  
(в упаковці)

ВАТ «Концерн Стирол» 1745,00 1917,50 1917,50 109,9 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2700,00 1868,51 1806,48 66,9 96,7

Селітра аміачна (насипом)
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2610,00 1827,06 1666,80 63,9 91,2
ВАТ «Рівнеазот» 2017,66 1711,90 не виробл. – –
ВАТ «Азот», м.Черкаси 2434,02 1804,02 1804,02 74,1 100,0

Селітра вапняно(аміачна ВАТ «Рівнеазот» 1884,80 1410,56 1383,07 73,4 98,1

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

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

Карбамід (насипом)

ВАТ «Концерн Стирол» 3000,00 2700,00 2700,00 90,0 100,0
ВАТ «ДніпроАЗОТ» 2922,60 2192,40 2196,17 75,1 100,2
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 4560,00 2467,03 2438,34 53,5 98,8
ВАТ «Одеський припортовий завод» 3336,00 2550,00 2550,00 76,4 100,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси 4200,00 2600,04 2600,04 61,9 100,0

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

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

Вода аміачна 25%
ВАТ «Рівнеазот» 839,28 795,34 795,20 94,75 99,98
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 936,00 763,44 885,28 94,6 116,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси не виробл. не виробл. не виробл. – –

Тукосуміш N:P:K = 17:17:17 ТОВ «Укртехнофос» 5000,00 3500,00 3500,00 70,0 100,0

Аміак

ВАТ «Концерн Стирол» 4735,00 немає реалізації немає реалізації – –
ВАТ «Азот», м.Черкаси 3270,00 3400,02 3400,02 104,0 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 3600,00 немає реалізації 2802,00 77,8 –
ВАТ «ДніпроАЗОТ» немає реалізації 3454,22 3454,22 – 100,0

Сульфат амонію ВАТ «Азот», м.Черкаси 2000,04 1200,00 1200,00 60,0 100,0

За даними Державної інспекції з контролю за цінами

Мінекономіки України: Дані про рівень оптово	відпускних цін на мінеральні добрива

вітчизняного виробництва станом на 20 травня 2009 року, грн/тонна (з ПДВ)

Нова декларація з ПДВ
для м'ясо	 і молоко	
переробників

Державна податкова адміністра�

ція України поінформувала про

внесення змін до податкової звіт�

ності з ПДВ м'ясо� і молокопере�

робних підприємств.

Відтепер ці підприємства мають по�
давати окрему податкову деклара�
цію по ПДВ переробного підприєм�
ства, що є невід'ємною частиною
річної звітності. До такої декларації
включаються тільки ті операції, які
передбачені п. 11.21 ст. 11 Закону
«Про податок на додану вартість».
Вона подається починаючи з даних
за квітень 2009 року відповідно до
вимог і за формою, що встановлю�
ються змінами. 
Введення особливої звітності
пов'язане з введенням до Закону
«Про податок на додану вартість»
п.11.21. Останнім передбачається, що
сума ПДВ, яка повинна сплачувати�
ся до бюджету переробними під�
приємствами за реалізовані ними
м'ясо і молоко, в повному обсязі
спрямовується виключно для випла�
ти дотацій сільгоспвиробникам за
продані ними переробним підпри�
ємствам м'ясо і молоко.

ТОВ СП «НІБУЛОН» повідомляє, що цього�

річну посівну кампанію пізніх ярих куль�

тур у всіх виробничих філіях підприєм�

ства, яку було розпочато у квітні, завер�

шено повністю. 

ЗОКРЕМА було засіяно близько 10 тис. га со�

няшнику і 12,8 тис. га кукурудзи, тоді як у 2008

році ці показники становили 7,2 і 10,8 тис. га

відповідно. Посівні площі збільшилися завдяки

розширенню земель, що знаходяться в обро�

бітку компанії, у Черкаській, Полтавській,

Сумській, Хмельницькій та Житомирській

областях. В цілому, відбулося збільшення обся�

гів посівів кукурудзи на 19%, соняшнику на

38% порівняно з минулорічним сезоном. Про�

вести сівбу культур вдалося в стислі строки, що

не перевищували 10 днів по кожному регіону.

Такий підхід сприятиме одночасному достиган�

ню культур та полегшить організацію прове�

дення збирання врожаю, стверджують у ком�

панії. 

У філіях південного регіону, де посівна кам�

панія закінчилася раніше, вже отримано добрі

сходи культур: соняшнику на площі 2,664 тис.

га та кукурудзи на площі 1,79 тис. га. 

«Оскільки практично по всій території Ук�

раїни останнім часом пройшли рясні дощі, це

дає можливість очікувати на дружні та рівно�

мірні сходи пізніх ярих культур у філіях східно�

го та центрального регіонів, – зазначає началь�

ник виробничого відділу Костянтин Хмель�

ницький. – Тож, будуть створені оптимальні

умови для розвитку посівів зернових культур». 

Наступним завданням аграріїв буде прове�

дення комплексу заходів щодо захисту зерно�

вих та технічних культур від шкідників та хво�

роб рослин, догляду за ними. Філіями підпри�

ємства завершено внесення ґрунтових гербіци�

дів на загальній площі 18,5 тис. га, виконано

захисних заходів на зерновій групі культур на

площі понад 21 тис. га, що становить 70% від

загального плану.

На підприємстві уточнюють, що вже прове�

дено закупівлю мікродобрив, стимуляторів рос�

ту, карбаміду для роботи по флаговому листу

посівів озимої пшениці, проводиться робота по

боротьбі з клопом�черепашкою, що дасть змо�

гу отримати врожай культури з високими якіс�

ними показниками. 

Паралельно «НІБУЛОН» готується до ново�

го сезону: вже зараз проводиться розрахунок

переміщення збиральної техніки, складаються

плани засипки насіння, придбання сільсько�

господарської техніки на наступний сезон, пла�

нуються структури осіннього посіву.

«НІБУЛОН» повністю 
завершив посівну



Організації виробників мо�

лочних продуктів в Європі –

Європейська профспілка пра�

цівників молочної галузі та

Організація виробників моло�

ка – обіцяють 25 травня 2009

року провести страйк через

низькі ціни на свою продук�

цію. Про це йдеться у їх спіль�

ній заяві, повідомляє AFP. 

Попереджувальна акція протесту

відбудеться у Брюсселі під час за�

сідання Ради міністрів з питань

сільського господарства та ри�

бальства ЄС. Близько тисячі фер�

мерів прибудуть до міста з пере�

сувними корівниками та корова�

ми в них, проїдуть тракторами

центральними вулицями, після

чого розмістяться біля будинку, де

проходитиме засідання Ради міні�

стрів. «О 12.30 міністри сільського

господарства країн�членів ЄС за�

прошуються на ланч з молокопро�

дуктами», – зазначається у повідо�

мленні. Під час своєї маніфестації

фермери вимагатимуть гнучкої

політики контролю за обсягами

виробництва молока в країнах�

членах ЄС, що має стримувати па�

діння цін.

Як відомо, на 2007/08 МР об�

сяг квот становив 139,6 млн т на

постачання молока на молокопе�

реробні підприємства та 3,4 млн т

– на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада мі�

ністрів з питань сільського госпо�

дарства та рибальства ЄС кваліфі�

кованою більшістю схвалила пі�

двищення квот на виробництво

молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвале�

но зміни до сільськогосподарської

політики ЄС, відповідно до яких з

2009 року квоти на виробництво

молока мають збільшуватися що�

річно на 1% до їх повної ліквідації

з 2015 року.

За інф. УНІАН

Що таке альтернативне паливо
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон
«Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо сприяння виробництву та використанню біологічних ви�
дів палива». 
Законом визначено правові засади регулювання виробництва і спо�
живання біологічних видів твердого, рідкого та газового палива в
Україні. 
Згідно із законом, до альтернативних видів твердого палива нале�
жить: продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і
тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з
ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне ву�
гілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що
використовується як паливо; органічна частина промислових та по�
бутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;
торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.
Передбачено також, що біологічні види палива, призначені для реа�
лізації як товарна продукція, підлягають обов'язковій сертифікації
відповідно до законодавства. Виробниками альтернативних видів
палива вважаються суб'єкти господарювання всіх форм власності,
що виготовляють тверде, рідке та газове паливо з нетрадиційних
джерел та видів енергетичної сировини. Відповідний законопроект
зареєстровано за № 1114.

Оптову торгівлю спиртом 
і тютюном впорядковано
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змі�
ни до статті 14 Закону України «Про державне регулювання вироб�
ництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь�
них напоїв та тютюнових виробів» 
Законом надається право підприємствам�виробникам спирту етило�
вого його експорту через спеціально уповноважені державні підпри�
ємства.
Згідно із законом, «ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних
напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам гос�
подарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва,
включаючи викурку і витримку та промислову утилізацію відходів
такого виробництва, а для виробництва коньяку також використову�
ють не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва
або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, ви�
роблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох
років, у перерахунку на абсолютний алкоголь». Суб'єкт господарю�
вання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкоголь�
них напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову
торгівлю спиртом коньячним власного виробництва без отримання
окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2461. 

Підвищення податку на землю 
рекомендують доопрацювати
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує парла�
менту направити на доопрацювання проект закону про внесення
змін до Закону «Про плату за землю» (щодо обчислення податку при
постійному користуванні землею) 
Зокрема Законопроектом (реєстр. №4104) пропонується встановити
земельний податок за земельні ділянки (в межах населених пунк�
тів), що перебувають у постійному користуванні землекористувачів
(крім тих, які відповідно до Земельного кодексу мають право на по�
стійне користування) у розмірі орендної плати, визначеної статтею
21 Закону «Про оренду землі».
Відповідно до Закону «Про плату за землю» земельний податок об�
числюється за ставками у розмірі одного відсотку від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, або якщо не проведено грошо�
ву оцінку землі – у розмірі від 0,075 до 1,05 грн. за один квадратний
метр з урахуванням індексації та коефіцієнтів до цих ставок, устано�
влених законодавством. 
Голова Комітету Сергій Терьохін наголосив, що положення законо�
проекту передбачають збільшення розміру земельного податку від 3
до 12 разів і більше, якщо земельна ділянка придбавається на конку�
рентних засадах. За його словами, запропонований підхід щодо
збільшення розміру земельного податку не узгоджується з нормами
Закону «Про плату за землю» в частині визначення платником ставок
земельного податку та механізму обчислення цього податку. Згідно
із документом, ставка земельного податку має визначатися платни�
ком відповідно до Закону «Про оренду землі», а не до «Про плату за
землю». 
За підсумками обговорення Комітет дійшов висновку, що збільшен�
ня ставок земельного податку зазначеним землекористувачам в
умовах фінансової кризи може призвести до посилення податкового
навантаження і тому є несвоєчасним.
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Бізнес%форум 
«Херсонщина%Швеція»
В ХЕРСОНІ 15 травня відбувся бізнес�форум

«Херсонщина�Швеція». У заході, організатором

якого стала обласна державна адміністрація, взяли

участь представники облдержадміністрації, орга�

нів місцевого самоврядування, підприємств, ком�

паній, вищих навчальних закладів, засобів масо�

вої інформації. Як зазначив, відриваючи форум,

заступник голови облдержадміністрації Андрій

Граділь, на сьогодні шведські інвестиції мають 5

підприємств регіону. 

Під час роботи бізнес�форуму присутнім пре�

зентували кілька перспективних економічних та

екологічних проектів, розроблених підприємства�

ми та вищими навчальними закладами області. А

саме: інвестиційні проекти, що стосуються вироб�

ництва екологічно чистої продукції, утилізації по�

бутових відходів, технології захисту металів від ко�

розії, виробництва добрив та інші.

Учасники форуму ознайомилися також з про�

грамою UKEEP – спільною програмою Євро�

пейського банку реконструкції і розвитку та

Шведського міжнародного агентства з розвитку

співробітництва. Ця програма передбачає креди�

тування українських приватних підприємств, які

хочуть впровадити в себе енергоефективні проек�

ти або ж проекти щодо відновлювальних джерел

енергії.

Чехія цікавиться 
Житомирщиною
Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Рес�

публіки в Україні Ярослав Башта нещодавно відві�

дав Житомирську область. За його словами, Чехія

має намір відкрити у Житомирі Консульство і на�

разі вивчає всі передумови для цього. Торгових

представників Чеської Республіки цікавили пи�

тання вкладання інвестицій, зокрема акцентува�

лася увага на галузі сільського господарства (ви�

рощування та переробка ріпаку), будівництві ма�

лих ГЕС, будівництві сміттєпереробного заводу.

Голова Житомирської ОДА Юрій Забела у

свою чергу відзначив, що усі пропозиції співпраці є

реальними, більш того, Житомирська сторона уже є

запрошеною до Чеської Республіки аби змістовні�

ше та детальніше обговорити можливість вкладання

чеських інвестицій в економіку регіону.

Довідково. Станом на 01.04.09 р. в економіку

області залучено $12,2 млн прямих іноземних інве�

стицій з Чеської Республіки. Вагому частку капіта�

лу спрямовано в розвиток виробництва неметале�

вої мінеральної продукції – 91,5%, металургійне

виробництво та виробництво готових металевих

виробів – 0,8%, машинобудування (виробництво

машин, електричного, електронного, оптичного

устаткування та транспортних засобів) – 1,1%, на�

дання комунальних та індивідуальних послуг;

діяльність у сфері культури та спорту – 6,3%. 

Харчовики судитимуться з Кабміном
ВсеукраЇнська профспілка

працівників харчової, пере�

робної промисловості і суміж�

них галузей подала позов на

Кабінет Міністрів України з

приводу невиконання урядом

пунктів генеральної угоди, що

була підписана 15 квітня 2008

року між Кабінетом Міністрів

України і всеукраїнськими

об'єднаннями організацій

працедавців і підприємців,

всеукраїнськими профспілка�

ми і профоб'єднаннями. 

ПОЗОВ був поданий 15 квітня

2009 р. до Окружного адміністра�

тивного суду м.Києва. Про це

йдеться в прес�релізі профспілки. 

Зокрема, в позові наголошується,

що, підписавши генеральну уго�

ду, уряд узяв на себе зобов'язання

забезпечувати захист інтересів

вітчизняних товаровиробників.

Не дивлячись на це, Кабінет Мі�

ністрів продовжував жорстку по�

літику адміністративного регулю�

вання харчової галузі, зокрема

хлібопекарської, порушуючи

норми Конституції і чинних за�

конодавчих актів, створюючи за�

грозу закриття хлібозаводів через

борги і безробіття.

На думку профспілки, такою

антиконституційною, спрямова�

ною на знищення хлібопекарсь�

кої і харчової галузі в цілому, є

Постанова КМУ від 25 грудня

1996 р. №1548 «Про затверджен�

ня повноважень органів виконав�

чої влади і виконавчих органів

міських рад щодо регулювання

цін (тарифів)», Постанова КМУ

від 20 червня 2007 р. № 845 «Про

доповнення до Постанови КМУ

від 25 грудня 1996 р. №1548», По�

станова КМУ від 26 березня 2008

р. №276 «Про внесення змін до

деяких постанов Кабінету Міні�

стрів України», Постанова КМУ

від 17 жовтня 2007 р. №1222 «Про

затвердження порядку деклару�

вання зміни відпускних оптових

цін на продовольчі товари», По�

станова КМУ від 6 серпня 2008 р.

№709 «Про внесення змін до По�

рядку декларування зміни відпу�

скних оптових цін на продоволь�

чі товари».

Окрім цього, 18 травня 2009 р.

Всеукраїнська профспілка пра�

цівників харчової, переробної

промисловості і суміжних галузей

направила Президенту і прем'єр�

міністру України звернення деле�

гатів першого з'їзду Всеукраїнсь�

кої профспілки працівників хар�

чової, переробної промисловості

і суміжних галузей щодо забезпе�

чення конституційних прав ви�

робників хліба і найнятих робіт�

ників підприємств хлібопекарсь�

кої галузі України.

На зазначеному з'їзді делегати

визнали позицію уряду соціально

безвідповідальною, оскільки до

цих пір не було внесено змін до

Постанови КМУ №373 від 17

квітня 2008 року, які дали б змогу

включити в повну собівартість

виробництва хлібобулочної про�

дукції відрахування коштів на оз�

доровлення і культурно�масові

роботи. 

