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Лідери – на зліт
Кращі студенти аграрних вузів
І�ІV рівнів акредитації 26�29
травня 2009 року зустрілися на
Зльоті іменних стипендіатів та
відмінників навчання «Лідери
АПК ХХІ століття», мета якого –
допомогти їм глибше розкрити
свій науковий та творчий по�
тенціал, ділові якості. Черговий
ХІ Зліт приймає Одеський дер�
жавний аграрний університет і
проводить його на базі відпо�
чинку для дітей та юнацтва
«Молода гвардія».
У роботі зльоту студентської
молоді взяли участь заступник
міністра аграрної політики Ук�
раїни Сергій Мельник, заступ�
ник голови Одеської облдерж�
адміністрації Микола Кісеолар. 
Програмою заходу передбаче�
но проведення засідання об'єд�
наних студентських рад самов�
рядування навчальних закла�
дів, круглих столів з обговорен�
ня важливих проблем сучасної
науки, освіти та агропромисло�
вого виробництва, презентува�
тимуться кращі наукові розроб�
ки в профільних галузях АПК. 
До Одеси приїхали 327 студен�
тів – це іменні стипендіати Пре�
зидента України, Верховної Ра�
ди, Кабінету Міністрів, обла�
сних та районних держадміні�
страцій, активісти студентсько�
го самоврядування – члени
об'єднаної студентської ради,
переможці конкурсу «Кращий
студент року». 
Свій відлік Зліт починає з 1999
року, коли за ініціативи Міна�
грополітики України і Всеукра�
їнського благодійного фонду
підтримки сільської молоді
«Надія ХХІ століття» під егідою
профільного Департаменту Мі�
ністерства та Науково�мето�
дичного центру аграрної освіти
першим гостинно відкрив двері
Національний аграрний уні�
верситет (м. Київ). Відтоді у за�
ходах взяли участь понад 2,5
тисячі іменних стипендіатів та
відмінників навчання вузів
АПК. 

ЗА ОПЕРАТИВНИМИ даними,

що базуються на інформації з ре#

гіонів, станом на 28 травня 2009

року в Україні комплекс весняно#

польових робіт#2009 наближаєть#

ся до завершення. 

В усіх категоріях господарств

практично закінчено посів ярих

зернових та зернобобових куль#

тур. 

Усього в державі ними засіяно

7493 тис. га, що становить 101%

від прогнозованих 7455 тис. га і

практично дорівнює показникові

2008 року. З них на частку сіль#

госппідприємств припадає 5222

тис. га (99% від прогнозу у 5248

тис. га). 

З цієї загальної кількості по#

сіви кукурудзи на зерно стано#

влять 2279 тис. га (або 95% від

прогнозованих площ 2411 тис.

га), у т.ч. сільгосппідприємствам

належить 1568 (92% від прогно#

зованих 1708 тис. га). Ці показ#

ники також аналогічні минуло#

річним.

Гречка, відповідно, становить

237 тис. га (87% – від 274 тис. га

за прогнозом), з них промисло#

вих посівів 205 тис. га (83%, від#

повідно). 

Просом засіяно – 100 тис. га

(73%), у т.ч. у сільгосппідприєм#

ствах воно сягає  – 79 тис. га (72%

від 110 тис. га).

Посіви сої перевищили прог#

нозні показники за рахунок гос#

подарств населення і становлять

580 тис. га (102% від запланова#

них 569 тис. га), у т.ч. промислові

посіви становлять 536 тис. га

(99% від плану).

Закінчується сівба технічних

культур. Зокрема, цукрові буряки

посіяно на площі 333 тис. га (95%

від прогнозованих 350 тис. га.).

Для порівняння, торік на цю дату

було посіяно 403 тис. га, а у 2007 р.

– 650 тис. га. Нині на сільгосппід#

приємства припадає 289 тис. га

(96% від планових 302 тис. га). 

Соняшник також збільшив

площі і зайняв 3745 тис. га (107%

від прогнозованих 3511 тис. га), у

тому числі у сільгосппідприєм#

ствах – 2753 тис. га (106%, відпо#

відно). Для порівняння, торік на

цю дату соняшнику було посіяно

на площі 3659 тис. га, з яких у

сільгосппідприємствах – 2645

тис. га. 

На сьогоднішній день озимі

культури підживлено на площі

8236 тис. га (майже 100% від пла#

нових 8252 тис. га), у т.ч. у сіль#

ськогосподарських підприєм#

ствах – 6848 тис. га (101%). Для

порівняння, торік це було загаль#

них 7490 тис. га, з яких на частку

агроформувань припадало 6418

тис. га.

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 сільсько�
господарською продукцією,
продуктами її переробки,
продовольством за поточний
тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
БАНКІРИ НАХАБНІЮТЬ ñ 
АГРАРІЇ НЕ ЗДАЮТЬСЯ

Багато аграріїв нарікають на зміни у
взаємовідносинах з банками, котрі
останнім часом «дещо» знахабніли,
затримуючи перекази коштів. Тож, як
боротися із безкарністю та самовладдям
банківських і фінустанов…

117* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 28.05.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
(Україна) 114,56 �4,7% 48,9%

РТС 
(Росія) 1053,73 5,2% 66,8%

WIG 20
(Польша) 1814,29 �0,9% 1,4%

DAX*
(Німеччина) 5000,77 �0,8% 4,0%

S&P 500*
(США) 893,06 �1,2% �1,1%
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РЕГІОНИ
ТРІШКИ ДОБРИХ СЛІВ ПРО ЯРЕШКИ

Звісно, поряд з гігантами аграрного бізнесу, про яких
ми зазвичай пишемо, СТОВ «Ярешківське» виглядає
досить скромно. Але саме на таких невеликих
господарствах, які без сторонньої допомоги
примудряються не лише виживати, а ще й будувати та
втілювати свої плани, і тримається Україна.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
КУРЯЧІ ХМАРОЧОСИ

Дивовижний приклад того, як найсучасніші технології
поєднуються з традиціями українського птахівництва,
демонструє сьогодні ЗАТ «Агрофірма «Березанська
птахофабрика». Гордість підприємства – 10�ярусний
цех, потужністю 1,2 млн птахомісць.
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Посівна в Україні
наближається до завершення



При Кабміні
утворено Раду 
сільських 
і селищних 
голів 

Уряд утворив Раду сільсь�

ких і селищних голів при

Кабінеті Міністрів України.

Відповідна постанова за�

тверджена на відкритому

засіданні уряду з питань

розвитку сільських насе�

лених пунктів.

Відповідно до положення
про Раду, вона є постійно
діючим консультативно�
дорадчим органом. Ос�
новними завданнями Ради
є: сприяння формуванню
ефективного механізму
взаємодії органів виконав�
чої влади та сільських і се�
лищних голів на засадах
партнерства і відкритості
та вироблення взаємоуз�
годжених позицій. 
Рада розроблятиме та по�
даватиме органам вико�
навчої влади пропозиції
щодо необхідності пере�
гляду нормативно�право�
вих актів з питань удоско�
налення місцевого самов�
рядування з метою ство�
рення сприятливих умов
для його розвитку та удос�
коналення системи захисту
прав сільських і селищних
територіальних громад.
Також члени Ради оціню�
ватимуть виконання нор�
мативно�правових актів
щодо питань регіональної
політики та готуватимуть
відповідні рекомендації. 
Також Рада готуватиме
пропозиції щодо удоско�
налення системи органів
виконавчої влади та орга�
нів місцевого самовряду�
вання з метою підвищення
ефективності їх діяльності.
Рішення Ради мають реко�
мендаційний характер. У
разі потреби рішення Ради
реалізуються шляхом
прийняття відповідних ак�
тів Кабінету Міністрів. 
Головою Ради обрано Ли�
пинського сільського го�
лову (Волинська область)
Богдана Гусака. 
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Українська аграрна конфедерація ви�

ступає за відміну санітарної обробки

залізничних вагонів, призначених для

перевезення харчових продуктів і

продовольчої сировини. Про це йдеть�

ся в повідомленні УАК, опубліковано�

му на офіційному сайті. 

ЯК ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ в листі міні#

стра транспорту і зв'язку України Йоси#

па Вінського до президента УАК Леоніда

Козаченка, проблема доцільності і необ#

хідності проведення санітарної обробки

залізничних вагонів розглядалася на ро#

бочій нараді в Держкомпідприємництві

28 квітня цього року. 