У ЄС страйкуватимуть виробники молока



«Wilmar International
Limited» збільшила
прибутки на 11% 
за перший квартал
2009 року
«Wilmar International Limi�
ted», провідна агропроми�
слова група в Азії, повідо�
мила про зростання чистого
прибутку до $380 млн в
першому кварталі 2009 ро�
ку. На збільшення продук�
тивності значною мірою
вплинуло зростання доходів
від продажу і виробництва
пальмового і лауринових
олій, а також споживчих то�
варів. Група зберегла обсяг
продажів на рівні минулого
року, не дивлячись на за�
гальний спад в світовій еко�
номіці. Проте прибуток за
перший квартал скоротився
на 31% у зв'язку з падінням
цін на сільськогосподарські
продукти. 
Пан Куок Кхон Хонг, голова
правління і глава «Wilmar
International Limited» проко�
ментував: «Не дивлячись на
загальний спад в світовій
економіці, група Wilmar по�
казала в кварталі успішний
розвиток бізнесу. На це
вплинули такі чинники: різ�
носторонність ділових опе�
рацій, стійкі показники ді�
лової активності і відносна
стабільність попиту на про�
довольчі товари, особливо
в Азії. Ми з оптимізмом ди�
вимося на перспективи гру�
пи в поточному році. У наш
напружений час, завдяки
міцній фінансовій підтримці
ми займаємо хороші позиції
для розширення нашого
бізнесу. Ми продовжувати�
мемо збільшувати наші опе�
рації і шукати альтернативні
інвестиційні можливості як
частину нашої стратегії зро�
стання». 
Довідка: «Wilmar Internatio�
nal Limited» є батьківською
компанією українського під�
приємства «Дельта Вілмар
СНД» (м.Южне, Одеська
область), яке було заснова�
но у грудні 2004 року сінга�
пурськими компаніями
«Дельта Експортс Пте. Лтд»
та «Вілмар Холдінгс Пте.
Лтд». Це підприємство –
перший в СНД комплекс з
перевантаження і перероб�
ки тропічних олій. Виробни�
чі потужності «Дельта Віл�
мар СНД» становлять 1500
тонн на добу, місткість ре�
зервуарного парку підпри�
ємства досягає 39000 тонн. 
Продукція підприємства
представлена під ТМ Sania,
до її складу входять паль�
мова та кокосова олії, мар�
гарини і шортенінги, жири
кулінарні та кондитерські,
еквіваленти та замінники
масла какао, а також замін�
ник молочного жиру.

За інф. прес+служби компанії

ВТІМ, воно й не дивно. Адже

інформація від урядових прес�

служб щодо розкладу прямих те�

лефонних ліній та їхньої темати�

ки представлена на широкий за�

гал вкрай обмежено. От і стають

такі лінії «гарячими». Цього дня,

наприклад, до першого заступ�

ника міністра аграрної політики

звертаються з проханнями від�

новити пенсію підземній медсе�

стрі (є й такі!) або з вимогою

закрити казино в Києві. Щопра�

вда, маючи під рукою телефон�

ний довідник,  Юрій Лузан

швидко перенаправляв телефо�

нуючих за потрібними номера�

ми й адресами.    

До початку ж «гарячки» і у

перерві між дзвінками відбувся

брифінг для журналістів, на яко�

му перший заступник міністра

розповів про актуальні питання

підпорядкованої галузі.  

Від початку присутнім оголо�

сили результати посівної. Зокре�

ма, наразі посіяно 97% заплано�

ваних площ під ярі культури, за�

раз завершуються роботи з посі�

ву пізніх культур: кукурудза, со�

няшник, соя, гречка, просо. Вже

посіяно 7,4 млн га ярих зернових

культур.    

Пан Лузан вважає, що весня�

но�польові роботи пройшли пев�

ною мірою краще за темпами і

якістю, ніж попереднього року. І

це, незважаючи на погодні умови

– заморозки у квітні та дуже

низький рівень вологи. 

Якщо із іншими культурами

ще більш�менш вдалося випра�

вити ситуацію – через пересіван�

ня, а також через травневі опади,

то на садівництво і виноградар�

ство такі несприятливі погодні

умови вплинули більш суттєво:

прогноз урожаю за кісточковими

плодовими скоріш за все буде

знижено на 60�80%. 

Щодо зернових, то пересі�

вання, яке наразі практично за�

вершено, пройшло на площі 50

тис. га для загиблих посівів і на

площі 300 тис. га для ушкодже�

них посівів.   

Довідково. Усього сільськогос


подарські підприємства плану


ють під урожай 2009 року по


сіяти 16 млн га ярих культур, з

яких зернові і зернобобові куль


тури становитимуть близько

7,7 млн га.

Хоча остаточний прогноз вро�

жаю озимих і ярих зернових куль�

тур у 2009 році ще й не готовий,

найближчим часом, протягом

тижня, міністерство сподівається

його сформувати. Попередньо по

зерновим культурам він все ж та�

ки знижений. Хоча й не на бага�

то, у зв'язку зі вчасно вжитими за�

ходами. За зерновими культурами

міністерство очікує, в першу чер�

гу, зниження за рахунок  ячменю

й пшениці, серед олійних культур

перший кандидат на погіршення

показників ріпак.

Прогнози міністерства, хоча

й занижені, все ж не такі песимі�

стичні, як у деяких експертів,

зазначив пан Лузан. Зокрема,

експерти�аналітики аграрних

ринків прогнозують врожай зер�

нових�2009  на рівні 40 млн тонн.   

Як відомо, раніше уряд роз�

раховував, що урожай зернових

культур у 2009 році буде не ниж�

че урожаю 2008 року, який стано�

вив 53,3 млн тонн. А у квітні

Мінагрополітики оприлюднило

прогноз урожаю зернових куль�

тур у 2009 на рівні 48 млн тонн.

Довідково. Мінсільгосп США

(USDA) в останньому звіті щодо

світового виробництва та спо


живання сільгосппродукції від 12

травня 2009 року прогнозує вро


жай зерна в Україні в поточному

році на рівні 38,65 млн тонн, що

майже на 10 млн тонн менше за

міністерські очікування. Зокре


ма, у 2009/2010 МР експерти

USDA оцінюють врожай пшени


ці на рівні 19 млн тонн, фураж


ного зерна – 19,65 млн тонн, ку


курудзи – 8,5 млн тонн.

Проте прогноз міністерства

щодо експорту зернових культур

в 2008/2009 маркетинговому році

(липень 2008�червень 2009) по�

ліпшився на 4%, або 1 млн тонн

до 26 млн тонн. Наразі з основ�

них зернових культур вже ек�

спортовано 11,2 млн тонн пше�

ниці, 5,8 млн тонн ячменю, 4,6

млн тонн кукурудзи.

Крім того, за словами Юрія

Лузана, цього року експортують�

ся значні обсяги олійних культур,

яких зараз уже вивезено на ек�

спорт 3,3 млн тонн, у тому числі

2,5 млн тонн ріпаку, 270 тис. тонн

сої, 550 тис. тонн соняшнику.

Довідково. Україна з початку

2008/2009 маркетингового року

станом на 8 травня експортува


ла 23,786 млн тонн зернових

культур.

Про завершення весняно�

польових робіт свідчить і те, що

станом на 19 травня Аграрний

фонд України припинив закупі�

влю дизельного палива й міне�

ральних добрив з метою подаль�

шої реалізації сільськогосподар�

ським виробникам. Серед іншо�

го, це пов'язано, зі слів пана Лу�

зана, з тим, що  цінова ситуація

на цю продукцію дещо стабілізу�

валася і сільгоспвиробники купу�

ють ресурси за іншими каналами.

Юрій Лузан нагадав, що Аг�

рарним фондом для потреб агра�

ріїв було закуплено 50 тис. тонн

дизпалива на 210 млн гривень,

50% з яких вже було направлено

виробникам, а також було заку�

плено 60 тис. тонн мінеральних

добрив.

Перед цим 18 лютого Кабінет

Міністрів доручив Аграрному

фонду закупити для потреб сіль�

ськогосподарських виробників

150 тисяч тонн дизельного пали�

ва за ціною 4,2 тис. грн за тонну й

200 тисяч тонн аміачної селітри

за ціною 2,1 тис. грн за тонну.

* * *

Якщо з міндобривами і диз�

паливом все добре, то на ринку

цукру Мінагрополітики очікує

подальших негативних зрушень.

Зокрема, 13 травня Кабінет Мі�

ністрів дозволив продавати цу�

кор з державного продовольчого

резерву населенню через підпри�

ємства торгівлі. Як зазначив

Юрій Лузан, це була ініціатива

Мінагрополітики, спрямована на

стабілізацію ситуації на ринку

цукру. Заплановано до реалізації

37 тис. тонн цукру, які є в наяв�

ності у Аграрному фонді. Цукор

із продрезерву має реалізовува�

тися в роздрібну торгівлю за фік�

сованими цінами.

Певно, для ускладнення си�

туації на цукровому ринку міні�

стерство вже бачить усі переду�

мови, оскільки, на думку пана

Лузана, реалізація цукру з про�

дрезерву може розпочатися вже

найближчими днями.

Павло Мороз
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У ПОТОЧНОМУ маркетингово�

му році Україна має рекордне ви�

робництво соняшникової олії. І

рекордний експорт, який, за на�

шими оцінками, на фініші 2008/

2009 маркетингового року стано�

витиме близько 1,9 млн тонн.

Аргентина наразі пішла з ринку,

тому ми залишилися головними

постачальниками на світовий

ринок насіння соняшнику, шро�

ту і олії.

Ціни на ріпак протягом

останніх місяців продовжували

зростати і сьогодні вони колива�

ються в межах 2650�2750 грн/т.

На світовому ринку як експортер

ріпаку Україна наразі посіла дру�

ге місце після Канади. Ми поста�

вили на зовнішній ринок майже

усе, що виростили – це близько

2,6 млн тонн із загальних 2,7 мі�

льйонів. Близько 100 тис. тонн

виробники залишили на насін�

ня. На вітчизняну олієпереробку

майже нічого не потрапило, адже

ціна від початку жнив на ріпак

була дуже високою, і переробни�

ки віддали перевагу насінню со�

няшнику.

Ціна на сою наразі дуже ви�

сока 3300�3400 грн/т. Ми якось

дуже безгосподарно поставилися

до виробництва цієї культури, за�

фіксувавшись на позначці 810�

830 тисяч тонн щороку. А соя –

дуже рентабельна культура. Так,

вона вимагає обов'язкової оброб�

ки хімзасобами, щоб досягнути

ефекту одночасного достигання.

І вітчизняні виробники, нама�

гаючись зекономити на цій опе�

рації, дуже багато втрачають. Тут

ми наштовхуємося на певну не�

долугість українських сільгоспви�

робників. Зараз ціна на українсь�

ку сою на внутрішньому ринку

навіть більша за американську на

умовах FOB (в порту), бо поруч

великий ринок збуту в особі

Євросоюзу. Тому, за нашими

оцінками, соя буде однією з са�

мих високорентабельних культур

у наступному маркетинговому

році.

Цукор досить непогано по�

дорожчав за останній період. Від

початку тижня оптова закупі�

вельна ціна становила 4,3�4,4

грн/кг. Зараз спостерігається де�

фіцит цукру – близько півміль�

йона тонн не вистачило до кінця

поточного МР. Тому ціни на цу�

кор і надалі зростатимуть. Мож�

на сказати, що теперішня ціна

перетнула ціновий рекорд за іс�

торію цукроваріння незалежної

України, який становив 4,25

грн/кг. Зважаючи на існуючі реа�

лії у новому сезоні ми виробимо

іще менше, ніж у поточному.

Тому ціна на цукор буде дуже ви�

сокою.

Говорити про ціни на зерно�

ві наступного маркетингово�

го року поки зарано. Ціна на ос�

новні зернові культури залежить

від ситуації на зовнішньому рин�

ку, насамперед у південній півку�

лі – в Австралії і Аргентині. На

насіння соняшнику ціна має бу�

ти достатньо привабливою, бо

Аргентина заявила про втрату

половини врожаю цієї культури.

На нашу думку, вона буде вищою

від сьогоденної мінімум відсотків

на 30, тобто на рівні 3200�3500

грн/т. 

Аналогічна ситуація спосте�

рігатиметься і для кукурудзи. За

інформацією синоптиків, літо

обіцяє бути прохолодним, не ду�

же сонячним і досить сухим, а це

не надто сприятливі умови для

цих культур. Тому тут також

прогнозується зростання цін на

рівні на менше 15�17% від цього�

річних.

Ціна на ячмінь залежатиме

від якості і кількості, а також від

наявності кукурудзи та пшениці і

цін на них. Відсутність кукурудзи

для тваринницької галузі на вну�

трішньому ринку спричинить

зростання ціни на фуражну пше�

ницю а та, відповідно, й на яч�

мінь. 

Вже через несприятливі по�

годні умови теперішньої весни –

спочатку заморозки і посуху, а

тепер зливи в південних регіонах

– агровиробники повідомляють

про загибель посівів озимого рі�

паку і цукрових буряків. Тож ці�

на на ці культури також буде до�

статньо високою. 

У разі неврожаю цукрових

буряків і з урахуванням суттєвого

дефіциту цукру на рівні 650 – 700

тис тонн у наступному МР, цук�

ровари завозитимуть і переро�

блятимуть цукрову тростину в

рамках квоти на ввезення з країн

– членів СОТ. Також не виклю�

чені суттєві поставки цукру з Бі�

лорусі, де він є набагато дешев�

шим від українського. Цукрові

холдинги майже повністю забез�

печуватимуть себе власною цук�

росировиною. А це означатиме,

що цукрові заводи не будуть пла�

тити виробникам цукрових буря�

ків високу ціну. 

Треба також зважити, що чо�

тири потужні цукрові компанії –

«Чорноморська цукрова компа�

нія» (колишній «Інцукорпром»),

«Євросервіс�Україна», «ЮВС» та

«Українська продовольча компа�

нія» («УПК») – пішли з вітчиз�

няного ринку. Це означає змен�

шення конкуренції між перероб�

никами, що також не піде на ко�

ристь сільгоспвиробників. 

Поточного тижня на світово�

му ринку ціни на зернові вигля�

дають наступним чином. На

умовах FOB, якщо перевести в

гривні, американська пшениця

2�3 класу коштує 1950�1960

грн/т. Кукурудза, аналогічно, –

на рівні 1360 грн/т. Французький

ячмінь – 106�108 євро/т.
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Початок на стор.1

Сергій НАЛИВКА

Ціни на зернові культури врожаю 
2008/09 залишаються привабливими

Країни Експорт,млнт % Рейтинг
США 71,50 32,20% 1
ЄС(27 25,50 11,48% 2
Україна 25,35 11,41% 3
Канада 21,10 9,50% 4
Росія 18,20 8,20% 5
Австралія 17,00 7,65% 6
Аргентина 13,55 6,10% 7
Бразилія 10,00 4,50% 8
Казахстан 5,20 2,34% 9
Світ усього 222,08 100,00%

Країни Виробництво, 
млн т Частка, % Експорт, 

млн т Частка, %

США 68,02 9,94% 26,50 20,86%
ЄС(27 156,26 22,83% 19,50 15,35%
Канада 28,61 4,18% 19,00 14,95%
Росія 63,70 9,31% 16,00 12,59%
Австралія 21,50 3,14% 13,50 10,62%
Україна 25,90 3,78% 12,95 10,19%
Аргентина 8,40 1,23% 5,80 4,56%
Казахстан 12,50 1,83% 5,20 4,09%
Світ усього 684,42 100,00% 127,06 100,00%

Світовий ринок пшениці у 2008/2009 МР
Прогноз станом на травень 2009

Джерело: FAS USDA, ААА

Країни Виробництво, 
млн т Частка, % Експорт, 

млн т Частка, %

Україна 12,60 8,15% 6,20 32,80%
ЕС(27 65,47 42,34% 4,00 21,16%
Австралія 7,00 4,53% 3,50 18,52%
Росія 23,10 14,94% 2,20 11,64%
Канада 11,78 7,62% 2,10 11,11%
Аргентина 1,60 1,03% 0,75 3,97%
Світ усього 154,63 100,00% 18,90 100,00%

Світовий ринок ячменю у 2008/2009 МР
Прогноз станом на травень 2009

Джерело: FAS USDA, ААА

Джерело: FAS USDA, ААА

Джерело: FAS USDA, АААДжерело: FAS USDA, ААА

Країни Виробництво, 
млн т Частка, % Експорт, 

млн т Частка, %

США 307,30 39,07% 45,00 59,12%
Бразилія 49,50 6,29% 10,00 13,14%
Аргентина 13,50 1,72% 7,00 9,20%
Україна 11,40 1,45% 6,20 8,15%
ПАР 10,50 1,34% 2,50 3,28%
ЄС(27 61,35 7,80% 2,00 2,63%
Світ усього 786,47 100,00% 76,12 100,00%

Світовий ринок кукурудзи у 2008/2009 МР
Прогноз станом на травень 2009

Світовий ринок зерна (пшениця, кукурудза, ячмінь) у 2008/2009 МР
Основні експортери. Прогноз станом на травень 2009

Країни Експорт,млнт % Рейтинг
США 375,32 23,09% 1
ЄС(27 283,08 17,41% 2
Росія 86,80 5,34% 3
Україна 49,90 3,07% 4
Бразилія 49,50 3,05% 5
Канада 40,39 2,48% 6
Австралія 28,50 1,75% 7
Аргентина 23,50 1,45% 8
Казахстан 12,50 0,77% 9
Світ усього 1625,52 100,00%

Світовий ринок зерна (пшениця, кукурудза, ячмінь) у 2008/2009 МР
Основні виробники. Прогноз станом на травень 2009
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Загальне виробництво про�

дукції сільського господар�

ства в усіх категоріях госпо�

дарств за січень�квітень ц.р.

зросло на 2,1%, у т.ч. у сільсь�

когосподарських підприєм�

ствах – на 7,3%, а в господар�

ствах населення – скоротилося

на 1,6%. 

Проведення весняно�польо�

вих робіт. За розрахунками,

станом на 30 квітня ц.р. ярі

культури (з урахуванням пере�

сіву по загиблих озимих та ба�

гаторічних травах) посіяно на

площі 10,1 млн.га, що на 8,3%

більше, ніж на відповідну дату

торік. 

За інформацією сільсько�

господарських підприємств

(крім малих), із 8,0 млн. га ози�

мих на зерно і зелений корм,

посіяних восени 2008 р., у зи�

мовий та весняний період заги�

нуло 266 тис. га (3,3% до посія�

ного), у т.ч. озимих на зерно –

71 тис. га (1,1%). 

Тваринництво. За розрахунка�

ми, на 1 травня поточного ро�

ку порівняно з 1 травня 2008

року чисельність поголів'я ве�

ликої рогатої худоби скороти�

лася на 4,9 % (у тому числі ко�

рів – на 6,8%); зросло пого�

лів'я свиней (на 4,8%), овець і

кіз (на 4,2%) та птиці всіх видів

(на 5,4%). 

На початок травня ц.р. гос�

подарствами населення утри�

мувалось 69% загальної чисель�

ності великої рогатої худоби

(торік – 68%), у т.ч. корів –

78% (як і торік), свиней – 57%

(60%), овець і кіз – 82% (на

минулорічному рівні), птиці –

48% (50%). 

В сільськогосподарських

підприємствах загальний обсяг

вирощування худоби та птиці

перевищив рівень січня�квітня

2008 р. на 7,3%, у т.ч. птиці –

на 9,0%, свиней – на 6,5%, ве�

ликої рогатої худоби – на 0,8%.

Відношення загального обсягу

вирощування худоби та птиці

до реалізації тварин на забій

становило 108,3% (торік –

96,8%). Середньодобові приро�

сти великої рогатої худоби на

вирощуванні, відгодівлі та на�

гулі зросли на 13,1%, свиней –

на 4,9% та відповідно станови�

ли 459 г та 367 г. 

На 1 травня 2009 р. в аграр�

них підприємствах (крім ма�

лих), що займалися тварин�

ництвом, було в наявності кор�

мів усіх видів 1,7 млн тонн кор�

мових одиниць (у 1,6 раза біль�

ше, ніж торік), у т.ч. концен�

трованих – 0,9 млн тонн кор�

мових одиниць (у 1,6 разів

більше). У розрахунку на одну

умовну голову великої худоби

припадало по 4,1 ц кормових

одиниць кормів усіх видів, у

т.ч. концентрованих – по 2,1 ц

кормових одиниць (торік –

відповідно 2,6 ц та 1,3 ц кормо�

вих одиниць). 

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. Загальний об�

сяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробле�

ної продукції за січень�квітень

2009 р. порівняно з відповідним

періодом 2008 р. збільшився на

59% у т.ч. продукції рослинниц�

тва – у 3,0 рази, продукції тва�

ринництва – на 2%. 

Середні ціни продажу аг�

рарної продукції сільськогос�

подарськими підприємствами

за всіма напрямами реалізації

за січень�квітень 2009 р. порів�

няно з відповідним періодом

2008 р. зменшилися на 26%, у

т.ч. на продукцію рослинниц�

тва на 41%, а на продукцію тва�

ринництва зросли на 7%. У

квітні поточного року порівня�

но з березнем середні ціни реа�

лізації продукції зросли на 2%,

у т.ч. продукції рослинництва –

на 6%, а продукції тваринниц�

тва – зменшилися на 2%. 

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 травня 2009

року в сільськогосподарських

підприємствах (крім малих) та

підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зерно�

вих культур, було в наявності

10,7 млн тонн зерна (на 25%

більше проти 1 травня 2008 р.),

у т.ч. 5,4 млн тонн пшениці, 2,5

млн тонн кукурудзи, 1,5 млн

тонн ячменю, 0,4 млн тонн жи�

та. Безпосередньо в аграрних

підприємствах зберігалося 4,4

млн тонн зерна (у 1,7 разів

більше), у т.ч. 1,7 млн тонн

пшениці, 1,1 млн тонн кукуру�

дзи, 0,8 млн тонн ячменю, 0,1

млн тонн жита. Зернозберігаю�

чі та зернопереробні підприєм�

ства мали в наявності 6,3 млн

тонн зерна (на 6% більше про�

ти 1 травня 2008 р.), у т.ч. зер�

нозберігаючі – 4,1 млн тонн

(на 1% більше). 

Запаси насіння соняшнику

становили 2,0 млн тонн, із них

безпосередньо в аграрних під�

приємствах (крім малих) збері�

галося 0,7 млн тонн, а в під�

приємствах, що здійснюють

його переробку та зберігання –

1,3 млн тонн. 

Сільське господарство 
України у січні%квітні 2009 року

СТАТИСТИКА Державний комітет статистики України обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів
виробництва і реалізації агропродукції в Україні за чотири місяці поточного року.

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

2009 р. у % 
до 2008 р. 2009 р. у % 

до 2008 р. 2009 р. у % 
до 2008 р. 2009 р. 2008 р.

М'ясо1, тис.т 907,1 94,8 422,1 95,9 485,0 93,8 53,5 54,0

Молоко, тис.т 3074,5 99,8 674,3 107,0 2400,2 97,9 78,1 79,5

Яйця, млн.шт. 5025,6 105,0 2991,7 108,0 2033,9 100,8 40,5 42,1

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 4. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у січні+квітні 2009 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: квітень 2009

тис.тонн
у % до

січня(квітня
2008 р.

грн. за
тонну

(тис.шт.)

у % до
січня(квітня

2008 р.

грн. 
за тонну
(тис.шт.)

у % до 
березня 
2009 р.

Зернові культури 7385,6 331,0 730,0 65,4 782,2 98,8 

у т.ч. пшениця 3614,7 378,5 706,5 66,7 753,5 99,0 

у т.ч. жито 119,1 629,1 635,2 62,8 655,1 96,3 

у т.ч. ячмінь 856,8 346,1 756,5 60,1 776,9 96,7

Насіння соняшнику 1138,8 492,6 1718,2 46,8 1980,8 112,5

Худоба та птиця (у живій вазі) 431,7 97,6 10296,5 115,2 10732,9 101,8 

у т.ч. велика рогата худоба 67,5 80,6 9153,9 104,1 8869,4 95,1 

у т.ч. свині 84,3 85,8 14845,8 135,5 15237,4 101,3 

у т.ч. птиця 278,1 107,8 9191,0 111,3 9802,6 103,3

Молоко та молочні продукти 572,6 109,8 1902,1 86,4 1884,5 98,3

Яйця, млн.шт. 2647,3 112,8 369,6 98,0 338,3 85,3 

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 травня
2009 р.

до 1 травня 
2008 р.

на
1 травня
2009 р.

до 1 травня 
2008 р.

на
1 травня
2009 р.

до 1 травня 
2008 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5759,1 (297,7 95,1 1792,1 (146,2 92,5 3967,0 (151,5 96,3 

у т.ч. корови 2883,4 (209,1 93,2 625,9 (42,7 93,6 2257,5 (166,4 93,1

Свині 6844,0 312,8 104,8 2933,5 313,0 111,9 3910,5 (0,2 99,99

Вівці та кози 2163,0 86,9 104,2 381,3 14,4 103,9 1781,7 72,5 104,2

Птиця 174804 8939 105,4 90240 6618 107,9 84564 2321 102,8

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

За матеріалами Держкомстату України (Експрес+випуск від 14 травня 2009 р.)

Культури

Всі категорії господарств
У тому числі

сільськогосподарські
підприємства

господарства 
населення

2009 р.
2009 р. 

у % 
до 2008 р.

2009 р.
2009 р. 

у % 
до 2008 р.

2009 р.
2009 р. 

у % 
до 2008 р.

Ярі культури – усього 10088,0 108,3 6480,4 111,1 3607,6 103,6 

з них по ярому клину 9991,6 108,2 6386,0 110,9 3605,6 103,6

по загиблих озимих 
та багаторічних травах 96,4 124,2 94,4 123,9 2,0 142,9

Зернові та зернобобові культури 
(без кукурудзи) 4675,0 114,7 3358,6 116,0 1316,4 111,5

з них ячмінь 3560,4 115,1 2445,8 116,0 1114,6 113,2

кукурудза на зерно 837,8 94,7 575,4 90,5 262,4 105,3

цукрові буряки (фабричні) 323,7 96,4 284,1 99,7 39,6 77,8

соняшник на зерно 1746,6 98,2 1400,4 101,2 346,2 87,5

кольза – ріпак ярий 37,4 131,2 35,2 125,7 2,2 440,0

картопля 1136,8 104,2 18,2 148,0 1118,6 103,7

овочі відкритого ґрунту 224,6 92,5 18,6 74,7 206,0 94,6

Таблиця 3. Хід сівби основних сільськогосподарських культур станом на 30 квітня 2009 р., тис.га
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Астарта
Компанія «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та

лідер з виробництва цукру в

Україні, оприлюднила резуль�

тати діяльності в першому

кварталі 2009 року. 

Внаслідок різкої девальва�

ції гривні наприкінці минуло�

го року та рекордного падіння

цін на цукор і зерно, рента�

бельність основних напрямів

діяльності компанії різко впа�

ла. В той же час 30% зростан�

ня цін на цукор за перший

квартал цього року надає

компанії впевненості щодо

покращення показників до

кінця року. 

За січень�березень цього

року дохід компанії зріс на

55% порівняно по відношен�

ню до аналогічного періоду

минулого року у гривневому

еквіваленті (до 233,8 млн грн)

або на 9% у євро (до 21,6 млн

євро). Така різниця пов'язана

з девальвацією гривні відно�

сно європейської валюти.

EBITDA зменшився на 55%

до 3,8 млн євро, а рентабель�

ність EBITDA впала до 18% з

минулорічних 43%. Чистий

прибуток скоротився ще біль�

ше: на 82,5% до 0,9 млн євро.

Відповідно, чиста рентабель�

ність знизилась на 21 в.п. до

рівня 4%. 

Незважаючи на такі ре�

зультати, серед позитивних

тенденцій «Астарта» відмічає

зростання цін на основну

продукцію холдингу – цукор

та зернові – як на внутріш�

ньому, так і  на світовому

ринку. 

Так, ціна на цукор�сирець

з початку року піднялась на

30% і  досягла на початок

травня найвищого рівня з

липня 2006 року. До того ж, за

оцінками експертів зі Світо�

вої Організації Цукру (Inter�

national Sugar Organization)

цього року дефіцит цукру ся�

гне майже 8 млн тонн внаслі�

док слабкого врожаю в Індії.

А це, в свою чергу, може при�

вести до подальшого зростан�

ня цін. 

Ціни на цукор на внутріш�

ньому ринку з початку року

зросли майже на 40%, до того

ж «Астарта» продає його сво�

їм ключовим (серед яких Ко�

ка�Кола, АВК, Крафт Фудс,

Полтавакондитер, Оболонь,

Славутич та інші) та новим

(найбільший з яких – Конті)

клієнтам з невеликою премі�

єю за високу якість продукції.

Дефіцит цукру очікується і на

внутрішньому ринку, отже ці�

ни також будуть зростати. Все

це повинно сприяти підви�

щенню рентабельності основ�

них напрямків бізнесу компа�

нії протягом цього року і в

наступному. 

В сегментальному розрізі,

частка цукру та його субпро�

дуктів у загальному обсязі

продажів зменшилась з 71% у

першому кварталі 2008 року

до 64%, у той час як частка

зернових зросла на п’ять від�

соткових пунктів до 22%.

Продаж молочних продуктів у

першому кварталі зріс на 14%

у гривні,  але його частка

зменшилась до 8%. 

Завдяки різкій девальвації

національної валюти вітчиз�

няний цукор став конкурен�

тоспроможним на світовому

ринку, і це дозволило «Астар�

ті» у цьому році розпочати ек�

спорт продукції  (він склав

майже 2 тис тонн, або 5% від

загального продажу цукру).

Додаткова експортна виручка

допоможе компанії значно

зменшити валютні ризики

при обслуговувати боргу та

інших зобов'язань, деноміно�

ваних в іноземній валюті.

За словами генерального

директора «Астарта» Віктора

Іванчика, результати першо�

го кварталу продемонструва�

ли, що компанія успішно

адаптувалася до нової еконо�

мічної ситуації і більш жор�

стких умов ведення бізнесу в

період кризи. Заходи, що

вживаються менеджментом

для підвищення ефективності

діяльності холдингу, дають

позитивні результати.

За останній тиждень акції

компанії «Астарта Холдинг»

на Варшавській фондовій бір�

жі зросли ще на сім відсотків,

а з початку лютого цього ро�

ку, коли було досягнуто дно,

акції подорожчали у 2,4 рази.

Навіть не дуже оптимістичні

результати першого кварталу

цього року не завадили інве�

сторам залишатися у «бичо�

му» тренді по відношенню до

цінних паперів «Астарти».

Станом на 21 травня, ціна ак�

цій складала 18,9 польських

злотих за акцію. 

Мрія Агро
Група компаній «Мрія Агро»,

один з найбільших агрохол�

дингів в Україні, повідомляє,

що станом на 12 травня його

підприємства закінчили сіяти

пізні ярі зернові (гречку та ку�

курудзу), а також картоплю.

Для посіву гречки використа�

не насіння власного вироб�

ництва, для посіву кукурудзи

– гібриди зарубіжної селекції

«Рустіка». Перед проведен�

ням посівних робіт на всіх

площах було внесено міне�

ральні добрива.

Також компанія провела

роботи по захисту посівів

ярих і озимих зернових, цук�

рових буряків. Зараз озима

пшениця знаходиться у фазі

виходу в трубку, а озимий рі�

пак – у фазі цвітіння. Завдяки

ранньому посіву й сходженню

посіви буряку знаходяться у

гарному стані.  

Більше двох місяців акції

Mriya Agro Holding, що торгу�

ються на Франкфуртській

фондовій біржі через глобаль�

ні  депозитарні  розписки

(GDR), трималися на рівні 8

євро, з незначними коливан�

нями протягом кількох сесій.

Останні три тижні ціна знахо�

диться на позначці 8,25 євро

за GDR. В цілому ж, вартість

компанії залишається відно�

сно стабільною навіть в умо�

вах кризи у порівнянні з ін�

шими українськими публіч�

ними компаніями, якщо

враховувати, що ціна впала

лише на 43% від свого докри�

зового піку. 

MCB 
Agricole
Компанія MCB Agricole Hol�

ding, що володіє в Україні

компанією «Укрзернопром

Агро», повідомила про завер�

шення весняної посівної кам�

панії  та  про стан озимих

культур. 

За інформацією служби

головного агронома, 9% посі�

вів озимого ріпаку (1,7 тис.

га) були втрачені внаслідок

весняних заморозків та зимо�

вих морозів. Частково ця

площа була використана під

соняшник (842 га) і ячмінь

(13 га), а решта відведена під

пар. 

Загальна площа посівів

озимих культур склала 57,1

тисяч гектарів та має таку

структуру:

– Пшениця – 33,4 тис. га

– Ріпак – 17,5 тис. га

– Ячмінь – 2,8 тис. га

– Жито – 3,4 тис. га. 

Сів ярих зернових був за�

вершений 3 травня згідно з

планом. 

Загальна площа посіву

ярих культур складає 14,6

тисяч гектарів та має таку

структуру:

– Ячмінь – 5,7 тис. га

– Соняшник – 6,6 тис. га

– Кукурудза – 1,3 тис. га

– Інші культури – 1 тис. га.

Таким чином, загальна

площа посівів у цьому році

складає 71,6 тис. га. 

Незважаючи на відносно

стабільний фінансовий стан,

відсутність заборгованості та

гарні перспективи компанії в

майбутньому, акції MCB Ag�

ricole, що котируються на

Франкфуртській фондовій

біржі, поки що знаходяться

на досить низьких цінових

рівнях. Вже майже два місяці

ціна залишається незмінною

на рівні 1,6 євро за GDR.