За підсумками наради було вирішено,

що Держкомпідприємництво звернеться

до Міністерства охорони здоров'я і Мін#

трансзв'язку з пропозицією внести зміни

до наказу МОЗ від 20.04.2005 р. №175

«Про затвердження Державних санітар#

них норм і правил «Перевезення продо#

вольчої продукції залізничним, повітря#

ним і водним транспортом». Крім того,

відмінити наказ Мінтрансзв'язку від

13.04.2005 р. №137 «Про затвердження

інструкції про організацію проведення на

залізницях України робіт по проведенню

санітарної обробки порожніх вагонів і

контейнерів, призначених для переве#

зення продовольчої продукції». 

Як наголошується в листі, Мін#

трансзв'язку, у разі підтримки Міністер#

ства охорони здоров'я, готове розгляну#

ти питання про відміну санітарної об#

робки залізничних вагонів. 

В УАК зазначили, що вартість цієї

обробки, яка іноді сягає 4 грн/т, додат#

ковим вантажем лягає на сільськогоспо#

дарських товаровиробників, оскільки

витрати зерноторгових компаній на таку

обробку примусово покладалися на аг#

раріїв через зміни цін на зерно. 

«Українська аграрна конфедерація

прикладе всі зусилля, щоб побори були

скасовані», – наголошується в повідо#

мленні.

Чи скасують 
санобробку вагонів?

Кошти стабілізаційного фонду 
для АПК нарешті розподілено
Кабінет Міністрів України за�

твердив порядок викори�

стання в 2009 р. коштів ста�

білізаційного фонду для зде�

шевлення кредитів, фінансу�

вання інвестиційних проек�

тів і підтримки окремих про�

ектів в агропромисловому

комплексі. 

ПРО ЦЕ йдеться в Постанові

Кабміну від 13 травня 2009 р.

№463, опублікованій на офі#

ційному сайті уряду. 

Згідно з документом, бю#

джетні кошти виділяються у

розмірі 1606,438 тис. грн. Зо#

крема, кошти виділяються на

здешевлення кредитів підпри#

ємствам агропромислового

комплексу в сумі 800 млн грн,

з них 120 млн грн – для здеше#

влення кредитів, залучених для

реалізації інноваційних проек#

тів, які пройшли державну реє#

страцію у встановленому зако#

нодавством порядку. При цьо#

му бюджетні кошти, передбаче#

ні для здешевлення кредитів,

направляються підприємствам

агропромислового комплексу

на здешевлення кредитів, залу#

чених ними в поточному році,

зокрема для придбання склад#

ної сільськогосподарської тех#

ніки виключно вітчизняного

виробництва. 

Також кошти виділяються

для підтримки таких проектів в

агропромисловому комплексі:

бюджетна тваринницька дота#

ція і державна підтримка ви#

робництва продукції рослин#

ництва – 642,62 млн грн, з них

для підтримки виробництва

продукції тваринництва відпо#

відно до Постанови КМУ від 1

березня 2007 р. №348 «Про за#

твердження порядку викори#

стання в 2007 р. коштів, перед#

бачених в державному бюджеті

для розвитку тваринництва», –

202,62 млн грн, для виплати

бюджетної тваринницької до#

тації за вирощений і проданий

на забій в 2009 р. молодняк

ВРХ – 190 млн грн і для під#

тримки виробництва продукції

рослинництва (часткова ком#

пенсація сільськогосподарсь#

ким товаровиробникам витрат

на посів ярих культур цукрових

буряків, льону#довгунця) – 250

млн грн. 

Крім того,  виділено на

держпідтримку сільськогоспо#

дарських обслуговуючих кооп#

еративів 90 млн грн; проведен#

ня державних виставкових за#

ходів у сфері агропромислово#

го комплексу – 9 млн грн; оз#

доровлення і відпочинок дітей

працівників АПК – 10 млн грн;

держпідтримку сільськогоспо#

дарської дорадчої служби –

5 млн грн. 

Виділені кошти і на пога#

шення кредиторської заборго#

ваності, яка виникла в 2008 р.

Зокрема за такими бюджетни#

ми програмами, як часткова

компенсація складної сільсько#

господарської техніки вітчиз#

няного виробництва – 2,642

млн грн; здешевлення вартості

страхових премій (внесків),

фактично сплачених суб'єктам

аграрного ринку, – 12,176 млн

грн. 

Бюджетні кошти виділя#

ються на поворотній основі у

розмірі 593,562 млн грн для

підтримки окремих проектів в

агропромисловому комплексі,

зокрема: для заходів щодо опе#

рацій фінансового лізингу віт#

чизняної сільськогосподарсь#

кої техніки – 393,562 млн грн;

для надання кредитів фермер#

ським господарствам – 200 млн

грн. 

Використання бюджетних

коштів за напрямами, не пе#

редбаченими в даному Поряд#

ку, здійснюється після затвер#

дження Кабінетом Міністрів

України відповідного порядку. 

Згідно з документом, Мін#

агрополітіки спрямовує бю#

джетні кошти на реєстраційні

рахунки розпорядників бю#

джетних коштів нижчого рівня. 

Бюджетні кошти не виділя#

ються суб'єктам господарюван#

ня, які визнані банкротами,

щодо яких порушена справа

про банкрутство, проводиться

санація, які реорганізуються

або ліквідуються. 

Після закінчення бюджет#

ного періоду залишки бюджет#

них коштів, які наявні на ра#

хунках головного розпорядни#

ка бюджетних коштів за станом

на 1 січня відповідного року за

певною бюджетною програ#

мою, повертаються до Стабілі#

заційного фонду.

Новий техрегламент: 
у пошуках сировини 
Українським молокозаводам можуть забо�

ронити використовувати молоко, куплене у

населення, частка якого зараз становить

близько 70% закупівель.

ТАКА НОРМА міститься в технічному регла#

менті виробництва молока, розробленому Мін#

агрополітіки. У документі пропонується зо#

бов'язати переробників використовувати тільки

молоко «із загальним бактерійним запліднен#

ням 100#500 тис. КУО на куб. см». Цим параме#

трам відповідає тільки молоко вищого і 1#го га#

тунків, відзначають в галузевій асоціації «Укр#

молпром».

На долю молока вищого і 1#го сортів наразі

припадає тільки 30% всього виробництва, го#

ворить голова правління «Балтського молочно#

консервного комбінату дитячих продуктів»

(ТМ «Ласуня») Микола Василецький. У при#

ватних господарствах неможливо отримати мо#

локо вище 2#го гатунку. 

Втім останнім часом, як нещодавно повідо#

мив заступник міністра аграрної політики Ана#

толій Мірошников, частка великотоварних ви#

робників на українському ринку молока збіль#

шилася на 4%.



«ПІСЛЯ проведення 11 берез#

ня цього року у стінах парла#

менту розширених слухань

щодо проблем агропромис#

лового комплексу для підси#

лення ефекту ми вирішили

провести такі наради у регіо#

нах. Вони вже відбулися у

Житомирській та Дніпропе#

тровській областях. Ми праг#

немо залучити якнайширше

коло аграріїв та громадськості

до розв'язання проблем галу#

зі», – пояснив, відкриваючи

виїзні слухання у приміщенні

Херсонської обласної ради го#

лова Комітету Микола При�

сяжнюк. 

«Сьогодні комітетські слу#

хання вперше проводяться на

Херсонщині. Без перебіль#

шення – це регіон з великими

можливостями та перспекти#

вами. Ця область завжди сла#

вилася якісним продовольчим

зерном, озимою пшеницею,

кукурудзою, рисом, соняшни#

ком. Земля була щедрою на

овочі, фрукти, баштан та ви#

ноград. Тут – величезні площі

зрошуваних земель, потужний

водогосподарський комплекс

– десять тисяч кілометрів зро#

шувальної мережі. Проте це

було колись! Сьогодні аграр#

ний сектор області, так само

як і всієї України, глибоко

уражений. Аграрії та сіль#

госпвиробники опинились на

межі виживання», – розпочав

із констатації невеселих фак#

тів очільник Комітету.

Серед численних проблем

регіону згадав пан Присяж#

нюк і занепад сільськогоспо#

дарського машинобудування,

зокрема нещодавній критич#

ний стан Херсонського маши#

нобудівного заводу. «На пре#

великий жаль, уся ця галузь

сьогодні опинилася в критич#

ному стані що за економіч#

ним, що за технічним рівнем,

– зазначив він. – Криза лише

поглибила руйнівні процеси.

Нам треба створити такі умо#

ви, щоб імпортерам сільгос#

птехніки було вигідно ставати

інвесторами. Потрібно на#

решті поетапно стимулювати

її виробництво в Україні».

Аграрна галузь вимагає

державницького, стратегічно#

го підходу, переконаний на#

родний депутат. Тож сьогодні,

на його думку, необхідне за#

провадження двохрівневої

програми дій: по#перше, тер#

мінові тактичні заходи для

подолання кризи та забезпе#

чення продовольчої безпеки;

по#друге, чіткі стратегічні цілі

для стрімкого розвитку АПК

та нарощування експортного

потенціалу. 