Враховуючи значний підйом

цін багатьох найбільш ліквід�

них українських агрокомпа�

ній на біржових майданчиках

за останні два�три місяці,

можна очікувати у найближ�

чий час такий самий рух і по

менш ліквідним українським

компаніям, до яких належить

і MCB Agricole.

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Основні фінансові показники,
млн дол. США

Джерело: дані компанії

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 18,11 18,90 18,90 472,50 7,4% 71,8%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 0,00 125,80 55,00 314,29 0,0% 25,8%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 34,50 34,50 34,50 2 371,56 15,0% 180,5%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,65 0,75 0,70 7,18 16,7% (6,9%

Лендком Лондон LKI LN GBP 14,50 15,00 14,75 35,40 (3,3% 34,1%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,92 0,96 0,96 12,00 0,0% (58,3%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 5,75 6,00 5,75 636,81 (6,5% 76,9%

Миронівський з(д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,60 2,00 1,00 200,00 31,3% 15,6%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,30 8,25 8,25 175,31 0,0% 37,5%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,01 2,32 1,60 27,52 0,0% (23,8%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,83 5,18 4,51 148,56 0,0% (22,2%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,10 0,18 0,14 1,49 0,0% (90,7%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 21 травня 2009 року
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ОСНОВНИМИ причинами більшості по�

милок експерти називають незнання інве�

сторами технологій і бажання зменшити

вартість будівництва тваринницьких ком�

плексів. Проте захоплення економією веде

до зростання термінів окупності проектів і

зниження прибутків: після введення ком�

плексу може з'ясуватися, що в ньому не ви�

стачає важливих елементів, без яких дотри�

муватися технологій складно або й взагалі

неможливо.

Однією з найпоширеніших помилок є

бажання обійтися без передбачених типо�

вим проектом хедлоків, які дають змогу

фіксувати тварин під час харчування, вак�

цинації і оглядів. Відсутність хедлоків, зо�

крема, призводить до збільшення витрат

часу персоналу і скорочення часу відпочин�

ку тварин. 

Якщо все ж таки є бажання зекономи�

ти, то здешевити вартість комплексів мож�

на за рахунок силосного майданчика за�

мість силосної траншеї. Або зробити заго�

роди і навіси замість окремого комплексу

для молодняку.

А ось на доїльному устаткуванні, індиві�

дуальному автоматизованому обліку ВРХ,

ветеринарних препаратах і обслуговуванні,

раціонах, зберіганні кормів економити не

можна. 

Не варто також скорочувати витрати на

будівництво, купуючи дешеві і низькоякіс�

ні будматеріали. Наприклад, через бетон

низької якості незабаром після закінчення

будівництва на підлогах гнойових проходів

стирається насічка, яка запобігає ковзанню

тварин. Звідси –  травми ВРХ і отруєння

частинками бетону, що потрапляють в їжу,

руйнування тваринами перегородок тощо.

Отже така ситуація вимагатиме або постій�

ного ремонту, або повторних витрат на бе�

тон. На час реконструкції доведеться пере�

вести худобу в інше приміщення, а відтак

суттєво знизяться надої. 

Правильний вибір технології утриман�

ня і харчування ВРХ не менш важливий,

ніж хороше устаткування і будматеріали.

Наприклад, холодне утримання цілком під�

ходить для України, як і для всієї Європи,

де температура взимку не опускається ниж�

че �30°С. Тварини виділяють достатньо те�

пла, щоб комфортно почувати себе і за та�

кої температури, однак потрібно правиль�

но розраховувати об'єм приміщень, щоб те�

пла вистачало на обігрів. У холодних корів�

никах слід застосовувати напувалки, що пі�

дігріваються, а в дуже морозні дні прибира�

ти гній не скреперами, а тракторами. 

Втім, спека для ВРХ страшніша за хо�

лод. Якщо металевий дах ферми не покрити

ізоляційним матеріалом, як іноді радять

«експерти», через спеку корови недодава�

тимуть близько 5�6 літрів молока кожна. До

прикрих наслідків призводить будівництво

низьких і широких корівників, в яких пе�

редбачена в цоколі природна вентиляція

просто не працює. Отже, у обох випадках

потрібно або доопрацьовувати, або перебу�

довувати об'єкти. Або встановлювати систе�

ми примусової вентиляції, які коштують до

{50 тис. з розрахунку на ферму з 200 корова�

ми. Це дорого, але температура в перегріто�

му приміщенні знизиться на 5�6 градусів,

покращиться обмін повітря, і надої підви�

щаться до належного рівня. 

Схема освітлення – також не останнє

питання у виробництві молока. Дійним ко�

ровам світло потрібне протягом 14�18 годин

на добу, а сухостійним – лише 4�6 годин.

Тому в сучасних корівниках встановлюють

лампи. Для їх включення і відключення

краще придбати автомати, ніж довіряти

управління освітленням співробітникам

ферми. Заощадити на електроенергії допо�

магають натрієві газорозрядні лампи з ши�

рокими відбивачами. Вони не лише спря�

мовують потік світла вниз, підвищуючи

ефективність світильників, але і захищають

лампи від пилу, що знижує освітленість. 

Технологію утримання і харчування ста�

да потрібно не тільки правильно вибирати,

але і корегувати у залежності від умов рин�

ку. Наприклад, коли нетелі коштували {1,2

тис. євро, мало сенс роздоювати корів до

9,5 тис. л/рік. Але за теперішньої ціни у

{3 тисячі євро доцільніше зупинитися на 7,5

тис. л/рік, збільшивши у такий спосіб тер�

мін продуктивності корів. При такому під�

ході від корови можна отримати мінімум на

одного теля більше. Скоротивши надої на 2

тис. л/рік, можна продовжити період ек�

сплуатації корови на 1�2 лактації. Якщо ж

думати тільки про максимальні надої, то со�

бівартість молока, враховуючи витрати на

закупівлю телят, буде набагато вища, ніж

закладено у бізнес�плані.

Чистота на фермі – запорука успіху. Але

вибрати відповідну систему видалення

гною складно, тут потрібний досвід. На�

приклад, на потужному молочному ком�

плексі через півроку після реконструкції

надої знизилися з 8,5 тис. л до 5,5 тис. л: ко�

рови майже припинили їсти, хоча корм був

високої якості. З'ясувалося, що причина в

скрепері, який працював два�три рази на

добу замість необхідних 12�16 разів. Твари�

ни не хотіли ходити по гною, зайвий раз не

вставали з лежанок, рідше підходили до

корму і води. Скрепери доповнили тайме�

рами, що включають установку через задані

проміжки часу, але повністю відновити на�

дої не вдалося. 

Фахівці радять багатоступінчате розді�

лення гною на рідку і тверду фракції, але

воно вимагає високих капіталовкладень.

Дехто дозволяє собі будівництво на нових

комплексах новітніх установок з переробки

гною на біогаз, але це вже особиста справа

кожного інвестора. 

При будівництві і реконструкції ферм

варто звернути увагу і на інші деталі. На�

приклад, якщо розмір стійла більший, ніж

потрібний тваринам, то гній потрапить на

місце, де вони лежать. Це, за словами екс�

пертів, одна з причин мастита. Тісна лежан�

ка – теж помилка: корови можуть пошко�

дити кінцівки, хребет, не захочуть зайвий

раз вставати або лягати. Відтак, вони мало

відпочиватимуть і їхні надої знизяться.

Проте вирішити таку проблему легше, ніж

багато інших: як правило, ширина і довжи�

на стійл в корівниках регулюється. 

Приступаючи до будівництва або ре�

конструкції тваринницьких комплексів,

неможливо передбачити все і не зробити

помилок, говорять експерти. Наприклад,

геологічні дослідження дають змогу тільки з

вірогідністю до 90% припустити, як пове�

дуться ґрунти. Будівельні майданчики не

завжди абсолютно рівні, тому після зведен�

ня будівель стає помітно, що десь стоки

працюють не на повну потужність, десь

з'являються калюжі. Доводиться корегувати

дренаж. 

Щоб не було очевидних прорахунків,

доцільно співпрацювати з постачальника�

ми обладнання, які можуть показати, як

функціонують створені ними комплекси.

Але працювати з ними і консультантами

складно, бо зазвичай тих і інших буває де�

кілька, і інвесторові доводиться самому

співставляти їхні поради. Щоб це зробити і

прийняти правильні рішення, потрібно

самому володіти базовими технологічними

знаннями. 

Отже інвесторам�початківцям краще

починати з невеличкої ферми, відпрацюва�

ти на ній технології і тільки потім реалізову�

вати великі проекти. Почніть з комплексу

на 200�300 корів, і лише після цього при�

ступайте до утримання тисячі голів. Не

можна починати з мегаферми, не маючи

досвіду її будівництва або хоч би команди,

що володіє таким досвідом.
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ТВАРИННИЦТВО Лише 15%
реконструйованих тварин+
ницьких комплексів отриму+
ють високі надої і молоко на+
лежної якості. Решті заважа+
ють прорахунки в проектах.
Економія на початковому ета+
пі – проектуванні приміщень,
виборі устаткування, будмате+
ріалів і технологій тощо –  мо+
же перетворитися на суцільні
збитки згодом.

Молочні ферми – без помилок і прорахунків



Сумщина 
на електронному
зв'язку 
Головне управління агро�
промислового розвитку для
проведення селекторних на�
рад із підвідомчими структу�
рами в райдержадміністра�
ціях вже з квітня використо�
вує систему «Скайп».
На реалізацію та впрова�
дження в дію подібного
проекту необхідні мінімаль�
ні затрати бюджетних кош�
тів: веб�камера або лише
мікрофон та програмне за�
безпечення, яке розповсю�
джується розробником без�
коштовно. За словами спе�
ціалістів, це надзвичайно
ефективний спосіб в суча�
сних умовах розвитку сус�
пільства, де запорукою ус�
пішної діяльності є вчасне
отримання інформації, її
аналіз та оперативне упра�
вління процесами. 
Що ж до переваг, які були
отримані головним упра�
влінням після впровадження
системи, – вони незапереч�
ні. Перш за все, це суттєва
економія бюджетних коштів
на послугах зв'язку, адже за�
мість міжміських телефон�
них розмов керівники струк�
турних підрозділів мають
можливість безкоштовного
відео�зв'язку. Крім того,
«Скайп» здійснює миттєвий
обмін електронними доку�
ментами і надає можливість
передачі електронних доку�
ментів в режимі on�line. Ще
одна перевага – це участь у
селекторній нараді, знаходя�
чись на своєму робочому
місці, адже система надає
можливість проведення се�
лекторних нарад з одноча�
сною участю до 24 учасників.

На Хмельниччині
запрацював 
новий завод
18 травня у смт. Чемерівці
відбулося урочисте відкрит�
тя «Солодового заводу ЗАТ
«Оболонь». 
Голова Хмельницької ОДА
Іван Гавчук наголосив, що
відкриття заводу європейсь�
кого типу надзвичайно ва�
жливе, адже Чемеровеччи�
на є аграрною зоною, і соло�
довий завод – єдине проми�
слове підприємство у райо�
ні. Тож аграрії матимуть
збут для своєї продукції. 
Солодовий завод – одне з
найсучасніших підприємств
України, для комплектації
виробництва якого було
обрано провідні світові
компанії. Будівництво під�
приємства тривало 32 міся�
ці. Завод може випускати
120 тис. тонн солоду на рік,
для чого потрібно 180 тис.
тонн ячменю. 

ЗАХІД проводився з метою пред�

ставлення інвестиційних можли�

востей області, сприяння залу�

ченню інвестицій у розвиток ма�

лого та середнього бізнесу, роз�

ширення торгівельно�економіч�

них зв'язків та розвитку тури�

стичної мережі.

Економічний потенціал Чер�

каської області на форумі предста�

вили понад 50 провідних регіо�

нальних підприємств. Серед ін�

ших, агропромисловий комплекс

Черкащини презентували ТОВ

СП «НІБУЛОН», Черкаська про�

довольча компанія, Уманський те�

пличний комбінат, Чигиринський

консервний завод, група компаній

«Верес», Золотоніське звірогоспо�

дарство та інші. Також взяли

участь 18 представників іноземних

дипломатичних установ.

Протягом форуму було пред�

ставлено понад 50 інвестиційних

проектів, реалізація яких потре�

бує залучення більш ніж $700

млн. 

Гості мали змогу оглянути ек�

спозицію виставки, де була пред�

ставлена продукція промислових

та продовольчих підприємств

області. Окремо була представле�

на програма «Золота підкова Чер�

кащини», свої туристичні можли�

вості продемонстрували сім най�

більших заповідників області. 

Відкриваючи пленарне засі�

дання, яке відбулося в рамках по�

ді ї ,  голова Черкаської  ОДА

Олександр Черевко зазначив,

що проведення у минулі роки ін�

вестиційних форумів помітно

вплинуло на залучення внутріш�

ніх та іноземних інвестицій,

сприяло динамічному розвитку

економіки краю.

Звернувся до присутніх і гене�

ральний директор ТОВ СП «НІ�

БУЛОН», Герой України Олексій

Вадатурський. Зокрема він зау�

важив, що саме його підприєм�

ство по праву вважається одним з

найпотужніших інвесторів в АПК

Черкащини. Адже з весни 2007

року, коли компанія почала прац�

ювати на теренах Черкащини,

збудовано і введено в експлуата�

цію елеватор в с.Вознесенське

Золотоніського району та створе�

ні дві виробничі філії «Чиги�

ринська» та «Кам`янка». Також

варто нагадати, що на сьогодні

кожна шоста тонна зерна Чер�

кащини вирощена і реалізована

ТОВ СП «НІБУЛОН». 

Та робота не припиняється.

Так за 2008/2009 маркетинговий

рік на перевантажувальний термі�

нал компанії у Миколаєві надій�

шло більше 5 тисяч вантажівок з

сільгосппродукцією саме з Чер�

кащини. А це і використання па�

ливно�мастильних матеріалів у

великих об'ємах, і залучення

транспорту на великі відстані. За�

лізницею виходить не дешевше,

причиною тому – монопольне

становище Укрзалізниці на рин�

ку вантажних перевезень. 

Тож задля вирішення проблем

із логістикою «НІБУЛОН» розпо�

чав реалізацію нового масштаб�

ного інвестиційного проекту

компанії вартістю понад $150

млн. Проект передбачає будів�

ництво семи елеваторів загаль�

ною потужністю близько 300 тис.

тонн, зокрема, будівництво пере�

вантажувального термінала в

Черкаській області, будівництво

24 барж змішаного (річка�море)

плавання дедвейтом 108 тис.

тонн, і будівництво та придбання

14 морських та річкових буксирів.

Завдяки цьому проекту Черкащи�

на отримає 150 млн грн інвести�

цій, а це 10% від загальних потреб

агропромислового комплексу всі�

єї області на цей рік. Та й звичай�

но ж забезпечення додатковими

робочими місцями жителів Чер�

кащини. До того ж, цей проект

дасть змогу відродити судноплав�

ство по Дніпру. 

На думку Олексія Опанасови�

ча, інвестиційний форум – це ді�

алог між бізнесом і владою та об�

мін набутим досвідом. А якщо є

такий діалог, значить, ми можемо

бути впевнені у позитивних ре�

зультатах співпраці. 

* * *

УЧАСТЬ у форумі «Черкащина

інвестиційна 2009» стала чудовою

нагодою для бізнесово�підприєм�

ницьких структур показати власні

можливості і відверто поспілкува�

тися з владою щодо створення

сприятливого інвестиційного клі�

мату. До того ж, результати робо�

ти заходу не обмежаться лише

Черкащиною: як зазначив Олек�

сандр Черевко, за результатами

форуму будуть надіслані звернен�

ня до Президента України, до ВР,

до уряду держави для здійснення

відповідних кроків з метою по�

кращення інвестиційного кліма�

ту в країні.

Фото компанії «НІБУЛОН»
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пошук діалогу і інвестицій
БІЗНЕС І ВЛАДА 14+15 травня в Черкасах за сприяння Черкаської обласної державної адміністрації
проходив четвертий інвестиційний форум «Черкащина інвестиційна 2009», в роботі якого взяли участь
керівники українських та іноземних компаній та фінансових установ, торгівельно+промислові палати з
різних регіонів, представники дипломатичного корпусу.

Сторінку підготував Артем Житков

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ і Олександр ЧЕРЕВКОІ експонентів, і відвідувачів на виставці зібралось багато



18 ТРАВНЯ, згідно з повідомлен�

ням агентства Dow Jones, затри�

мана вже друга партія зерна, що

імпортується до Єгипту з Росії.

Між двома затриманнями прой�

шло менше тижня. Про перший

випадок затримання 52 тис. тонн

російського зерна в порту Сафага

єгипетські власті оголосили 13

травня. 18 травня було затримано

ще два кораблі з тим же вантажем

в порту Дамієтта. В результаті під

арештом опинилося 137 тис. тонн

російського зерна. Загальний об�

сяг російського експорту пшени�

ці до Єгипту в цьому маркетинго�

вому році очікується на рівні

близько 3 млн тонн. 

На повторне затримання ро�

сійської пшениці вже відреагува�

ли зростанням котирувань біржі

США. У Чикаго 19 травня липне�

ві котирування ф'ючерсів на пше�

ницю зросли на $4,78/МТ, у Кан�

зас�Сіті – на $4,96, а в Міннеапо�

лісі – на $5,05. 

За даними Мінсільгоспу

США (USDA), сьогодні Єгипет є

найбільшим імпортером зерна в

світі і в сезон 2008/09 року пови�

нен купити не менше 8 млн тонн

пшениці. Росія в поточному сезо�

ні на єгипетському ринку випер�

едила всіх інших експортерів, зо�

крема компанії США, Австралії і

Канади. США в сезоні 2008/09

року понизили експорт амери�

канської пшениці до Єгипту на

18% порівняно з сезоном 2007/08

року. 

Роком раніше з тією ж про�

блемою і за тим же сценарієм зіт�

кнулася Україна, яка в сезоні

2008 року різко скоротила свою

частку експорту на єгипетський

ринок. 

У всіх випадках причиною

затримання партії за офіційною

версією контрольного органу

Єгипту, є «порушення фітосані�

тарних норм, вказаних в контрак�

тах». Наразі розслідуванням зай�

нялася єгипетська прокуратура. 

Поки за фактом затримання

першої партії російського зерна

(52 тис. тонн) єгипетські власті

повідомили, що в пшениці пере�

вищена допустима норма вмісту

комах і насіння бур'янів. 14 трав�

ня представник єгипетської про�

куратури заявив, що затримання

російської пшениці – «тимчасове

рішення, прийняте для того, щоб

уповноважена комісія змогла взя�

ти зразки пшениці, перевірити її

придатність до вживання». Того ж

дня міністр сільського господар�

ства Єгипту Амін Абаза заявив,

що російська пшениця не пред�

ставляє загрози для здоров'я. Пі�

сля затримання 18 травня черго�

вих партій російської пшениці

єгипетські власті офіційних ко�

ментарів не давали. 

За даними Dow Jones, що по�

силається на главу єгипетської

трейдингової компанії Egyptian

Traders Ашрафа Аттала, в Дамієт�

ті арештовані партії зерна, що ку�

плені єгипетськими компаніями

Union Trade і Horus. Імена поста�

чальників пшениці не називають�

ся, проте один з трейдерів в Мос�

кві заявив, що йдеться про зерно

з російського державного інтер�

венційного фонду. 

Арешт зерна відбувся саме під

час візиту до Москви голови МЗС

Єгипту Ахмеда Абуль Гейта. Нага�

даємо, 6 червня в Санкт�Петер�

бурзі в рамках Петербурзького

економічного форуму триватиме

всесвітній зерновий самміт. Саме

на ньому його ініціатор, екс�глава

Мінсільгоспу Росії Олексій Гордє�

єв, планував обговорити тему

«зернового ОПЕК» – системи ці�

нових угод найбільших спожива�

чів і експортерів зерна для фіксації

цін на зернові в світовій торгівлі. 

Жодних формальних повідо�

млень від єгипетської влади не

надходило, хоча Россільгоспна�

гляд вже запитав єгиптян про до�

стовірність повідомлень в пресі

про арешт. Поки що офіційно

затримання російської пшениці в

Сафазі і Дамієтті Москвою «не

встановлене». Якщо ж єгипетсь�

ка влада пред'явить претензії, ро�

сійське відомство проведе

необхідне розслідування. 

Експерти в повідомленнях

про затримання російської пше�

ниці не сумніваються. Єдина ме�

та, яку переслідують єгипетська

влада, – це змусити РФ продати

зерно за нижчою ціною, вважає

голова Російського зернового со�

юзу Аркадій Злочевський. 

Тим часом ще в квітні 2009

року Мінсільгосп Єгипту заявив

про намір збільшити частку влас�

ного зерна в балансі країни з ни�

нішніх 56 до 75% в 2012 році. У

цій ситуації скандал з арештом

російської пшениці в Єгипті мо�

же вирішити долю розподілу рин�

ку, що скорочується, за який за�

раз борються компанії з Канади,

США, Австралії, Росії і ПАР.

Останній державний тендер по

пшениці в Єгипті на 60 тис. тонн

виграли компанії Канади, причо�

му за мінімальною ціною. 

Уряд же Російської Федерації

розглядав Єгипет як головний

ринок для новостворюваного

державного зернового трейдера,

який має забезпечити експорт з

Росії зерна, що купується в ході

державних зернових інтервенцій.

За матеріалами російських ЗМІ
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Арешт російської пшениці 
в Єгипті: політика чи якість?

Міністр закордонних справ
Російської Федерації Сергій

Лавров розцінює як штатну си�
туацію факт затримання круп�
ної партії російського зерна в
Єгипті для фітосанітарних пере�
вірок. Про це він заявив 20
травня журналістам за підсум�
ками переговорів з єгипетсь�
ким колегою Ахмедом Абуль
Гейтом. 
«Росія і Єгипет приділяють осо�
бливу увагу питанням фітосані�
тарного контролю, – зазначив
російський міністр. – Між краї�
нами діє двосторонній меха�
нізм перевірок відповідності
вантажу фітосанітарним нор�
мам і стандартам якості. Зараз
даний механізм працює. Це
нормальна робоча ситуація». 
Зі свого боку, глава МЗС Єгипту
зазначив, що відповідальні ор�
гани країни проводять перевір�
ки з метою з'ясувати, чи є пере�
вищення норм за змістом комах

і чи відповідає російське зерно
світовим стандартам. «Сподіва�
юся, найближчим часом ця си�
туація буде дозволена, і ми
продовжимо імпортувати зер�
нові з Росії», – підкреслив він.
Слід зауважити, що це не пер�
ший випадок конфіскації ро�
сійської пшениці в Єгипті. Два
роки тому в портовому місті
Александрія був затриманий
крупний вантаж пшениці. Тоді
за наказом прокурора було
арештовано 40 тисяч тонн про�
дукту, непридатного до вжи�
вання в їжу. 
На цей вантаж був одержаний
сертифікат якості з висновком
про відсутність в товарі комах і
шкідників. Проведена пізніше
експертиза, проте, встановила,
що пшениця до використову�
вання не придатна. 
Водночас, фахівці Федеральної
служби з ветеринарного і фіто�
санітарного нагляду (Россіль�

госпнагляд) переконані, що
затримане в Єгипті російське
зерно повністю відповідає стан�
дартам якості. «Лабораторний
аналіз збережених в Росії зраз�
ків експортованих в Єгипет
партій пшениці показав їх пов�
ну відповідність як вимогам
державного стандарту, так і
умовами контракту», – йдеться
в коментарі відомства від 20
травня.

* * *

Коли верстався номер. Як
повідомило 21 травня агентство
Прайм�ТАСС, з посиланням на
офіційний документ Міністер�
ства охорони здоров'я Єгипту,
імпортована країною із Росії
пшениця повністю придатна до
вживання в їжу. Аналогічні зая�
ви, за повідомленням агент�
ства, також зробили міністр
сільського господарства і мі�
ністр торгівлі та промисловості
Єгипту. 

МЗС РФ: Це штатна ситуація

Світовий попит на цукор пе�

ревищить виробництво на 7,8

млн тонн у 2009 році, повідо�

мив Bloomberg з посиланням

на прогноз Міжнародної орга�

нізації по цукру (ISO), тому ці�

ни на нього за рік можуть зро�

сти на рекордні 60%.

ПРОГНОЗ дефіциту цукру погір�

шений через зниження урожаїв в

Азії. Найгірша ситуація у світово�

го лідера споживання цукру Індії:

з експортера вона перетвориться

на імпортера. Імпорт тут зросте

на 33% – до 4 млн тонн на рік.

Індія вже заявила про можливість

безмитного імпорту до 1 млн

тонн рафінованого цукру протя�

гом чотирьох місяців. Раніше ми�

то становило 60%, цього року во�

но скасовано на цукор�сирець.

Але, за словами голови дослід�

ницького відділу британської

торгової компанії Czarnikow Тобі

Коена, ситуація на ринку цукру і

так напружена, і «знайти постав�

ки ще на 1 млн тонн буде важко».

А значить, дефіцит лише поси�

литься.

«За останні чотири роки ми

вперше спостерігаємо дефіцит

цукру, раніше він був у профіциті.

Це означає, що тепер доведеться

«проїдати запаси», – констатує

провідний експерт російського

Інституту кон'юнктури аграрного

ринку (ІКАР) Євгеній Іванов.

Але ситуація не критична, якщо

врахувати, що світове виробниц�

тво цукру становить близько 150

млн тонн.

Проте прогнози дефіциту в га�

лузі вже обернулися зростанням

цін. Цукор з початку року подо�

рожчав на 30% – до 15,41 цента за

один фунт на торгах в Нью�Йор�

ку. За прогнозами експертів, в че�

твертому кварталі 2009 року вар�

тість цукру може збільшитися ще

на 30% і до початку наступного

року досягне 20 американських

центів – рекордної позначки з

1981 р.

Проблему дефіциту міг би ви�

рішити провідний світовий ви�

робник цукру – Бразилія, яка че�

кає цього року збільшення уро�

жаю на 20%. Проте аналітики

вважають, що навіть подібний

приріст не зможе зупинити пі�

двищення цін.

Цукор росте в ціні і в Росії,

проте зовсім з інших причин.

Внутрішні ціни на цукор і без

дефіциту зростали швидше за ін�

ші продукти споживчої корзини:

за перший квартал цього року во�

ни злетіли майже на 30%.

Причина цього – сезонний

чинник: у цей період вітчизняні

виробники працюють на імпорт�

ній сировині, яка через девальва�

цію зросла в ціні.

Але вже в квітні на зміну ди�

намічному зростанню прийшла

стабілізація цін, і найближчим

часом істотного зростання цін не

очікується. Однак у більш трива�

лій перспективі зростання може

продовжитися, як через сезонні

чинники, так і на тлі загальної

макроекономічної ситуації в кра�

їні. Проте дуже різким підвищен�

ня не буде: у Росії цукор – со�

ціально значущий продукт, а зна�

чить, можливе зростання цін на�

магатимуться стримати адміні�

стративно. Цього року Федераль�

на антимонопольна служба

(ФАС) вже проводила розсліду�

вання щодо власних виробників

цукру, проте так і не знайшла в їх

діях злих намірів, також пояснив�

ши зростання цін девальвацією.

За матеріалами Газета.Ru

Цукор у світі дорожчатиме

Сторінку підготував Артем Житков

ЗЕРНОВИЙ РИНОК Найбільший імпортер російської пшениці Єгипет заарештував в своїх портах
близько 4% річного імпорту зерна з Росії. 137 тис. тонн пшениці на трьох сухогрузах оголошено
властями Єгипту непридатними для споживання, що спричинило зростання цін на світових ринках,
повідомляє Комерсантъ.
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ЗА МИНУЛИЙ тиждень ціна лип�

невих ф'ючерсів на пшеницю на

біржі у Чикаго (CBOT) втратила 14

центів за бушель, у Канзас Сіті

(KCBT) впала на 3 центи за бу�

шель, тоді як у Міннеаполісі

(MGE) ціна бушеля пшениці зро�

сла на 5 центів до $7,05/bu. Ціна

ф'ючерсів на соєві боби за тиждень

піднялась на 19 центів за бушель до

$11,30/bu, а ціна кукурудзи втрати�

ла 4 центи – до $4,17/bu. 

Мінсільгосп США (USDA) по�

відомив, що 46% врожаю озимої

пшениці оцінюється у доброму та

відмінному стані, що на 1% нижче

у порівнянні з попереднім тижнем.

Сівбу ярої пшениці виконано на

35%, що набагато нижче середньо�

го показника за 5 років – 78%. 

Днями USDA також оприлюд�

нило свій щомісячний прогноз

світового попиту та пропозиції

сільгосппродукції на 2009/10 МР.

Обсяг світового виробництва, за

оцінками, скоротиться на 4%, з

682,7 до 657,6 млн метричних

тонн. Незважаючи на спад вироб�

ництва, очікується зростання сві�

тових перехідних запасів на 9%, зі

167 до 181,9 млн MT. 

Серед міжнародних подій вар�

то зазначити затримання єгипетсь�

кою владою всього імпорту пше�

ниці з Росії загальним обсягом 52,5

тис. MT через підозри, що якість

зерна не відповідала вимогам до

продовольчої пшениці. 

Пакистан оголосив, що навряд

чи експортуватиме пшеницю в

цьому році, незважаючи на те, що

баланс зерна на 2,0 млн MT пере�

вищує внутрішній попит. Таке рі�

шення пакистанська влада прий�

няла з метою захисту власної бо�

рошномельної промисловості та

експорту продуктів переробки

пшениці. Натомість, Індія планує

дозволити експорт пшениці в об�

сязі 2,0 млн MT, заборона якого

діяла з початку 2007 року.

Основні тенденції зернового ринку США

НА ЗЕРНОВОМУ ринку в Євро�

пейській частині Російської Феде�

рації минулого тижня зберігалась

тенденція до зміцнення цін на

пшеницю 3, 4 і 5 класів, а також на

фуражний ячмінь. 

На 18.05.09 р. середня ціна на

продовольчу пшеницю 3 кл. ста�

новить: Європейська частина РФ

– 5281 руб/т; Азіатська частина

РФ – 5319 руб/т. 

Середня ціна на фуражну пше�

ницю 5 кл. становить: Європейсь�

ка частина РФ – 3532 руб/т; Азіат�

ська частина РФ – 4100 руб/т.

Усього експортовано в 2008/09

МР 18762 тис. тонн, із них пшени�

ці – 16242 тис. т, ячменю – 2507

тис. т, жита – 13 тис. т.

Обсяг операцій біржових тор�

гів при проведенні закупівельних

інтервенцій на ринку зерна за пе�

ріод з 19.08.08 по 20.05.09 р. ста�

новив 9.61 млн тонн на суму 46.01

млрд руб, зокрема:

пшениці 3 кл. – 2646 тис. тонн за

середньою ціною 5844 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2736 тис. тонн за

середньою ціною 5101 руб/т;

пшениці 5 кл. – 2145 тис. тонн за

середньою ціною 4046 руб/т;

жита групи «А» – 326 тис. тонн за

середньою ціною 3888 руб/т;

ячменю фуражного – 1460 тис. т

за середньою ціною 3724 руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 299 тис. тонн за

середньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

Росія: ціни на зерно 

Продовольча безпека ЄврАзЕС

*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 21.05.2009 року 1 RUB = 0,23949 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 4498 4415 4500 4415 ( 4467 (10 4415 4500 10 19161285

EXW пшениця кл.3 Липень ’09 4780 4618 4780 4621 ( 4720 (30 4618 4780 10 19633120

EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 5008 4818 5008 4819 ( 4930 (44 4818 5008 12 21789170

EXW пшениця кл.4 Травень ’09 4051 3968 4053 3971 + 4020 +18 3968 4053 10 17243655

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 4343 4165 4343 4165 ( 4277 (15 4165 4343 10 17790240

EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 4595 4367 4595 4367 ( 4501 (40 4367 4595 12 19894550

EXW пшениця кл.5 Травень ’09 0 0 0 0 + 3780 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 0 0 0 0 + 3903 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 0 0 0 0 + 4015 +0 0 0 0 0

FOB експ. пшениця Травень ’09 189,8 189,6 190,0 189,8 + 189,8 +2 189,6 190,0 12 24623122

FOB експ. пшениця Липень ’09 191,8 191,8 192,2 192,2 + 192,0 +3 191,8 192,2 12 24904742

FOB експ. пшениця Вересень ’09 193,0 193,0 193,1 193,0 + 193,0 +3 193,0 193,1 10 24307920

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 21 травня 2009 року

* 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 15 травня 2009 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 212,19 5,775 (0,135 6,040 (0,133 6,263 (0,130 6,413 (0,133 6,560 (0,148
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 231,66 6,305 (0,025 6,403 (0,032 6,553 (0,037 6,678 (0,053 6,738 (0,098
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 259,13 7,053 0,053 7,015 0,052 7,085 0,040 7,153 0,010 7,198 (0,020
CBOT Чикаго (Кукурудза) 153,31 4,173 (0,037 4,268 (0,027 4,385 (0,013 4,490 (0,015 4,633 (0,027

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Липень '09 Серпень '09 Вересень '09 Листопад '09 Січень '10

415,38 11,305 0,190 10,850 0,115 10,233 0,018 9,758 (0,037 9,785 (0,040

США. Ставки океанського фрахту на 15 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) 14 13
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 32
Північ Південної Америки (Колумбія) 21
Схід Південної Америки (Бразилія) 25
Західна Африка (Нігерія) 56
Східне Середземномор'я (Італія) 31
Західне Середземномор'я (Марокко) 30
Близький Схід (Єгипет) 24
Японія 49 47

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 34
Західна Африка (Нігерія) 58
Близький Схід (Єгипет) 25

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 36 23
Європа (Роттердам) 44
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 59
Західне Середземномор'я (Іспанія) 55
Європа (Роттердам) 47
Західна Африка(Марокко/Алжир) 50

Північно(Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 25
Близький Схід (Єгипет) 36
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 62
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 33 30
Тайвань 35 33
Південна Корея 33 30
Японія 30 28

КРАЇНИ Євразійської економіч�

ної співдружності підготували

концепцію продовольчої безпе�

ки, повідомив керівник Аграр�

ного центру Євразес Володимир

Тарасов на міжнародній конфе�

ренції «Євразійське економічне

співтовариство: проблема забез�

печення продовольчої безпеки»

19 травня в Москві. 