Уже зараз пан Присяжнюк

радить вжити таких невід#

кладних заходів:

– забезпечити державну

фінансову підтримку держав#

них цільових, галузевих та зо#

нальних програм розвитку;

–забезпечити першочерго#

ве кредитування цих програм;

– захистити внутрішній

ринок від імпорту товарів

низької якості;

– впровадити ефективну

політику інтервенцій. 

Говорячи про пріоритети

національної аграрної політи#

ки, голова Комітету відзна#

чив, що АПК зможе стати

ефективною та високорента#

бельною галуззю у тому разі,

коли щодо до неї будуть домі#

нувати професіоналізм, відпо#

відальність і чітке бачення

довгострокової перспективи. 

Тож завдання полягає в то#

му, щоб:

Перше. Нарощувати ви#

робництво будь#якою ціною,

а насамперед – сформувати

сучасну інфраструктуру, яка

обслуговувала б сільське гос#

подарство, забезпечувала пе#

реробку агросировини і ви#

робництво якісних продуктів.

Друге. Посісти своє місце

на жорстко збалансованому та

інтегрованому світовому агро#

ринку. А для цього потрібно

максимально збільшити ек#

спортні можливості АПК, пе#

рестати бути ринком збуту для

інших країн і керуватися доб#

роякісним національним аг#

рарним егоїзмом у зовніш#

ньоекономічній сфері. 

Третє. Взяти курс на інду#

стріалізацію сільськогоспо#

дарського виробництва. Інду#

стріалізація може бути і вели#

кою (орієнтованою на під#

тримку великотоварного кон#

курентоспроможного госпо#

дарства) та середньою (спря#

мована на фермерство та ко#

оперативи). 

Четверте. Розвиток висо#

коефективного, прибуткового

сільгоспвиробництва шляхом

інноваційно#інвестиційного

зміцнення матеріальної і тех#

нічної бази.

П'яте. Всебічна підтримка

розвитку аграрного ринку.

Шосте. Врегулювання зе#

мельних відносин і раціональ#

не землекористування. 

Сьоме. Підготовка фахів#

ців, спроможних забезпечити

сучасний та ефективний ме#

неджмент як великотоварни#

ми господарствами, так і галу#

зями в АПК.

Восьме. Сприяння розвит#

ку агронауки, її конкретному

зв'язку безпосередньо з сіль#

госпвиробництвом. Єдине

можливе рішення тут – у дер#

жавній програмі віддати на#

лежне місце стимулюванню

інтеграційних процесів між

науково#дослідними структу#

рами та виробництвом, пере#

конаний промовець.

Дев'яте. Завершення фор#

мування нормативно#право#

вої бази. «Сьогоднішня ситуа#

ція на селі заполітизована.

Щоразу у боротьбі за голоси

сільського виборця прийма#

ються закони не тільки такі,

які суперечать один одному і

ринковим механізмам, а й су#

перечать моделі АПК як та#

кій, – обурювався народний

обранець. – Тож нам конче

необхідний Аграрний кодекс.

Зволікати не можна! Він по#

винен забезпечити ефективне

регулювання відносин в АПК,

динамічний і збалансований

розвиток його галузей».

Десяте. Удосконалення

системи управління в АПК на

всіх рівнях. «Наша галузь

справді змарніла і потребує

реорганізації. Функції Мін#

агрополітики та уряду у рин#

кових умовах повинні бути

зовсім іншими, ніж ми маємо

на сьогодні».

Наголосив голова про#

фільного парламентського

Комітету і на необхідності пі#

двищення статусу профільних

аграрних асоціацій, посилен#

ня ефективності їхньої робо#

ти: «Слід відлагодити меха#

нізм, через який сільгосптова#

ровиробники за допомогою

асоціацій зможуть відстоюва#

ти свої економічні інтереси в

тому числі на законодавчому

рівні».

На думку учасників слу#

хань, негайного вирішення

потребує також питання залу#

чення в галузь додаткових

коштів. Недостатні обсяги фі#

нансування сільськогосподар#

ських товаровиробників нега#

тивно вплинули на організа#

цію проведення комплексу

весняно#польових робіт та

підготовку до збирання вро#

жаю і можуть спричинити

ускладнення у подальшому

розвитку сільськогосподарсь#

кого виробництва, а звідси –

призвести до істотного скоро#

чення обсягів аграрної про#

дукції. Як наголошували про#

мовці, йдеться про майбутню

долю цілих галузей агропро#

мислового виробництва (м'яс#

не і молочне тваринництво,

овочівництво, рисівництво,

рибна галузь та ін.), а також

вітчизняне сільськогосподар#

ське машинобудування, зо#

крема випуск зернозбираль#

них комбайнів «Славутич».

Недостатня фінансова під#

тримка державою розвитку

зрошуваного землеробства,

недосконала система кредиту#

вання, відсутність часткової

компенсації вартості дощу#

вальної та іншої меліоратив#

ної техніки («Комплексна

програма розвитку меліорації

земель та поліпшення еколо#

гічного стану зрошуваних і

осушених угідь у 2001#2005

роках та прогноз до 2010 ро#

ку» профінансована у частині

реконструкції і будівництва

зрошувальних систем лише на

один відсоток), незбалансова#

ність цін на сільськогосподар#

ську та промислову продук#

цію призвели, на думку уча#

сників слухань, до незадовіль#

ного технічного стану вну#

трішньогосподарських меліо#

ративних систем, внаслідок

чого в Україні зрошується ли#

ше третина зрошуваних зе#

мель – 640,5 тис. га (по обла#

сті – 285 тис. га), а забезпече#

ність дощувальною технікою

взагалі дійшла критичної ме#

жі. При потребі 26 тис. оди#

ниць, в наявності є 8 тис. до#

щувальних машин, з яких ли#

ше 5,5 тис. знаходяться у ро#

бочому стані. При цьому, по#

над 80 відсотків з них вже від#

працювали нормативний тер#

мін експлуатації. Окрім того,

за 2000#2008 роки з різних

причин списано і переведено

у богарні 246,6 тис. гектарів

зрошуваних земель (по обла#

сті – 45,8 тис. га).

Не повною мірою викону#

ється рішення уряду про по#

рядок безоплатної передачі у

комунальну власність об'єктів

соціальної сфери, житлового

фонду, внутрішньогосподар#

ських меліоративних систем

колективних сільськогоспо#

дарських підприємств, що не

підлягали паюванню в проце#

сі реорганізації цих підпри#

ємств, та передані на баланс

підприємств#правонаступни#

ків. Через неврегульованість

питання оподаткування опе#

рацій з передачі у комунальну

власність внутрішньогоспо#

дарських меліоративних си#

стем на сьогодні їх передано

районним, сільським та се#

лищним радам лише 69%. За#

лишаються неврегульованими

також правове і фінансове за#

безпечення їх утримання і ви#

користання. 

Не відповідає науковим

рекомендаціям і  сучасна

структура посівних площ на

зрошуваних землях, практич#

но припинені роботи з хіміч#

ної меліорації ґрунтів, різко

скорочено обсяги внесення

органічних і мінеральних доб#

рив. Не належно здійснюєть#

ся впровадження ресурсо# і

енергозберігаючих технологій

ведення землеробства на ме#

ліорованих землях, відсутня

статистична звітність щодо їх

використання.   

Заслухавши місцевих агра#

ріїв,  Микола Присяжнюк

резюмував: «Без перебільшен#

ня скажу: ще не вмерла Укра#

їна – тільки тому, що наше се#

ло працює, терпить, жевріє

надією. Наша мета сьогодні –

відверто обговорити і узагаль#

нити спільне бачення наявних

проблем та шляхів їх розв'я#

зання».

І пообіцяв разом з облас#

ною державною адміністра#

цією і обласною радою уза#

гальнити всі ідеї у рекоменда#

ціях, які у вигляді рішень Ко#

мітетських слухань будуть не#

відкладно направлені до Пре#

зидента України, Голови Вер#

ховної Ради, Прем'єр#Міні#

стра для розгляду і відповід#

ного реагування. 

* * *

Про прийняті Комітетом

спільно з херсонськими аграрія�

ми на слуханнях рішення – чи�

тайте вже у наступному числі

«АГРОПРОФІ».
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Херсонщина 
приймає парламентарів
СЛУХАННЯ Окрім роботи в стінах парламенту, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики
та земельних відносин час від часу проводить також виїзні комітетські слухання. Цього разу
законодавці від АПК навідалися до Херсона, де заслухали думки місцевої громади аграріїв на тему
«Як повернути землі господарю».