За його словами, документ

розроблений фахівцями Росії,

Таджикистану, Киргизії, Казах�

стану і Білорусі. Він пройшов

попередню експертизу у всіх

державах співдружності. 

Необхідність підготовки кон�

цепції обумовлена тим, що, як

наголошується в документі,

«прийнятий країнами співтова�

риства багаторічний пошук но�

вої економічної стратегії розвит�

ку своїх держав з опорою на ро�

звиток відносин з країнами дале�

кого зарубіжжя не приніс істот�

них результатів, внутрішні рин�

ки перенасичені продовольством

з держав далекого зарубіжжя». 

Як повідомив В.Тарасов,

частка імпорту з далекого зару�

біжжя в імпорті продовольства в

Білорусі складає 34%, Росії –

85%, Казахстані – 55%, Таджи�

кистані – 38%, Киргизії – 37%.

Темпи зростання виробництва

сільськогосподарської продукції,

сировини і продовольства в дер�

жавах�членах Євразес останніми

роками залишаються нижчими

за темпи збільшення імпорту

продовольчих товарів. Імпорт на

10�15% вже перевищує порогову

величину продовольчої безпеки

в країнах Співдружності. 

Аналіз, проведений фахівця�

ми при підготовці концепції, по�

казав, що найбільший рівень

продовольчої незалежності по

основних групах продуктів хар�

чування досягнутий в Білорусі. В

цілому питома вага цієї республі�

ки в товарообігу з країнами

Євразес складає 33% експорту і

18% імпорту готових харчових

продуктів і сировини для їх ви�

робництва. 

До переліку заходів, що

сприяють забезпеченню продо�

вольчої безпеки країн Євразес,

автори концепції,  зокрема,

включили проведення щорічно�

го моніторингу стану забезпе�

чення продовольчої безпеки,

розробку спільних прогнозних

продовольчих балансів, створен�

ня кон'юнктурного центру по

аналізу і прогнозуванню продо�

вольчої ситуації, поетапне ство�

рення і розвиток єдиної міждер�

жавної товаропровідної системи,

вироблення єдиних вимог до си�

стеми ветеринарної і фітосані�

тарної безпеки. 

У концепції продовольчої

безпеки країн Євразес ставиться

завдання протягом найближчих

п'яти років довести питому вагу

вітчизняного зерна на продрин�

ку Співдружності до 95%, цукру і

рослинної олії – до 80%, м'яса і

м'ясопродуктів – до 85%, молока

і молочних продуктів – до 95%. 

ЗА ПРОГНОЗОМ USDA, світові

кінцеві запаси пшениці в на�

ступному сезоні будуть найбіль�

шими за останні 8 років і стано�

витимуть 182 млн тонн, що на

8,9% перевищить аналогічний

показник 2008/09 МР. Зокрема,

на думку експертів, найзначніше

збільшаться запаси пшениці в

Китаї – на 22% порівняно з рів�

нем поточного сезону – до май�

же 60 млн тонн через очікуване

зростання виробництва і зни�

ження споживання. 

Інформація про прогнозова�

не зростання кінцевих запасів

вже зробила знижуючий вплив

на світові біржові ціни на пше�

ницю, особливо на американсь�

ких біржах (детальніше – в огляді

тенденцій зернового ринку США

на цій сторінці – ред.). 

Що стосується наявних рин�

ків, то цінова ситуація, як і рані�

ше, перебуває під впливом прог�

нозів скорочення виробництва

зернових у ряді основних країн�

експортерів.

Пшениці побільшає. В закромах



Софія Багірова

Урядовець 
селянину – 
не товариш?
Представляючи проект Постано�

ви Верховної Ради «Про Програ�

му діяльності Кабінету Міністрів

України «Подолання впливу сві�

тової фінансово�економічної кри�

зи та поступальний розвиток»,

внесений урядом (реєстр.№1360 з

порівняльною таблицею від 8

травня ц.р.), заступник міністра

аграрної політики Борис Супіха�

нов оприлюднив також деякі ци�

фри з планів Кабміну. Так, він по�

відомив, що для ефективного ви�

користання 2,2 млрд грн. зі Стабі�

лізаційного фонду Урядом 13

травня схвалено порядок їх вико�

ристання. Так, зокрема основні

асигнування (800 млн грн.) будуть

спрямовані на фінансову підтрим�

ку АПК через механізм здеше�

влення кредитів, в т.ч. 120 млн грн

– на здешевлення кредитів для

організації інноваційних проектів,

які пройшли державну реєстрацію

у встановленому законодавством

порядку, а також 640 млн грн – на

бюджетну тваринницьку дотацію

та державну підтримку у вироб�

ництві продукції рослинництва,

400 млн грн – на заходи з фінан�

сового лізингу вітчизняної сільсь�

когосподарської техніки, 200 млн

грн – на кредити фермерським

господарствам (на придбання тех�

ніки), 90 млн грн – на підтримку

сільськогосподарських обслуго�

вуючих кооперативів. Крім того,

планується спрямувати кошти й

на організацію виставкових захо�

дів, оздоровлення та відпочинок

дітей працівників АПК, дорадчу

службу та на інші програми, які,

на жаль, не були включені до За�

кону України «Про Державний

бюджет на 2009 рік». 

Що ж до проекту Програми

діяльності уряду з подолання

впливу кризи, то Програмою пла�

нується забезпечити належне фі�

нансування Аграрного фонду у

визначених законодавством обся�

гах із загального фонду державно�

го бюджету, підготувати законо�

проект щодо внесення змін до За�

кону України «Про державний ма�

теріальний резерв» у частині забез�

печення формування державного

продовольчого резерву за рахунок

об'єктів державного цінового регу�

лювання виключно Аграрним

фондом (накопичення і реалізація

сільськогосподарської продукції

Держкомрезервом проводитиметь�

ся в межах обсягів, необхідних для

забезпечення стратегічних потреб

держави), забезпечити стабільне

фінансування підприємств АПК за

бюджетними програмами під�

тримки їх розвитку, насамперед

спрямованих на надання фінансо�

вої підтримки підприємствам аг�

ропромислового комплексу із за�

стосуванням механізму здеше�

влення кредитів, запровадити

придбання племінної худоби і пти�

ці на умовах фінансового лізингу,

забезпечити державну підтримку

оновлення машинно�тракторного

парку за напрямами та в обсягах,

що передбачені Державною цільо�

вою програмою реалізації техніч�

ної політики в агропромисловому

комплексі на період до 2011 року,

активізувати співробітництво з

міжнародними організаціями та

забезпечення здійснення заходів

щодо залучення міжнародної тех�

нічної допомоги в АПК, надати

сільськогосподарським товарови�

робникам часткову компенсацію у

розмірі до 70% вартості послуг із

зберігання зерна власного вироб�

ництва на сертифікованому зерно�

вому складі у 2008/09 маркетинго�

вому році за рахунок коштів дер�

жавного бюджету, розробити про�

ект відповідного нормативно�пра�

вового акта щодо механізму посту�

пового заміщення державної під�

тримки сільгосптоваровиробників

адресним дотуванням тощо.

Як резюмувало Головне науко�

во�експертне управління, розділ

щодо агропромислового комплек�

су та розвитку сільської місцевості

досить детально визначає ком�

плекс заходів щодо забезпечення

ефективного функціонування

АПК, продовольчої безпеки і про�

довольчої незалежності країни,

збільшення експорту продукції аг�

ропромислового комплексу, а та�

кож розвитку сільської місцевості.

Позитивним  у цьому розділі є

приділення значної уваги  законо�

давчому забезпеченню  розвитку

аграрного сектора економіки. Та�

кож запропоновані законодавчі

акти мають суттєво посилити

ефективність законодавчого регу�

лювання даної сфери суспільних

відносин. Разом із тим, з метою

удосконалення здійснення  дер�

жавного, самоврядного та гро�

мадського контролю у сфері зе�

мельних відносин у цьому розділі

доцільно було б передбачити та�

кож підготовку та прийняття у но�

вій редакції Закону  України «Про

державний контроль за викори�

станням та охороною земель». У

ньому має бути врегульовано ком�

плекс питань здійснення не тіль�

ки державного, а й громадського

контролю за використанням та

охороною земель. 

Також для того, щоб відповід�

ну законодавчу базу зробити си�

стемною та створити умови для

ефективного ведення господарсь�

кої діяльності на сільських тери�

торіях, Уряду України слід було б

визначитися із доцільністю підго�

товки Аграрного кодексу України,

вважають парламентські експерти.

Починаючи від цього засідан�

ня, як повідомив голова парла�

ментського Комітету Микола

Присяжнюк, розгляд практично

всіх законопроектів супроводжу�

ватиметься виступами представ�

ників профільних інститутів та ке�

рівників асоціацій, хоч би з яких

міст і регіонів їм доводилося діста�

ватися до столиці. «Ми будемо

повністю спиратися на ваші про�

позиції при розгляді тих чи інших

законопроектів», – зауважив

очільник Комітету.

Тож цього разу в обговоренні

взяли участь заввідділом аграрних

трансформацій Інституту еконо�

міки та прогнозування НАН Укра�

їни Олена Бородіна, голова Всеук�

раїнської спілки сільськогоспо�

дарських підприємств Юрій Кара�

сик, президент Української аграр�

ної конфедерації Леонід Козачен�

ко, директор Інституту аграрної

економіки, академік УААН Петро

Саблук, директор Інституту моло�

ка і м’яса УААН Георгій Єресько,

голова ради директорів Асоціації

«Союз птахівників України» Олек�

сандр Бакуменко та інші.

«Ситуація непрогнознована і

вкрай складна, – резюмував Юрій

Карасик. – Сьогодні вже почи�

наються жнива, а ми тільки�но

розглядаємо антикризову програ�

му! А приріст наразі дає лише аг�

рарний сектор…» Програму ж він

запропонував розбити на такі бло�

ки: кредитна політика, бюджетна

підтримка та податкова політика. 

«Тут розходиться слово з ді�

лом, і вже тільки через це я не ра�

джу Комітету схвалювати цю про�

граму», – висловив свою думку за�

ступник голови Комітету Сергій

Рижук і запропонував відправити

проект Програми на доопрацю�

вання.

«Уряд не спромігся забезпечи�

ти селян навіть тими мізерними

фінансами, які планувалися! –

вторив йому народний депутат

Віктор Слаута. – Особисті се�

лянські господарства залишилися

без підтримки. Тваринництву,

цукровій галузі – гаплик. Продо�

вольча пшениця вже виїхала за

кордон… Я бачив усі влади, але та�

кої… ще не зустрічав!»

Пишуть все красиво, але жод�

ного пункту не виконують, а сіль�

госпвиробники вірять і вкладають

свої останні власні (!) кошти,

резюмував депутат. Тож порадив

Програму конкретно доопрацюва�

ти, а в нинішній редакції – не

приймати.

«І світова, і наша криза – це

наслідок ігнорування проблем

сільського господарства», – впев�

нений Петро Саблук. А найпер�

ше порадив не боятися ринку зе�

млі та взятися всерйоз за його ро�

звиток.

«Це не програма, а декларація

про наміри! – поставив і свій

хрест на проекті Програми нардеп

Сергій Терещук. – Приймати її в

такому вигляді ми не можемо».

Він запропонував не лише відпра�

вити програму на доопрацювання,

а ще й заслухати звіт Кабінету Мі�

ністрів про стан справ у сільсько�

му господарстві. 

Врешті�решт члени Комітету

зійшлися на тому, що оскільки

проект Програми Кабінету Міні�

стрів не збалансований, не узгод�

жений з Державним бюджетом, то

Програму слід доопрацювати, а

Уряд все ж таки заслухати щодо

нинішнього стану АПК.

Разом із урядовою Програмою

розглянули також звернення до

Комітету голів правління асоці�

ацій «Укрмолпром», «Укрцукор» і

«Укрконсервмолоко» щодо проек�

ту Постанови КМУ «Про деякі

питання ціноутворення на окремі

соціально�значущі продовольчі

товари».

Заслухавши представників

асоціацій, члени Комітету відзна�

чили, що цей проект урядової По�

станови в разі його схвалення, за

умов фінансової нестабільності

значно погіршить фінансовий

стан вітчизняних виробників

продтоварів і надасть преференції

імпортованим товарам і суб'єктам

господарської діяльності, які ли�

ше реалізують продовольчі товари.

Тож Кабінету Міністрів рекомен�

довано не схвалювати цей доку�

мент, внесений Міністерством

економіки України, як такий, що

не узгоджується з політикою Уря�

ду щодо підтримки вітчизняного

виробництва. 

Державну 
підтримку АПК –
рекомендовано
прийняти
Проект Закону України «Про вне�

сення змін до Закону України

«Про державну підтримку сільсь�

кого господарства України» (щодо

удосконалення механізмів дер�

жавного цінового регулювання

ринку сільськогосподарської про�

дукції,  страхування ризиків

сільськогосподарського вироб�

ництва та впровадження заходів

по відновленню тваринництва і

реалізації соціальних програм на

селі), реєстраційний №2375 від

15 квітня 2008 року, представляв

один з його співавторів Сергій

Рижук. 

Він повідомив, що наразі в за�

конопроекті розширено поняття,

що таке сільське господарство,

конкретизовано та розширено

функції Аграрного фонду, розши�

рено перелік об'єктів цінового ре�

гулювання, підвищено повнова�

ження Міністерства аграрної по�

літики в питанні управління ризи�
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Програму намірів уряду – відхилити, 
НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ На черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної
політики та земельних відносин, що відбулося 19 травня ц.р., основний коловорот пристрастей
вирував довкола проекту Програми діяльності уряду щодо подолання впливу світової кризи…



ками, збільшено державну підтримку на

об'єкти соціальної сфери.

Міністерство агрополітики, зі слів за�

ступника міністра Віктора Бойка, цілком

і повністю підтримує законопроект. Тож

члени Комітету рекомендували прийняти

його у повторному другому читанні та в ці�

лому як закон. 

Земельні питання
Щодо проекту Закону «Про Загальнодер�

жавну програму використання та охорони

земель», внесеного нардепом Гарегіном
Арутюновим (реєстр.№3310), то щодо ньо�

го депутати�аграрії (як, до речі, й їхні коле�

ги з Комітету з питань екологічної політи�

ки, природокористування та ліквідації нас�

лідків Чорнобильської катастрофи) були

суворішими: вирок – відхилити. Як зазна�

чив голова підкомітету з питань земельних

відносин Валерій Бевзенко, внесення

депутатом цієї програми суперечить пунк�

ту 4 ст.116 Конституції України та Закону

«Про державні цільові програми», згідно з

якими питання розробки та внесення на

розгляд Верховної Ради України загально�

державних програм віднесено до виключ�

ної компетенції Кабміну. Утім, Головне

науково�експертне управління Апарату ВР

пропонує врахувати деякі положення зако�

нопроекту при доопрацювання урядового

законопроекту в разі його внесення. 

Проект Закону «Про внесення змін до

статті 20 Земельного кодексу України»,

внесений Кабінетом Міністрів (ре�

єстр.№3424 від 1 грудня 2008 року), було

вирішено не підтримувати, а розробити

окремий законопроект з цього питання. Як

пояснив Валерій Бевзенко, більшість його

положень зведені лише до зміни цільового

призначення земель для добування корис�

них копалин. Зміна цільового призначення

земель природно�заповідного фонду, лісів,

зелених зон і зелених насаджень населених

пунктів зведена до їх збереження без вста�

новлення, в який спосіб зберігати, а пи�

тання особливостей зміни цільового приз�

начення земель за межами населених

пунктів та в межах населених пунктів зве�

дено до громадського обговорення схем зе�

млеустрою та планів земельно�господарсь�

кого устрою. 