Катерина Хряпа

ТАК, відповідно до Закону Укра#

їни «Про особисте селянське

господарство» від 15 травня 2003

року під особистим селянським

господарством (далі – ОСГ) слід

розуміти господарську діяль#

ність, яка провадиться без ство#

рення юридичної особи фізич#

ною особою індивідуально або

особами, які перебувають у сі#

мейних чи родинних відносинах

і спільно проживають, з метою

задоволення особистих потреб

шляхом виробництва, переробки

і споживання сільськогосподар#

ської продукції, реалізації її над#

лишків та надання послуг з ви#

користанням майна особистого

селянського господарства, в то#

му числі й у сфері сільського зе#

леного туризму. 

За підсумками державного

статистичного спостереження,

станом на 1 січня 2009 року, в

сільських населених пунктах за#

реєстровано 4,7 млн домогоспо#

дарств, членам яких відповідно

до чинного законодавства нада#

ні земельні ділянки з цільовим

призначенням «для ведення осо#

бистого селянського господар#

ства». 

Аналіз чинного законодав#

ства України дозволяє виділити

такі правові ознаки особистого
селянського господарства: 

– суб'єктом права на ведення

ОСГ є виключно фізична особа

(фізичні особи) незалежно від

місця проживання та громадян#

ства; наявність у фізичної особи

земельної ділянки для ведення

ОСГ; 

– метою ведення ОСГ є ви#

робництво сільськогосподарсь#

кої продукції, отримання доходів

(основних або додаткових); 

– ведення ОСГ не є підпри#

ємницькою діяльністю.

У Законі передбачено, що

члени ОСГ здійснюють діяль#

ність на свій розсуд і ризик у ме#

жах встановленого правового

господарського порядку, дотри#

муючись вимог цього Закону, за#

конів України, інших норматив#

но#правових актів. Однак не виз#

начено умов, за яких особа набу#

ває статусу члена ОСГ, та меха#

нізму виходу зі складу ОСГ, як це

передбачено відповідними зако#

нами щодо членів КСП, сільсь#

когосподарського кооперативу,

фермерського господарства. Це є

суттєвим недоліком Закону Ук#

раїни «Про особисте селянське

господарство».

Без основної 
роботи
13 січня 2009 року набув чинно#

сті Закон України «Про внесен#

ня змін до деяких законів Украї#

ни щодо зменшення впливу сві#

тової фінансової кризи на сферу

зайнятості населення» від 25

грудня 2008 року, яким розшире#

но поняття зайнятого населення.

Так, на відміну від попередньої

редакції пп. б) ст.1 Закону Украї#

ни «Про зайнятість населення»

та ст.8 Закону України «Про осо#

бисте селянське господарство»

відповідно до яких члени ОСГ

належали до категорії зайнятого

населення в разі, якщо робота в

цьому господарстві для них була

основною та розрахунковий мі#

сячний дохід на одного члена до#

рівнював або перевищував роз#

мір мінімальної заробітної плати,

тепер члени ОСГ є особами, які

забезпечують себе роботою само#

стійно і належать до зайнятого

населення за умови, що робота в

цьому господарстві для них є ос#

новною. Але питання, що є ос#

новною роботою для членів ОСГ,

залишилось цими Законами не

врегульованим.

Трудове законодавство також

не містить визначення «основної

роботи». В Постанові Кабінету

Міністрів України від 25.02.2009

№144 «Про внесення змін до

Порядку реєстрації, перереєстра#

ції та ведення обліку громадян,

які шукають роботу, і безробіт#

них», яка вступила в дію 4 берез#

ня 2009 року, зазначено, що ве#

дення ОСГ вважається основною

роботою для члена такого госпо#

дарства за умови, що протягом

12 місяців, які передували дню

звернення до центру зайнятості,

він працював на умовах найму

менше ніж 26 календарних тиж#

нів або провадив лише діяльність

пов'язану з веденням особистого

селянського господарства. Такі

члени ОСГ не підлягають реє#

страції в центрі зайнятості. 

Орієнтуємося 
на мінімальну 
зарплату 
ЗАЗНАЧЕНА Постанова значно

полегшила роботу працівників

центрів зайнятості в аспекті виз#

начення осіб, які підлягають реє#

страції як безробітні. Але вона не

зняла проблем в сфері зайнято#

сті на селі, які загострив Закон

України «Про внесення змін до

деяких законів України щодо

зменшення впливу світової фі#

нансової кризи на сферу зайня#

тості населення». 

Міністерство аграрної полі#

тики України для врегулювання

питання зайнятості членів ОСГ,

забезпечення їх соціального за#

хисту, розробило проект Закону

України «Про внесення змін до

деяких законів Україні щодо зай#

нятості членів особистих се#

лянських господарств». 6 квітня

поточного року цей Закон було

прийнято. Однак Президент Ук#

раїни Віктор Ющенко застосував

до нього право вето.

Зокрема, згідно із запропоно#

ваними змінами до статті 1 Зако#

ну України «Про зайнятість на#

селення» встановлюється, що

члени особистих селянських гос#

подарств належать до зайнятого

населення у випадках, передба#

чених Законом України «Про

особисте селянське господар#

ство». 

Водночас змінами до статті 8

Закону України «Про особисте

селянське господарство» перед#

бачається, що члени особистих

селянських господарств нале#

жать до категорії зайнятого насе#

лення за умови, що робота в цьо#

му господарстві для них є основ#

ною і розрахунковий місячний

дохід на одного члена дорівнює

або перевищує розмір мінімаль#

ної заробітної плати. Тобто він

повертає нас до відповідних по#

ложень законодавства, які існу#

вали до змін, прийнятих «анти#

кризовим законом». 

Розробники цього Закону ви#

ходили з того, що в законодав#

стві України має бути передбаче#

ний мінімальний рівень доходів

громадян, які забезпечують себе

роботою самостійно, тому що

юридичними фактами визнання

зайнятим громадянина, який ве#

де особисте селянське господар#

ство, є сам факт зайнятості та рі#

вень отримуваних доходів. 

Саме такий підхід, на їхню

думку, свідчить про ефективність

реалізації конституційного прин#

ципу соціального захисту грома#

дян від безробіття. Зокрема,

враховуючи сезонний характер

такої роботи, доходи громадян

від ведення ОСГ можуть бути

незначними та непостійними.

Якщо з незалежних від громадя#

нина обставин він отримує при#

бутки нижче від мінімальних, то

у такому випадку цей громадя#

нин повинен мати право на  реє#

страцію в центрі зайнятості з ме#

тою додаткового працевлашту#

вання, а при неможливості пра#

цевлаштування такої особи – на

отримання допомоги по безро#

біттю.

Неефективна 
зайнятість 
ГЛАВА держави вважає немож#

ливим підписати даний Закон,

оскільки він не стимулює членів

особистих селянських госпо#

дарств до ефективної зайнятості

в таких господарствах та з низки

інших підстав. 

По#перше, належність членів

особистих селянських госпо#

дарств до категорії зайнятого на#

селення пов'язується з розміром

отримуваного ними доходу. 

Такий підхід не узгоджується

зі змістом статті 24 Конституції

України, за якою громадяни ма#

ють рівні конституційні права і

свободи та є рівними перед зако#

ном і не може бути привілеїв чи

обмежень, зокрема за ознаками

майнового стану. 

По#друге, зазначені зміни не

узгоджуються з міжнародними

нормами та чинним законодав#

ством у цій сфері. Згідно із між#

народними нормами (конвенції

Міжнародної організації праці

№44 і 102) та статтею 2 Закону

України «Про зайнятість насе#

лення» безробітними визнають#

ся працездатні громадяни пра#

цездатного віку, які через відсут#

ність роботи не мають заробітку

або інших передбачених законо#

давством доходів. 

Отже, Президент України ро#

бить висновок, що члени особи#

стого селянського господарства,

як і всі самозайняті особи, діють

на свій розсуд та ризик, тобто є

особами, які забезпечують себе

роботою самостійно.  

* * *

Як бачимо, з погляду право#

вого регулювання питання щодо

зайнятості членів особистих се#

лянських господарств цілком

визначено чинним законодав#

ством. Однак з точки зору со#

ціально#економічного станови#

ща членів таких господарств це

питання є проблемним і тому

потребує подальшого пошуку

шляхів вирішення. 
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Про особисте
Правові питання зайнятості членів особистих селянських господарств

ПРАВОЧИН В умовах реформування аграрного сектора економіки та світової фінансової кризи за3
гострилися і актуальними стають питання зайнятості.  Злободенність цих проблем обумовлена не
тільки соціально3економічними факторами як от: масові вивільнення працівників внаслідок ліквідації,
реорганізації або банкрутства підприємств, скорочення  чисельності працівників, направлення їх у
відпустки без збереження заробітної плати, а й причинами правового характеру. 



Євгенія Руженцева

ТАКИХ господарств, як «Яреш#

ківське», в Україні чимало. Кіль#

ка років тому воно тримало пер#

шість за врожаєм у Баришівсько#

му районі на Київщині. Тоді спе#

ціалізувалися на зернових і цук#

рових буряках. Сьогодні структу#

ра посівів змінилася. Зате у м'ясо#

молочній галузі нарощують пого#

лів'я ВРХ та свиней, тримаючи

стандарти якості м'яса на рівні

Радянського Союзу. 

Сільськогосподарське товари#

ство з обмеженою відповідальні#

стю «Ярешківське» має досить

давню історію, яка бере свої ви#

токи ще з існування радгоспу

«Пилипчанського». Напередодні

незалежності України, 1990 року,

воно розділилося на два госпо#

дарства: базове – «Пилипчансь#

ке» та «Ярешківське». Останнє

незабаром перетворилося на

КСП, а через десять років, у

2000#му, коли відбувалося рефор#

мування всіх сільськогосподарсь#

ких підприємств із колективної

форми до приватної, було реорга#

нізовано у СТОВ «Ярешківське». 

Керує «Ярешківським» госпо#

дарством ось уже дев'ять з поло#

виною років Василь Омельчен�

ко, відколи 2 березня 2000 року

громада обрала його директором. 

Ще б мати
і власну сушарку 
для кукурудзи!
ЗЕМЛІ на початку свого господа#

рювання «Ярешківське» мало

близько 1200 га, на сьогодні її вже

1800 гектарів. Землю беруть в

оренду – благо, проблем з цим

немає: усі власники паїв отрима#

ли вже державні акти на свої ви#

ділені в натурі земельні ділянки.

Розраховуються залежно від ба#

жань самих орендодавців (кому

грошима, кому – натурпродук#

том), а цього року виплачують

3,5% від вартості паю (при тому,

що середня вартість близько 1600

грн). Видають також і майнові

паї.

«Щодо нинішньої фінансової

нестабільності, –  розповідає Ва#

силь Миколайович, – не знаю, як

на кого вона вплинула, а ми її

відчули восени минулого року,

коли ціна на зерно катастрофіч#

но впала, досягнувши навіть 300#

400 грн за тонну. Але ми не могли

зменшити ані орендної плати за

паї, ані заробітної плати своїм

працівникам».

Врожайність зернових мину#

лого року загалом досягала 40 ц

на круг. Колись господарство до#

сягало чималих результатів і у ви#

рощуванні цукрових буряків. Але

вже три роки поспіль цукром

ярешківці не займаються – не#

рентабельно. Та й місцевий цук#

ровий завод працював з перебо#

ями, чим геть розохотив своїх по#

стачальників… 

Посівні площі цього року

збільшили на 400 га. З озимих за#

сіяли пшеницю і трохи жита, з

ярих – ячмінь, пшеницю та 500 га

кукурудзи на зерно. Весняний

комплекс повністю обсіяли, зараз

вносять гербіциди. Цьогорічне

весняне бездощів'я на тлі вітрів і

сонця вплинуло й на ярешківські

посіви. Та, на щастя, багато пере#

сівати не довелося – лише з деся#

ток гектарів.

Що ж до насіння, то три роки

поспіль сіяли кукурудзу тільки

імпортної селекції, цього ж року

– 70% імпортного насіння, 30% –

вітчизняного. Насіння беруть без

вмісту генетично модифікованих

організмів. Торік врожайність ся#

гала близько 60 центнерів, в по#

заминулі роки доходила й до 110

центнерів. 

Технології ярешківці застосо#

вують класичні, бо для переходу

на нульовий обробіток ґрунту

необхідно повністю замінити

техніку, сільськогосподарський

інвентар, а це величезні кошти,

яких наразі немає, адже повністю

працюють за власний кошт. Цьо#

горіч планують закінчити випла#

ту поточного кредиту (на три ро#

ки взяли трактор ХТЗ, залиши#

лося повернути ще 60 тисяч гри#

вень), великих же запозичень не

робили.

Наразі у планах директора –

збудувати власну сушарку для ку#

курудзи: «Хоч би що там було, а

мусимо працювати, українцям

потрібна своя власна якісна про#

дукція, і ніхто нас не нагодує з#за

кордону», – переконаний Василь

Миколайович.

Найкраще молоко
для моцарели – 
з Ярешків
ЩЕ ДЕСЯТЬ років тому госпо#

дарство розпочинало з 61 голови

ВРХ та близько 50 голів свиней

для власних потреб. І ось уже три

роки, як СТОВ «Ярешківське» ін#

тенсивно розвиває свинарство.

Так, на сьогодні це невелике гос#

подарство без жодних зовнішніх

інвестицій утримує близько пів#

тисячі свиней: кількість постійно

змінюється, адже то продають

малими, то здають великими.

«Для внутрішніх потреб цього,

звісно, мало, – говорить пан

Омельченко. – Тож ми сьогодні

розводимо більше, щоб вистача#

ло свиней і на продаж».

Крім того, три роки тому за#

купили також велику рогату ху#

добу: молочне поголів'я українсь#

кої бурої худоби (лебединської

сумської породи). Як показала

практика, у неї найкраще молоко

для сироварів завдяки найвищій

кореляції білку й жиру. Тож моло#

ко здають у Баришівку на вироб#

ництво сиру «моцарела».

На сьогодні поголів'я ВРХ на#

лічує 340 голів, з них – 110 корів.

Молока здають 1800 тонн за рік. 

«Нам обіцяли, що ці корови

лебединської аборигенної поро#

ди, яких ми закупили, даватимуть

п'ять тисяч літрів молока, – роз#

повідає головний зоотехнік

Олександра Войтюк. – Але ж

ми беремо лише нетелів, тому по#

ки що говорити про такий показ#

ник зарано. Нині телички прохо#

дять першу лактацію, та вже сьо#

годні дають по 27 літрів на день».

Утримується худоба зараз без#

прив'язно у літньому таборі. Для

продуктивності тварин годують

лише екструдованими кормами,

для чого заздалегідь закупили ек#

струдер. Преміксів не застосову#

ють. 

Від півтора – 
до півтора…
СЕЛО Ярешки неабияк відчуває

підтримку розташованого на його

землях господарства. Адже зусил#

лями СТОВ газифіковано школу,

дві вулиці на півтора кілометра,

викопано ставок дзеркалом на

півтора гектара, проведено теле#

фонізацію двох сіл (Нових Яреш#

ків і Старих), збудовано АТС на

120 номерів, новий склад для збе#

рігання зерна на півтори тисячі

тонн, реконструйовано тварин#

ницькі приміщення (колишні те#

лятники облаштували під свинар#

ники).

Співпрацює товариство і з

Дніпропетровським металургій#

ним комбінатом. 

«Партнерство,  а  точніше

дружба з меткомбінатом виникла

на ґрунті того, що його працівни#

ки будували наше селище для пе#

реселенців з Чорнобильської

АЕС. І п'ятнадцять років тому,

коли селище було готове, ми за#

пропонували зустрітися будівель#

никам меткомбінату з  тими

людьми, які тепер мешкають у

зведених ними хатах, – розпові#

дає Василь Омельченко. – Зви#

чайно, ми самі були зацікавлені у

співпраці з таким гігантом про#

мисловості. Вони давали нам

шлак, бетон, брали на відпочи#

нок до санаторію#профілакторію

дітей із села, а ми їм віддячували

продуктами харчування для робо#

чих. Продавали за собівартістю

борошно, цукор, ковбасні вироби

з власного ковбасного цеху тощо.

Дніпропетровці приїздили до нас

із самодіяльними концертами,

програма спілкування була наси#

ченою. Але, на жаль, за п'ять ро#

ків у меткомбінаті змінилося, ма#

буть, з чотири директори – а це,

звісно, не сприяло стабільній

співпраці. Хоча торік ми все ж

домовилися, що металурги оздо#

ровлять п'ятнадцять наших пра#

цівників у Євпаторії…»
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КИЇВЩИНА Звісно, поряд з гігантами аграрного бізнесу, про яких ми зазвичай пишемо, СТОВ
«Ярешківське» виглядає досить скромно. Але саме на таких невеличких господарствах, які без
сторонньої допомоги примудряються не лише виживати, а ще й будувати та втілювати свої плани,
і тримається Україна.