М'ясні стандарти
Законопроект «Про внесення змін до За�

кону України «Про внесення змін до дея�

ких законів України щодо запобігання не�

гативним наслідкам впливу світової фінан�

сової кризи на розвиток агропромислового

комплексу» (щодо відміни впровадження

першочергових державних стандартів на

м'ясну продукцію), внесений народними

депутатами Віталієм Даніловим та Олегом
Бабаєвим (реєстр.№4203 від 19 березня

ц.р.), представляв один з його співавторів.

Та, хоч як пан Бабаєв лякав присут�

ніх зупинкою м'ясних заводів, заповнен�

ням прилавків низькоякісним імпортним

непотребом, а також підозрами у лобію�

ванні запровадження цих стандартів з боку

виробників курятини (які, з його слів, до�

биваються, аби завдяки таким заходам

зменшилося виробництво і, відповідно,

споживання вітчизняної свинини та яло�

вичини), члени Комітету все ж таки про�

голосували за те, аби автори поки що від�

кликали свій законопроект, доопрацювали

й подали на заміну новий, у якому будуть

зазначені терміни впровадження стандар�

тів. Утім, Асоціація «Укрм'ясо» в особі Во�

лодимира Попова повністю підтримала

саме Бабаєва: «Ці ДСТУ – це мертвонаро�

джені стандарти. Наше тваринництво вже

скотилося на 95 років назад, – зауважив

він. – Я підтримую законопроект, бо із за�

провадженням цих ДСТУ ціни на сирови�

ну значно збільшаться».

Та все ж таки народні депутати виріши�

ли, що краще доопрацювати стандарти й

запровадити їх пізніше (адже законопроект

лише відміняє їх введення), а не харчувати�

ся як таргани, ковбасами, які виробляють�

ся десь найнятими асоціальними людьми

у підвалах чи підсобних цехах…

За ліцензування вило.
ву риби 
у зовнішніх водах 
Заступник міністра аграрної політики Ук�

раїни Анатолій Мирошніков представив

проект Закону «Про внесення змін до стат�

ті 9 Закону України «Про ліцензування

певних видів господарської діяльності»

(щодо рибопромислової діяльності у водах

за межами юрисдикції України)», внесений

Кабінетом Міністрів (реєстр. №4344 від 13

квітня ц.р.). 

Проектом передбачається запрова�

дження обов'язкового ліцензування діяль�

ності, пов'язаної з виловом риби у водах,

що перебувають під національною юрис�

дикцією інших держав, а також у відкри�

тому морі, тобто за межами юрисдикції Ук�

раїни. Цей крок зумовлений необхідністю

виконання міжнародних зобов'язань Укра�

їни щодо раціонального використання

водних живих ресурсів, відповідального

рибальства у природних екосистемах та

здійснення державного контролю за

суб'єктами господарювання, що проводять

рибопромислову діяльність у водах за ме�

жами юрисдикції України.

Законопроект передбачає внесення

зміни до п.60 ст.9 Закону України від 1 чер�

вня 2000 року №1775 «Про ліцензування

певних видів господарської діяльності».

Здійснення рибальства у рибогоспо�

дарських водоймах України та у водах за

межами юрисдикції України на сьогодні

регулюється Тимчасовим порядком веден�

ня рибного господарства і здійснення ри�

бальства, затвердженим постановою Кабі�

нету Міністрів України від 28 вересня 1996

року №1192, у виключній (морській) еко�

номічній зоні України – Законом України

від 16 травня 1995 року «Про виключну

(морську) економічну зону України». Зако�

ном України від 28.11.2002 року «Про ра�

тифікацію Угоди про виконання положень

Конвенції Організації Об'єднаних Націй з

морського права від 10 грудня 1982 року,

які стосуються збереження транскордон�

них рибних запасів та запасів далеко мі�

груючих риб і управління ними» передба�

чено обов'язкове ліцензування рибного

промислу у відкритому морі.

Ознайомившись із пропозиціями уря�

ду, члени Комітету з питань агрополітики

вирішили підтримати його зі свого боку

(головним тут виступає Комітет з питань

промислової і регуляторної політики та

підприємництва).

* * *

НАСТУПНЕ засідання Комітету з питань

аграрної політики та земельних відносин

заплановано на 2 червня, а 27�28�го травня

планується виїзне засідання в Херсонській

області. 
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держпідтримку АПК – прийняти

Андрій МАРТИН, 

докторант НУБіП України, к.е.н.:

– БЕЗПЕРЕЧНО, потрібно схвально оціни�

ти пропозицію щодо зміни цільового приз�

начення земель виключно на підставі затвер�

дженої документації із землеустрою, адже до

останнього часу зберігається дещо нездорова

ситуація, коли органи загальної юрисдикції

– місцеві ради та державні адміністрації –

можуть встановлювати цільове призначення

земельних ділянок державної та комунальної

власності без жодного проектного обґрунту�

вання, в тому числі переводити під забудову

сільськогосподарські землі.

Пропонується здійснювати зміну цільо�

вого призначення земель з метою подальшо�

го їх використання для видобування корис�

них копалин, проведення гірничодобувних,

будівельних та інших робіт, пов'язаних з по�

рушенням ґрунтового покриву, лише за на�

явності робочих проектів землеустрою щодо

рекультивації порушених земель. 

Водночас, такий механізм фактично є і

зараз, але проблема в іншому – нерідко юри�

дична особа, що завершила розробку родо�

вища, після завершення видобутку корисних

копалин банально ліквідується, залишаючи

після себе землю у вигляді «місячної поверх�

ні», а досить затратні роботи з рекультивації

земель виконувати вже просто нікому. Тому

подібне питання краще вирішувати шляхом

введення обов'язкового страхування відпові�

дальності видобувних підприємств за непро�

ведення рекультивації, оскільки розробку са�

мих лише проектів рекультивації можна роз�

глядати як бюрократичну формальність.

Розробники пропонують змінювати ці�

льове призначення земель за умови збере�

ження територій та об'єктів природно�запо�

відного фонду, лісів, зелених зон і зелених

насаджень населених пунктів та інших скла�

дових екомережі. Пропозиція дуже гарна,

але є проблема – схеми формування екоме�

режі та межі об'єктів природно�заповідного

фонду в нашій державі практично ніде не

визначені, а тому дієвість цього положення є

дуже сумнівною…

Запровадження процедури громадського

обговорення проектів щодо зміни цільового

призначення земель у законопроекті вигля�

дає як нова бюрократична процедура без чіт�

ко виражених правових наслідків.

Загалом внесення запропонованих Кабі�

нетом Міністрів України змін до статті 20

Земельного кодексу України матиме лише

один позитивний наслідок – дасть змогу де�

що обмежити необґрунтовану зміну цільо�

вого призначення земельних ділянок місце�

вою владою без проектного забезпечення.

Всі інші зміни матимуть декларативний ха�

рактер.

Попри те, що законопроект має гарну

перспективу бути прийнятим, більшої діє�

вості йому надасть доопрацювання до на�

ступних читань.

Коментарі до проекту Закону України «Про внесення змін 

до статті 20 Земельного кодексу України»

Дещо обмежується необґрунтована зміна
цільового призначення

Олександра ГРЕСЬКОВА, 

юрист АК «IMG partners»:

– ЗМІНА цільового призначення земель

провадиться органами виконавчої влади або

органами місцевого самоврядування, які

уповноважені розпоряджатися земельними

ділянками відповідно до п.12 Розділу Х «Пе�

рехідні положення» Земельного кодексу Ук�

раїни. Тобто цільове призначення земельних

ділянок в межах населених пунктів встано�

влюють та змінюють місцеві ради, а поза ме�

жами населених пунктів – місцеві державні

адміністрації. Нова редакція ст.20 Земельного

кодексу України не вносить жодних коректив

до цих повноважень, а лише визначає додат�

кові умови, які ускладнять процедуру зміни

цільового призначення земельних ділянок.

Так, зміна цільового призначення земель

відповідно до нової редакції  ст.20 має прова�

дитися «відповідно до затвердженої докумен�

тації із землеустрою». Однак чіткого визна�

чення поняття «документація» для цілей цієї

статті не надано. Під словом «документація»

очевидно, розуміються схеми землеустрою за

межами населених пунктів, плани земельно�

господарського устрою в межах населених

пунктів,  проекти землеустрою щодо зміни

цільового призначення конкретної земельної

ділянки. Тому у випадку виділення земельної

ділянки фізичній чи юридичній особі з одно�

часною зміною цільового призначення цієї

ділянки виникає запитання про необхідність

розробки окремого проекту землеустрою що�

до зміни цільового призначення додатково до

проекту землеустрою щодо відведення цієї ж

ділянки у власність чи користування фізич�

ній чи юридичній особі.

Щодо обов'язкового громадського обго�

ворення питання зміни цільового призначен�

ня земель, передбаченого п.7 нової редакції

ст.20 ЗК України, ця норма має радше декла�

ративний характер, оскільки не забезпечено

механізму впливу негативної громадської

думки на повноваження органу державної

влади чи місцевого самоврядування прийня�

ти рішення про зміну цільового призначен�

ня земельної ділянки. 

Жодних коректив до повноважень

Нова редакція ст.20 ЗКУ лише визначає додаткові умови, які усклад+
нять процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок

Запровадження процедури громадського обговорення проектів щодо
зміни цільового призначення земель виглядає як нова бюрократична
процедура без чітко виражених правових наслідків
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2�5 червня 2009 року в Мінську прой�
де щорічна 19�а Міжнародна спеціалізо�
вана виставка «Машини, обладнання та
технології для виробництва, переробки,
транспортування та зберігання сільсько�
господарської продукції – БєлАгро�
2009». Форум проводиться за підтримки
Міністерства сільського господарства і
продовольства та Міністерства промисло�
вості Республіки Білорусь. 
Виставка «БєлАгро» – це традиційний
щорічний форум працівників сільського
господарства, один із найбільш представ�
ницьких в Республіці Білорусь. Минулого
року участь у виставці взяло понад 414
фірм і організацій з 14 країн світу. У про�
грамі виставки: конференції, семінари
прес�конференції, ділові зустрічі та біз�
нес�коктейлі; презентації вітчизняних і за�
кордонних фірм.

* * *
6�7 червня 2009 року в м.Санкт�Пе�
тербург відбудеться Всесвітній зерновий
форум, організаторами якого є Уряд Ро�
сійської Федерації, Міністерство сільсь�
кого господарства РФ, Російський Зерно�
вий Союз. Організаційний комітет з підго�
товки і проведення Всесвітнього зерново�
го форуму очолює перший заступник го�
лови Уряду РФ Віктор Зубков
Ця помітна для аграрного бізнесу подія
проводиться в рамках Петербурзького
міжнародного економічного форуму�
2009, присвяченого актуальним питанням
сучасного розвитку світової економіки (4�
6 червня). 
Участь у Всесвітньому зерновому форумі
підтвердили понад 40 країн. Всього ж до
участі у форумі запрошені міністри сільсь�
кого господарства, а також представники
бізнесу та АПК з 65 країн. Президент РФ
Дмитро Медведєв візьме участь у роботі
Всесвітнього зернового форуму; тема йо�
го виступу перед учасниками – «Ринок
зерна і продовольче забезпечення насе�
лення – очікування глобальних змін». 
Головні напрямки обговорення на Все�
світньому зерновому форумі: 
– Причини продовольчої кризи, наслід�
ки, шляхи пом'якшення. 
– Макроекономічні фактори розвитку сві�
тової економіки і прогноз цін на зерно і
продовольство. 
– Національні програми підтримки аграр�
ного виробництва та стимулювання вну�
трішнього попиту. 
– Світова торгова політика: нові виклики
глобалізації, локалізація і регіоналізація
торгівлі. 
– Інновації та біотехнології в зерновому
виробництві. 
– Формування і механізми функціонуван�
ня міжнародного резервного зернового
фонду. 
– Інфраструктурні ризики світової торгівлі
зерном.

* * *
9�12 червня 2009 року в Києві в паві�
льйонах Міжнародного виставкового
центру відбудеться 14 міжнародна спеціа�
лізована виставка «Хліб�2009».
Організатор – Виставкова фірма «Тро�
ян». Форум проводиться за підтримки
Об'єднання підприємств хлібопекарської
промисловості «Укрхлібпром», УСПП,
Національного університету харчових
технологій.
Тематичні розділи виставки включають:
хлібопекарське і кондитерське обладнан�
ня, технології; сировина і інгредієнти; бо�

рошно, зерно, крупи, комбікорми; хлібо�
булочні, макаронні і кондитерські виро�
би; упаковка та ін.
В рамках виставки пройдуть Дев'ятий
професійний дегустаційний конкурс хлі�
бобулочних і борошняних кондитерських
виробів, тематичні семінари і конферен�
ції, презентація нового вигляду продукції.
Спільно з виставкою «Хліб�2009» прохо�
дитиме Третя міжнародна спеціалізована
виставка «КондитерЕкспо�2009». Тема�
тичні розділи форуму включають: борош�
няні кондитерські вироби: торти, тістечка,
печиво, вафлі, кекси, рулети; цукрові
кондитерські вироби: шоколад, цукерки,
карамель, ірис; східні солодощі; снекова
продукція, горішки, сухофрукти; сирови�
на; харчові добавки, інгредієнти; устатку�
вання і упаковка. В рамках виставки та�
кож відбудеться Салон «Кафе�кондитер�
ська».

* * *
11�14 червня 2009 року в Києві відбу�
деться XXІ Міжнародна виставка�ярма�
рок «АГРО�2009» – найбільша сільсько�
господарська виставка в Україні. Експози�
ція виставки розташується одразу на двох
майданчиках – на територіях Національ�
ного комплексу «Експоцентр України» та
виставкового комплексу «Чубинське»
(Бориспільський р�н Київської області).
Організаторами виставки�ярмарку є Міні�
стерство аграрної політики України, Міні�
стерство промислової політики України,
Українська академія аграрних наук.
10 червня 2009 року відбудеться урочисте
відкриття виставки, у рамках якого запла�
новано проведення Аграрного форуму
України за участю керівництва держави,
міністрів сільського господарства інозем�
них країн, представників ділових кіл.
В рамках «Агро�2009» планується прове�
дення ряду спеціалізованих тематичних
виставок, наукових конференцій, май�
стер�класів тощо, зокрема відбудуться:
– VIII Спеціалізована виставка сільсько�
господарських тварин, ветеринарії та то�
варів для тваринництва «Animal'EX�
2009»;
– VI Національна виставка конярства та
кінного спорту «ЕквіСвіт�2009» із демон�
страцією наукових та технічних досягнень
з розведення, утримання та догляду за кі�
ньми, показові виступи, змагання;
– II Спеціалізована виставка «Впрова�
дження ресурсоенергозберігаючих і кон�
курентоспроможних технологій, відно�
влювальних джерел енергії та виробниц�
тво біопалива», спеціалізована експозиція
«Біопаливо�2009»;
– Спеціалізована виставка «Техніка і
обладнання для запровадження ефектив�
ної системи охорони та раціонального
використання земель сільськогосподар�
ського призначення»;
– III Спеціалізована виставка рибного гос�
подарства та риболовства «FISHEXPO�
2009»; 
– Спеціалізована експозиція «Нова
сільськогосподарська техніка виробниц�
тва підприємств сфери діяльності Міні�
стерства промислової політики України».

* * *
12 червня 2009 року в Києві відбу�
деться Міжнародний конгрес «Прибутко�
ве свинарство 2009». Конгрес планує зі�
брати об'єднати професіоналів галузі: ви�
робників м'яса свинини, провідних кон�
сультантів, переробні підприємства та ко�
мерційні компанії та довести що свинар�
ство, як галузь народного господарства
довело, що має право на існування, адже
є одним з найбільш привабливих та рен�
табельних аграрних бізнесів в Україні. З

цією метою програмою заходу передбаче�
ні можливості для ефективного обміну ін�
формацією та залучення передових знань
до галузі.
Серед найцікавіших тем для обговорення:
– Тенденції та перспективи розвитку рин�
ку свинини в Україні.
– Ринок свинини Європейського Союзу:
реальні можливості для України.
– Данський досвід в Україні. Чому дансь�
кі фермери об'єднуються?
– Критерії вибору обладнання при проек�
туванні та будівництві ферми.
– Виробники та переробні підприємства,
війна чи пошук компромісів.
– Секрети успіху від провідних свиноком�
плексів України.

* * *
19 червня 2009 року в смт Поташ Чер�
каської області відбудеться перший День
поля Німецького аграрного центру. На
презентації Центр розповість про свою
діяльність, продемонструє сучасну сільсь�
когосподарську техніку, а також покаже
результати досліджень, які стосуються ви�
рощування різних сортів цукрового буря�
ка, соняшника, кукурудзи. Організатора�
ми першого Дня поля є Німецький аграр�
ний центр, Amazone, HAKA, Claas, Josera,
KWS, Lemken, RIELA, Toepfer International.

* * *
7�10 липня 2009 року в м.Ковентрі
(Великобританія) відбудеться Міжнарод�
на королівська виставка агропромисло�
вого комплексу та сільського господар�
ства Royal Show. 
Royal Show – престижна подія в сільсько�
господарській індустрії. Захід збирає
близько 150 тисяч відвідувачів. Понад
80% відвідувачів – це люди, які профе�
сійно займаються сільським господар�
ством, включаючи фермерів з інших кра�
їн. Участь беруть близько 1300 провідних
компаній галузі з Великобританії, Німеч�
чини, Австрії, Швеції та США. На виставці
Royal Show 2009 будуть представлені всі
аспекти сільського господарства, почи�
наючи від кращих порід британського до�
машнього худоби до нових сучасних тех�
нологічних інновацій у сільськогосподар�
ської промисловості. 
Для зручності відвідувачів та учасників
виставки територія парку буде розбито на
сім профілюючих секцій: сільська проми�
словість і сільськогосподарський бізнес,
міжнародне співробітництво, підтримка
АПК, кінне виробництво, магазини, авто�
мобільна промисловість, продовольство і
напої.

* * *
З 16 по 19 вересня 2009 року в
Москві пройде Друга Міжнародна спеціа�
лізована виставка сільгосптехніки «Агро�
салон». Організатор виставки – Російсь�
кий союз виробників сільгосптехніки «Со�
юзагромаш». 
Спеціалізована виставка сільгосптехніки
«Агросалон» підтвердила статус світового
майданчика для фахівців агробізнесу, на
якій демонструються сучасні сільгоспма�
шини, народжуються прогресивні ідеї, об�
говорюються актуальні теми і, звичайно ж,
знаходяться відповіді на гострі питання. 
Особливістю «Агросалон�2009» стануть
збільшені експозиційні площі, які зрос�
туть до 45 тисяч квадратних метрів. Ек�
спозиція розміститься в трьох виставко�
вих залах. За рахунок збільшення площ
організатори мають намір представити
на виставці близько 1000 одиниць техні�
ки і устаткування. Експозиція включатиме
18 основних розділів: від тракторів і по�
сівної техніки до комплектуючих і біое�
нергетики.

Насиченою обіцяє бути ділова і освітня
програми, до яких увійдуть семінари і
конференції, круглі столи і презентації.
Кульмінацією «Агросалона» стане незал�
ежний професійний конкурс інноваційної
техніки. Увазі журі будуть представлені
ноу�хау компаній в області сільськогос�
подарського машинобудування, унікаль�
ні конструкторські рішення. 
На форумі в 2009 році очікується 250 уча�
сників і 25 тисяч відвідувачів. У Першій
міжнародній спеціалізованій виставці
сільгосптехніки «Агросалон» в 2008 році
взяли участь 164 компанії з 12 країн світу,
відвідали виставку 21 тисяча фахівців з 35
країн.

* * *
20�24 вересня 2009 року в Берліні
(Німеччина) відбудеться Світовий молоч�
ний самміт Міжнародної федерації ви�
робників молока (International Dairy Fede�
ration – IDF). Організатори – Союз ні�
мецьких підприємств молочної галузі і Ні�
мецький національний комітет IDF.
В рамках самміту проводитимуться ви�
ставка і ціла низка конференцій, присвя�
чених питанням політики у сфері вироб�
ництва молочної продукції, відгодівлі і
ветеринарного обслуговування стада, се�
лекції, наукових досліджень і впрова�
дження їх результатів, продовольчої без�
пеки і гігієни, охорони навколишнього се�
редовища і забезпечення стабільності
ринку та ін. 
Учасники зможуть відвідати з екскурсія�
ми провідні підприємства галузі, зокре�
ма: сирзавод групи Humana в м.Альтен�
трептов (виробнича потужність – 50 тис.
тонн продукції на рік, сума інвестицій в
модернізацію виробництва – 110 млн
євро); один з найбільш сучасних моло�
копереробних заводів Європи Muller�
Group в м.Лепперсдорф по виробництву
сирів, свіжого молока і молокопродуктів
(об'єм інвестицій на розширення і мо�
дернізацію виробництва в 2008 році ста�
новив 700 млн євро), а також сучасні
молочно�товарні ферми Землі Бранден�
бург та ін.

* * *
1�3 жовтня 2009 року в Києві на тери�
торії Національного комплексу «Експо�
центр України» відбудеться П'ята міжна�
родна спеціалізована виставка «Україна
Зернова�2009».  Організатори виставки:
Міністерство аграрної політики України,
Українська зернова асоціація, журнал
«Хранение и переработка зерна» та
НК»Експоцентр України». Генеральний
спонсор виставки – сільськогосподарське
підприємство «НІБУЛОН».
Участь у форумі візьмуть науково�дос�
лідні інститути та установи, організації та
підприємства всіх форм власності, ви�
робники зерна (агрофірми, фермери),
підприємства по заготівлі, зберіганню та
переробці зерна, виробництву борошна
та хлібопродукції; виробники техніки,
машин та обладнання; зернотрейдери,
експортери, транспортні підприємства,
біржі та торгівельні структури.
В програмі виставки: конференції, науко�
во�практичні семінари, круглі столи; пре�
зентації конкурентоспроможної продук�
ції, нових технологій вітчизняної зернової
індустрії; презентації інноваційних техно�
логій в АПК України.
Тематичні розділи виставки: виробництво
зерна; агротехнічні засоби; зберігання
зерна; переробка зерна; сучасні техноло�
гії виробництва; логістика; підготовка фа�
хівців для зернового ринку України.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

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

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 42,00 990,09 130,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 20,00 6388,20 838,78
Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 FCA 110,00 5181,37 679,78
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 CPT 64,50 5918,64 776,51
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 37,81 1204,74 158,03 1003,95 131,69
Жито 1 клас ДСТУ 4522(2006 2008 EXW 554,34 1122,83 147,29 935,69 122,74
Жито 2 клас ДСТУ 4522(2006 2008 EXW 104,61 1024,17 134,34 853,48 111,95
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 500,00 1280,58 168,14 1067,15 140,12
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 435,19 1204,73 158,17 1003,94 131,81
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 21,00 1928,24 253,18
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 22,00 1028,89 135,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 2008 FOB 2000,00 2248,77 295,06
Івано	Франківська аграрна біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 DDU 37,50 2360,99 310,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694(2006 2008 DDU 3,30 3754,74 493,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694(2006 2008 FCA 44,00 4306,09 565,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 2008 FCA 110,00 647,82 85,00
Кримська аграрна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 2008 FOB 40,33 2057,97 270,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 20,00 1895,84 248,73
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 2550,00 1110,14 145,65
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 4600,00 1128,07 148,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 3500,00 1064,97 139,71
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 1500,00 1018,28 133,67
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 242,00 917,52 120,46
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 1000,00 1128,07 148,00
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 FCA 50,00 5450,80 715,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694(2006 2008 DAF 21,00 2423,83 318,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 2008 DAF 202,00 1905,24 250,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 2008 FOB 2010,00 2609,94 342,69
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FCA 300,00 2475,23 325,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 200,00 2475,23 325,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 1000,00 1279,81 168,04 1066,51 140,03
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 4974,00 1204,78 158,14 1003,99 131,78
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2745,00 1181,64 155,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 7300,00 1028,17 135,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 2200,00 1204,74 158,18 1003,95 131,82
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 1500,00 952,01 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 5550,00 1066,25 140,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2008 FOB 250,00 1523,22 200,00
*Насіння сої ДСТУ 2240(93 2008 EXW 38,00 10148,36 1332,49
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 7000,00 1097,78 144,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 FCA 600,00 1676,86 220,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201(68 2008 DAF 67,85 2451,04 321,60
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 355,00 2322,91 305,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 2008 FOB 7000,00 868,90 114,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 80,30 1280,58 168,02 1067,15 140,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 511,51 1204,73 158,07 1003,94 131,73
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 64,00 1623,75 213,11
*Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 21,00 2184,98 286,69
*Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 DDU 84,00 2369,81 310,91
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201(68 2008 FCA 21,00 2424,16 318,07
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 20,00 7754,78 1017,22
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 300,00 952,94 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 20000,00 1074,91 141,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 1900,00 1002,49 131,50
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638(2006 2008 FCA 100,00 913,93 120,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638(2006 2008 CPT 1700,00 762,21 100,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292(93 2008 DAF 67,85 3200,99 420,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 FOB 3000,00 5357,84 703,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 280,00 1227,76 161,05
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 1000,00 914,82 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 2500,00 952,94 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 3000,00 899,57 118,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 CPT 500,00 884,33 116,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 1000,00 1395,10 183,00
*Насіння маку ГОСТ 12094(76 2008 DDU 20,00 7211,55 945,96
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 20,00 6439,17 844,88
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769(98 2008 DAF 12000,00 2011,85 263,95
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 2500,00 1120,45 147,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2300,00 930,07 122,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 1000,00 952,81 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 2000,00 1105,10 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1750,00 914,82 120,00
*Тритикале ДСТУ 4762(2007 2008 DAF 1250,00 876,46 115,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 30000,00 1524,42 200,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 100000,00 1371,98 180,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843(2007 2008 DAF 9,20 6769,03 888,08
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694(2006 2008 EXW 40,00 3048,84 400,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694(2006 2008 DAF 10,80 7589,48 995,72

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2009 FOB 5000,00 1295,76 170,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.07.2009 FAS 5000,00 1157,65 152,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.06.2009 FAS 4000,00 1020,56 134,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 30.06.2009 CPT 5500,00 990,09 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 30.06.2009 FOB 3000,00 1142,41 150,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.08.2009 FOB 8500,00 983,16 129,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2009 FOB 7000,00 1233,81 162,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 30.06.2009 FOB 5000,00 1120,35 147,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2009 FCA 3000,00 1097,78 144,00

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 15 по 21 травня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 15 по 21 травня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 1580,30 1279,81 1280,09 1280,58 168,07
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 8158,51 1204,72 1204,77 1204,79 158,15
Жито 1 клас ДСТУ 4522(2006 2008 EXW 554,34 1122,83 1122,83 1122,83 147,29
Жито 2 клас ДСТУ 4522(2006 2008 EXW 104,61 1024,17 1024,17 1024,17 134,34

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2745,00 1181,64 1181,64 1181,64 155,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 30280,00 1227,76 1521,68 1524,42 199,64
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 7300,00 1028,17 1028,17 1028,17 135,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 7000,00 1097,78 1097,78 1097,78 144,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 3300,00 914,82 925,45 930,07 121,39
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 3500,00 1051,02 1064,97 1067,29 139,71
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 1500,00 1013,74 1018,28 1020,56 133,67
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 105,00 1491,22 1736,47 1928,24 227,91
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 306,00 827,00 935,49 1028,89 122,82
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 CPT 500,00 884,33 884,33 884,33 116,00
Тритикале ДСТУ 4762(2007 2008 DAF 1250,00 876,46 876,46 876,46 115,00
Сорго ГОСТ 8759(92 2008 FCA 110,00 647,82 647,82 647,82 85,00
Сорго ГОСТ 8759(92 2008 FOB 7000,00 868,84 868,90 868,92 114,00
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769(98 2008 DAF 12000,00 2011,85 2011,85 2011,85 263,95
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 5300,00 952,01 952,65 952,94 125,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 23000,00 899,57 1052,04 1074,91 138,00
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 100000,00 1371,98 1371,98 1371,98 180,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 8950,00 1002,49 1089,04 1128,07 142,88
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1750,00 914,82 914,82 914,82 120,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 11150,00 1066,25 1097,30 1128,07 144,02
Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 FCA 600,00 1676,86 1676,86 1676,86 220,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 21,00 2184,98 2184,98 2184,98 286,69
Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 2008 DDU 121,50 2360,99 2367,09 2369,81 310,63
Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 1000,00 1395,10 1395,10 1395,10 183,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2008 FOB 250,00 1523,22 1523,22 1523,22 200,00
Соя ГОСТ 17109(88 2008 FCA 50,00 5450,80 5450,80 5450,80 715,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843(2007 2008 DAF 9,20 6769,03 6769,03 6769,03 888,08
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694(2006 2008 EXW 40,00 3048,84 3048,84 3048,84 400,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694(2006 2008 DAF 21,00 2423,83 2423,83 2423,83 318,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694(2006 2008 DDU 3,30 3754,74 3754,74 3754,74 493,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 2008 DAF 202,00 1904,02 1905,24 1905,88 250,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 2008 FOB 4050,33 2057,97 2426,10 2612,32 318,45
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694(2006 2008 FCA 44,00 4306,09 4306,09 4306,09 565,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694(2006 2008 DAF 10,80 7589,48 7589,48 7589,48 995,72
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FCA 300,00 2475,23 2475,23 2475,23 325,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 200,00 2475,23 2475,23 2475,23 325,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 355,00 2322,91 2322,91 2322,91 305,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 FCA 110,00 5036,00 5181,37 5399,42 679,78
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 CPT 64,50 5918,64 5918,64 5918,64 776,51
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 60,00 6388,20 6860,72 7754,78 900,29
Насіння маку ГОСТ 12094(76 2008 DDU 20,00 7211,55 7211,55 7211,55 945,96
Насіння сої ДСТУ 2240(93 2008 EXW 38,00 10148,36 10148,36 10148,36 1332,49
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638(2006 2008 FCA 100,00 913,93 913,93 913,93 120,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638(2006 2008 CPT 1700,00 762,21 762,21 762,21 100,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201(68 2008 FCA 21,00 2262,55 2424,16 2571,08 318,07
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201(68 2008 DAF 67,85 2451,04 2451,04 2451,04 321,60
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292(93 2008 DAF 67,85 3200,99 3200,99 3200,99 420,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 FOB 3000,00 5357,84 5357,84 5357,84 703,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2009 FOB 5000,00 1295,76 1295,76 1295,76 170,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.07.2009 FAS 5000,00 1157,65 1157,65 1157,65 152,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.08.2009 FOB 8500,00 983,16 983,16 983,16 129,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2009 FCA 3000,00 1097,78 1097,78 1097,78 144,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2009 FOB 7000,00 1233,81 1233,81 1233,81 162,00
Овес 1 клас ГОСТ 28673(90 31.07.2009 FCA 7,00 609,88 609,88 609,88 80,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 30.10.2009 DDU 60,00 2389,20 2389,20 2389,20 313,40
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 31.12.2009 FCA 120,00 762,35 762,35 762,35 100,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.06.2009 FAS 4000,00 1020,56 1020,56 1020,56 134,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 30.06.2009 CPT 5500,00 990,09 990,09 990,09 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 30.06.2009 FOB 8000,00 1120,35 1128,62 1142,41 148,13
Соя ГОСТ 17109(88 12.06.2009 DAF 1000,00 2904,55 2904,55 2904,55 381,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 31.12.2009 DDU 800,00 1905,88 1905,88 1905,88 250,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694(2006 30.06.2009 CFR 25,00 4726,57 4726,57 4726,57 620,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.12.2009 FCA 1000,00 2622,48 2622,48 2622,48 344,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.12.2009 FCA 100,00 19211,22 19281,36 19310,32 2529,20
Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 30.09.2009 DDU 20,00 7790,86 7790,86 7790,86 1021,95
Олія соняшникова ДСТУ 4492(2005 31.12.2009 FCA 4500,00 4955,27 4955,27 4955,27 650,00
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включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

*Овес 1 клас ГОСТ 28673(90 31.07.2009 FCA 7,00 609,88 80,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 30.10.2009 DDU 60,00 2389,20 313,40
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 31.12.2009 FCA 120,00 762,35 100,00
*Соя ГОСТ 17109(88 12.06.2009 DAF 1000,00 2904,55 381,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.12.2009 FCA 100,00 19281,36 2529,20
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694(2006 31.12.2009 DDU 800,00 1905,88 250,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694(2006 30.06.2009 CFR 25,00 4726,57 620,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492(2005 31.12.2009 FCA 4500,00 4955,27 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.12.2009 FCA 1000,00 2622,48 344,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 30.09.2009 DDU 20,00 7790,86 1021,95

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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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ»ви можете у будь(якому поштовому відділенні
за Каталогом. Вартість передплати у 2009 р. – 17,07 грн./місяць 

Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь(якого місяця та на будь(який термін. 
Вартість редакційної передплати у 2009 р. – 16,00 грн./місяць.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ»на 2009"й рік. ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!