Трішки добрих слів про Ярешки

Василь ОМЕЛЬЧЕНКО і Олександра ВОЙТЮК

Чи будуть в Україні
лівійські зернові
комплекси?
Україна й Лівія домовилися
провести засідання двосторон�
ньої комісії з економічного спі�
вробітництва в липні в Україні.  
На зустрічі із секретарем Вищого
народного комітету Лівії Аль�
Багдаді Алі Аль�Махмуді
прем'єр�міністр Юлія Тимо�

шенко запропонувала Лівії
вкладати інвестиції в енергетич�
ні проекти на території України.
Зокрема, запропонувала брати
участь у приватизації Одеського
припортового заводу й у будівлі
нафтопереробного заводу в
Одесі в районі порту «Півден�
ний», що разом із будівництвом
мережі автозаправних станцій
дозволить створити повний
цикл нафтопереробки. 
Крім того, прем'єр України за�
пропонувала лівійській стороні
побудувати в Україні комплекс
із виробництва, зберігання й
транспортування зерна, для
якого вже підготовлений відпо�
відний проект. 

За інф. Урядового порталу

АМКУ проти 
операторів ринку
нафтопродуктів   
Антимонопольний комітет Ук�
раїни 27 травня розпочав роз�
гляд справи, порушеної за оз�
наками вчинення антиконку�
рентних узгоджених дій опера�
торами загальнодержавного
ринку нафтопродуктів. 
Коментуючи ситуацію, в.о. го�
лови АМКУ Олександр Мель�

ниченко зазначив: «У разі ви�
конання підприємствами, які
працюють на ринках нафтопро�
дуктів, вимог Антимонопольно�
го комітету щодо зменшення цін
на пальне до економічно
обґрунтованого рівня, мною да�
но вказівку всій системі органів
Комітету закрити провадження
у справах. В іншому випадку, ті,
хто безпідставно підвищить ці�
ни, будуть притягатися до від�
повідальності».
Як з'ясував Комітет, за поперед�
німи даними синхронне зростан�
ня крупнооптових цін на бензи�
ни в низці регіонів Україні роз�
почалося в першій половині
травня. У період з початку місяця
до 19 травня 2009 року зростан�
ня бензину марки А�92 склало
10%, А�95 – 8%, тоді як на ди�
зельне пальне лише на 4%.
«Антимонопольний комітет ви�
рішив порушити справу, в рам�
ках якої визначить обґрунтова�
ність поведінки кожного з наф�
тотрейдерів», – підкреслив
Олександр Мельниченко.
Територіальним відділенням
Комітету також доручено в мак�
симально стислі терміни переві�
рити підстави підвищення цін
на пальне в підзвітних регіонах.
Розслідування органів Комітету
охопили як оптових, так і роз�
дрібних операторів ринку.

За інф. прес3служби АМКУ
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НА МИНУЛОМУ тижні липневі

ф'ючерси по пшениці на біржі в

Чикаго (CBOT) піднялись на 21

центів за бушель, у Канзас Сіті

(KCBT) ціна зросла на 27 центів

за бушель,  а  у  Міннеаполісі

(MGE) – на 45 центів за бушель

до $273,7/МТ. 

Ціна ф'ючерсів по соєвих бо#

бах піднялась на 55 центів за бу#

шель до рівня $428,8/МТ. Ціни на

кукурудзу зросли на 9 центів за

бушель до $158,3/МТ. 

Міністерство сільського гос#

подарства США (USDA) повідо#

мило, що 48% від врожаю озимої

пшениці оцінюється у доброму і

відмінному стані, порівняно із

46% на попередньому тижні та із

45% у минулому році. 

Сівбу ярої пшениці станом на

24 травня цього року виконано на

79%. Це однак значно нижче се#

реднього показника за п'ять

останніх років – 95%. Експерти

USDA повідомили на минулому

тижні, що у Північній Дакоті від 1

до 3 млн. акрів може бути незасія#

но через холодну, вологу погоду і

весняні паводки. 

Тим часом, курс долара зни#

жувався щодня на минулому тиж#

ні, і опустився до найнижчої точ#

ки в 2009 році. Стурбованість з

приводу дефіциту бюджету США

та можливості зниження амери#

канського рейтингу з позначки

ААА також спричиняють тиск на

долар та збільшує попит на інші

валюти. 

Експортні продажі на мину#

лому тижні становили 563,5 тис.

MT і були значно вище ринкових

очікувань у 300#400 тис. тонн.

Угоди укладались зерно як поточ#

ного, так і наступного врожаю.

Помітне зростання продажів зер#

на нового врожаю відбулось до

Кореї (65,4 тис тонн), Ірану (60

тис. тонн), Таїланду (50,6 тис.

тонн) та Японії (50 тис. МТ). 

Основні тенденції зернового ринку США

Єврокомісія – проти квот 
на виробництво молока

*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 28.05.2009 року 1 RUB = 0,24432 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 4730 4730 4787 4766 + 4762 +32 4730 4787 15 34051745

EXW пшениця кл.3 Липень ’09 4865 4864 4950 4872 + 4877 +18 4864 4950 13 24724050

EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 4988 4969 5003 4970 + 4989 +10 4969 5003 12 23998455

EXW пшениця кл.4 Травень ’09 4123 4069 4177 4072 + 4129 +6 4069 4177 17 29520595

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 4318 4166 4355 4169 � 4282 �22 4166 4355 14 21152170

EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 4505 4318 4515 4318 � 4445 �41 4318 4515 14 21378825

EXW пшениця кл.5 Травень ’09 3902 3900 3902 3900 + 3901 +14 3900 3902 2 507130

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 4030 4030 4031 4031 + 4031 +15 4030 4031 2 523965

EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 4148 4148 4149 4149 + 4149 +16 4148 4149 2 539305

FOB експ. пшениця Травень ’09 193,0 191,8 193,2 191,8 + 192,6 +2 191,8 193,2 14 24502242

FOB експ. пшениця Липень ’09 195,1 193,0 195,1 193,2 + 194,2 +2 193,0 195,1 12 24709526

FOB експ. пшениця Вересень ’09 196,5 194,0 196,5 194,0 + 195,4 +2 194,0 196,5 12 24862932

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 28 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 22 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) 225,05 6,125 0,215 6,385 0,213 6,610 0,218 6,765 0,220 6,848 0,213
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 242,69 6,605 0,275 6,713 0,278 6,865 0,275 6,995 0,265 7,025 0,215
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 273,74 7,450 0,450 7,410 0,448 7,488 0,443 7,543 0,400 7,550 0,358
CBOT Чикаго (Кукурудза) 158,27 4,308 0,098 4,405 0,110 4,520 0,123 4,613 0,108 4,675 0,093

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

428,79 11,670 0,555 11,320 0,585 10,730 0,515 10,320 0,525 10,310 0,525

США. Ставки океанського фрахту на 22 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) 18 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 32
Західна Африка (Нігерія) 58
Східне Середземномор'я (Італія) 31
Західне Середземномор'я (Марокко) 32
Близький Схід (Єгипет) 26
Японія 49 47

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 58
Близький Схід (Єгипет) 25

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 37 23
Європа (Роттердам) 44
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 60
Західне Середземномор'я (Іспанія) 56
Європа (Роттердам) 48
Західна Африка(Марокко/Алжир) 51

Північно�Західне Тихоо�
кеанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Близький Схід (Єгипет) 34
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 60
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 33 30
Тайвань 31 29
Південна Корея 31 29
Японія 28 26

ЄВРОКОМІСІЯ виступає про#

ти збереження квот на молоко.

Про це заявила комісар ЄС із

питань сільського господарства

і сільського розвитку Маріанн

Фішер#Буль на засіданні Ради

міністрів з питань сільського

господарства і рибальства Євро#

пейського Союзу. 

Ситуацію на молочному

ринку Європи запропонували

обговорити делегації Франції,

Німеччини, Австрії та Кіпру. Їх

підтримали делегації Литви,

Словаччини, Люксембургу,

Польщі, Угорщини, Бельгії,

Греції, Італії, Португалії, Ірлан#

дії, Іспанії, Латвії та Румунії. 

Комісар висловила переко#

нання в тому, що ситуація на

ринку не пов'язана з наміром

Євросоюзу повністю скасувати

квоти на виробництво молока з

2015 року, а викликана загаль#

ним впливом на продовольчий

ринок економічної кризи. За її

словами, Єврокомісія готова

вжити низку першочергових за#

ходів щодо підтримки ринку

молока, зокрема, розширити

поставки молока в  школи,

збільшити інтервенції до 31 сер#

пня цього року, збільшити скла#

ди для зберігання масла до 15

серпня цього року. 

Нагадаємо, що 25 травня в

Брюсселі відбулася демонстра#

ція виробників молока і моло#

копродуктів, у якій взяли участь

близько 2 тисяч фермерів, що

вимагали ввести гнучкі квоти на

молоко з метою недопущення

різкого падіння цін. На 2007#

2008 маркетинговий рік обсяг

квот становив 139,6 млн тонн.

на поставки молока на молоко#

переробні підприємства і 3,4

млн тонн – на прямий продаж

споживачам. 

18 березня 2008 року Рада

міністрів з питань сільського

господарства і рибальства ЄС

кваліфікованою більшістю схва#

лила підвищення квот на вироб#

ництво молока на 2% з 1 квітня

2008 року. Восени в 2008 році

були схвалені зміни до сільсько#

господарської політики Євросо#

юзу, відповідно до яких з 2009

року квоти на виробництво мо#

лока повинні збільшуватися

щорічно на 1% до їхньої повної

ліквідації з 2015 року. 

ВГО «УАК», за матеріалами УНІАН

ЗРОСТАННЯ цін на продукти

харчування в РФ в січні#квітні

2009 року склало 5,8%, що в 10

разів перевищило дорожчання

продовольства в ЄС (0,6%). По#

при багаточисельні повідомлен#

ня про різке уповільнення ін#

фляції в квітні#травні поточного

року, продукти харчування в Ро#

сії в квітні стали дорожчими на

0,5%, тоді як в країнах ЄС в се#

редньому вони подешевшали на

0,1%.

У Росії тенденціїї у динаміці

цін на більшість груп продо#

вольчих товарів в квітні значно

відрізнялися від тенденцій в

країнах Європейського Союзу.

Так, за минулий місяць найбіль#

ший приріст цін в РФ відзначи#

вся у овочах, які подорожчали

на 2,4% (у країнах Європейсь#

кого Союзу ціни на них знизи#

лися на 0,1%). Ціни на рибу і

морепродукти збільшилися на

1,8%, цукор, джем, мед, шоко#

лад і цукерки додали 0,9%, хлі#

бобулочні вироби – 0,6% (у кра#

їнах ЄС ціни на дані групи про#

дуктів майже не змінилися).

Водночас у квітні в Росії спо#

стерігалося зниження цін на

фрукти, які стали дешевшими на

2,1% (у країнах ЄС ціни зросли

на 0,8%), на масла і жири – на

1,2% (у ЄС знизилися на 0,9%).

Проте в порівнянні з початком

року ціни на фрукти в Росії ви#

росли на 17,0% (у країнах ЄС в

середньому – на 1,9%), цукор,

джем, мед, шоколад і цукерки

додали 12,7% (У ЄС 1,5%), а ово#

чі – 11,6% (у ЄС 4,6%).

Приріст цін на рибу і море#

продукти у РФ склав 9,4% (в се#

редньому по країнах ЄС відзна#

чалось зниження цін на товари

цієї групи на 1,0%), на м’ясо і

м’ясопродукти – 4,6% (ціни в

Європі зросли на 0,4%). Молоч#

ні вироби, сири і яйця в Росії

подорожчали на 0,7% (у країнах

ЄС відзначалось зниження цін

на 0,9%).

Інфляція в Росії на початку

року збільшувалася в значній

мірі за рахунок девальвації руб#

ля і подорожчання імпортних

продуктів. Проте навесні рубль

почав зміцнюватися, що приве#

ло до уповільнення зростання

споживчих цін до значень, які

серйозно відстають від показни#

ків минулого року. Російський

ЦБ, вважаючи, що за підсумка#

ми року споживча інфляція в

країні може сповільнитися і

опинитися істотно нижче за

офіційний прогноз на рівні 13%.

А деякі незалежні експерти і

зовсім стверджують, що при

певному збігу обставин ціни в

Росії за підсумками року вирос#

туть менш ніж на 10%. Проте, за

результатами травня, згідно офі#

ційного прогнозу, інфляція в

Росії може скласти приблизно

7%, і це означає, що за перших

п’ять місяців року ціни додали

більше половини з відпущеного

їм ліміту.

За матеріалами ТСН

У Росії продукти дорожчають
швидше, ніж в ЄС 



Дакор
Група компаній «Дакор»,

один з найбільших виробни#

ків цукру в Україні, повідо#

мила про завершення весня#

ної посівної кампанії. За#

гальна площа ярих культур

вже склала 26,5 тис га, що

вище запланованих показ#

ників. Високоякісний пиво#

варний ячмінь був засіяний

на 15,8 тис га, пшениця – на

1,5 тис га, ріпак – на 1,3 тис

га, гречка – на 1,8 тис га,

овес – на 1,2 тис га. У той же

час, посів гречки та сої ще

продовжується. 

За словами головного аг#

роному групи компаній «Да#

кор»,  посів ранніх ярих

культур проведено в опти#

мальні строки. У той же час,

несприятливі погодні умо#

ви, а саме квітневе пони#

ження температури та не#

стача вологи через посуху,

внесли свої негативні корек#

тиви щодо очікування вро#

жайності озимих культур. 

У цьому році група ком#

паній «Дакор» зменшила

площі під посіви цукрових

буряків до 12,5 тис га, що

пов'язане зі зміною пріори#

тетів компанії на коротко#

строкову перспективу. Ме#

неджмент планує, насампе#

ред, зосередитись на розвит#

ку аграрного бізнесу групи.  

Ринкову вартість ВАТ

«Дакор Вест» оцінити дуже

важко, оскільки остання

угода з акціями емітенту бу#

ла здійснена ще 28 жовтня

2008 року за ціною 55 грн за

акцію, а ціни купівлі/прода#

жу на ПФТС не змінюва#

лись з початку року (ціна

купівлі взагалі відсутня, ці#

на продажу 125,8 грн за ак#

цію). 

У такій ситуації  акції

«Дакору» можуть бути ви#

ключені з біржового списку

ПФТС згідно з Правилами

біржі. 

На нашу думку, на сьо#

годні ринкова ціна акцій

«Дакор Вест» знаходиться

значно нижче ціни остан#

ньої угоди, тобто ринкова

капіталізація компанії не

перевищує 30 млн доларів

США.   

Sintal 
Agriculture
Агропромислова компанія

Sintal Agriculture, що займа#

ється вирощуванням зерно#

вих, виробництвом цукру та

розведенням свиней, пові#

домила про хід посівної

кампанії  та стан озимих

культур. 

Весняна посівна була за#

вершена 17 травня у Харків#

ському регіоні і на тиждень

раніше – у Херсонському.

Всього було посіяно 38,3 тис

га, які були розподілені між

наступними ярими культу#

рами: соєю, кукурудзою, го#

рохом, ячменем, соняшни#

ком, гречкою та цукровим

буряком. Агрономи холдин#

гу повідомляють, що погод#

ні умови не пошкодили по#

сіви, які знаходяться у гар#

ному стані.  

Щодо озимої пшениці, її

посіви успішно перезимува#

ли і не зазнали пошкоджень

під час квітневої посухи.

Крім того, рослини отрима#

ли необхідну кількість азот#

них добрив. За оцінками аг#

рономів холдингу, врожай#

ність озимої пшениці очіку#

ється на рівні 5,2 т/га. 

Також компанія повідо#

мляє, що згідно розподіле#

ної Міністерством аграрної

політики України квоти А

на виробництво цукру, два

цукрових заводи холдингу –

Пархомовський і Конгре#

совський – отримали право

виробити 23 тис тонн цукру

у 2009 маркетинговому році.

Sintal планує скористатися

цією квотою, оскільки сі#

возміна холдингу була змі#

нена цього року на користь

зернових культур, і цукрові

заводи потребуватимуть до#

даткової сировини.  

Зважаючи на низьку лік#

відність акцій, їх корекція

відбувається значно повіль#

ніше, ніж інших українських

емітентів. Після березневого

падіння на 9%, у квітні ціна

глобальних депозитарних

розписок (GDR) на акції

Sintal Agriculture, що оберта#

ються на Франкфуртській

фондовій біржі впала ще на

15%. Остання угода зафіксу#

вала ціну на позначці 4,51

євро за GDR. Але все одно

акції компанії торгуються  з

досить високими мультиплі#

каторами прибутковості та

продажів порівняно з інши#

ми українськими компанія#

ми агросектору. 
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Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі Ціна продажу Остання ціна Ринкова капіталіза�

ція, млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 18,40 18,50 18,40 460,00 �2,6% 67,3%

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

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 34,86 35,40 35,40 2 433,43 2,6% 187,8%

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

Лендком Лондон LKI LN GBP 14,50 15,00 14,75 35,40 0,0% 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 5,90 6,05 6,00 664,50 4,3% 84,6%

Миронівський з�д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,65 1,25 0,75 120,00 �26,9% �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 0,09 0,19 0,14 1,49 0,0% �90,7%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 28 травня 2009 року
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua •

* * *
Renaissance Partners Investment Limited (Бермудські о�ви),
що володіє групою компаній «Клуб сиру», одним з найбільших ви�
робників молочної продукції в Україні, нині веде переговори про
продаж цього українського активу, повідомило джерело на ринку.
За його словами, Renaissance Partners веде відповідні переговори з
німецьким виробником плавлених сирів Hochland. 
Renaissance Partners входить до «Ренесанс Груп» і спеціалізується на
здійсненні прямих інвестицій і наданні фінансових і консультаційних
послуг, а також капіталу для зростаючих компаній, що працюють на
перспективних ринках світу. 
Група компаній «Клуб сиру» – один з найбільших виробників про�
дуктів молочної переробки (твердий сир, сухе молоко, масло, сиро�
ватка) в Україні і країнах СНД. До складу групи компаній входить 16
підприємств, розташованих в 5 областях України. 
«Клуб сиру» здійснює постачання своїй продукції до Росії, Казахста�
ну, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Японії, Ізраїлю і США.

* * *
ЗАТ «Ландгут Бройлер» отримав дозвіл Антимонопольного комі�
тету України на придбання частки в статутному капіталі ТОВ НПК
«Єнакіївська птахофабрика» (Донецька обл.), яке здійснює упра�
вління корпоративними правами ЗАТ «Феоніс» (Донецька обл.).
Про це повідомила прес�служба АМКУ. Ця операція забезпечить по�
купцеві перевищення 50% голосів в найвищому органі управління
Єнакіївської птахофабрики. Крім того, АМКУ дозволив компанії
«Ландгут Бройлер» купити більше 50% акцій ЗАТ «Феоніс», яке зай�
мається виробництвом комбікормів. 
ЗАТ «Ландгут Бройлер» займається виробництвом і реалізацією інку�
баційних курячих яєць, курчат, ковбаси, м'ясних консервів і м'яса
свійської птиці.

* * *
Компанія «Полісся» планує подвоїти потужності по виготовленню
заморожених напівфабрикатів, побудувавши ще одну фабрику в
Рівненській області. 
Один з найбільших в країні виробників напівфабрикатів – ТОВ «По�
лісся», чий завод розташований в с.Тарасівка (Київська обл.), роз�
раховує освоїти захід України. Компанія має намір побудувати ще
одне підприємство в с.Бугрин (Рівненська обл.).
Фабрика буде запущена в експлуатацію осінню. Це дасть змогу «По�
ліссю» подвоїти виробництво пельменів, вареників і інших продук�
тів. Інвестиції в проект складуть 10 млн євро. Виробництво передба�
чається розмістити на базі місцевого консервного заводу.
ТОВ «Полісся» – помітний учасник вітчизняного ринку заморожених
продуктів. Дилерська мережа компанії охоплює 20 великих міст кра�
їни, а частка продукції сягає 12% українського ринку. 

* * *
NCH New Europe Property Fund L.P., що контролює 35 агрогос�
подарств і зернозберігаючих компаній в Україні, може залучити кре�
дит Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), частина
якого піде на фінансування обігового капіталу перед і після збирання
врожаю, повідомив прес�аташе ЄБРР в Україні Антон Усов. За його
словами, угода між сторонами вже підписана і передбачає виділен�
ня фінансування у вигляді довгострокового револьверного кредиту
(багатократний кредит, який автоматично поновлюється після кож�
ного погашення попередньої лінії). Загальна потреба агро госпо�
дарств в обігових коштах оцінюється на рівні $70�100 млн.



Сергій Наливка

Консалтингова агенція «ААА»

ЗМІЦНЕННЯ національної ва#

люти відкриває дорогу імпорту

цукру#сирцю. Після двох років

недовиробництва національного

цукру Україна знову після

2003/2004 МР зіткнулася з дефі#

цитом. Сумарно дефіцит цукру в

Україні в сезоні 2008/2009 МР

становить 500,0#550,0 тисяч

тонн, що при місячному спожи#

ванні 190,0#200,0 тисяч тонн, дає

близько трьох «несолодких» мі#

сяців. 

На жаль, бездіяльність уряду

(в першу чергу в особі Міністер#

ства економіки) на цукровому

ринку, що вже є порушенням зо#

бов'язань перед СОТ, призвела до

стрибкоподібного зростання цін

з початку цього року. Крім того,

активному імпорту білого цукру

і цукру#сирцю перешкоджала

різка девальвація гривні, що на

тлі зростання світових цін на цу#

кор зробило економічно невигі#

дною  навіть контрабанду. 

Але задля порятунку укра#

їнських банків гривню почали

укріплювати, і імпортери поба#

чили вільну ринкову нішу варті#

стю 1,9 мільярда гривень в опто#

вих цінах. Рівно стільки коштує

500,0 тисяч тонн цукру. І якщо

уряд не в змозі її заповнити, то

для приватних компаній імпорт

цукру став дуже привабливим. 

Очікується, що в найближчо#

му майбутньому «сірі» імпортери

повезуть цукор#сирець в достат#

ній кількості. За попередньою

інформацією, до України вже по#

ступило близько 28,0 тисяч тонн

цукру#сирцю. При існуючих сві#

тових цінах на цукор#сирець,

вартості фрахту, внутрішньої ло#

гістики і переробки, а також з

урахуванням прибутку не менше

US$50 на тонні, відпускні ціни

на білий цукор становитимуть

близько 3750#3850 грн/тонна. 

Дії уряду, якщо і будуть, то

виявляться такими, що запізни#

лися. Або прем'єр#міністр при#

мусить в терміновому порядку

Міністерство економіки прийня#

ти заявки і роздати ліцензії на ім#

порт цукру#сирцю за квотою

СОТ, що все ж таки не вирішить

проблему із зростанням цін, ос#

кільки при існуючих світових ці#

нах і ставці ПДВ цукор в опті

виявиться дорожчим за нинішні

ціни (близько 5000 грн/тонна).

Або прем'єр закриє очі на «сі#

рий» імпорт, який знизить ціни

на соціально значущий продукт

перед «доленосними» президент#

ськими виборами. 

У будь#якому випадку ефек#

тивного контролю і тим більше

насичення внутрішнього ринку

цукром від  уряду чекати не

варто.

З урахуванням чергового не#

довиробництва білого цукру в

Україні в сезоні 2009 року, сумар#

ний імпорт в 2009 календарному

році може досягти 750,0#800,0

тисяч тонн. А протягом року (з

травня 2009) сумарний імпорт

(«білий» і «сірий») може скласти

1,0#1,2 мільйона тонн. 

Швидше за все, до початку

сезону 2009/2010 оптові ціни на

цукор, вироблений з імпортного

цукру#сирцю, знизяться ще біль#

ше. Підставою для цього твер#

дження можуть бути оновлені

прогнози по світовому вироб#

ництву і споживанню цукру. Іс#

нуючий світовий дефіцит буде

успішно подоланий в 2009/2010

МР, до початку якого залишили#

ся всього 4 місяці. 

Так, USDA прогнозує світове

виробництво цукру в 2009/2010

МР на рівні 160,0 мільйонів тонн

при глобальному споживанні

159,0 мільйонів тонн. Експорт в

майбутньому сезоні складе 51,3

млн тонн. Перехідні  запаси

зменшаться трохи – всього на

800,0 тисяч тонн до 31,2 мільйо#

нів  тонн. 

Зростання світового вироб#

ництва в сезоні 2009 відбудеться

за рахунок Бразилії (+4,5 млн т.),

Індії (+4,0 млн т.) і Китаю (+1,0

млн т.).

Зростання експорту цукру

покажуть Бразилія (+4,0 млн т.),

Таїланд (+200,0 тис. т.) і Австра#

лія (+100,0 тис. т.).
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Імпорт білого цукру і цукру3сирцю до України (200732009 рр.), тонн

Дефіцит цукру відміняється?

Аграрний фонд України може почати продажі цукру роздрібним
мережам на початку червня, повідомив міністр аграрної політики
Юрій Мельник 27 травня. Це передбачено постановою КМУ від
13 травня. За словами міністра, Мінагрополітіки запропонувало
продавати цукор Аграрного фонду за ціною 3,71 грн/кг (без урах�
ування доставки і інших витрат).
Тижнем раніше перший заступник міністра аграрної політики Ук�
раїни Юрій Лузан на прес�конференції зазначав, що в Аграрно�
му фонді України на зазначені цілі передбачено 37 тис. тонн цу�
кру. 
Також уряд, як повідомив Юрій Мельник, надав право переро�
бляти тростинний цукор�сирець, ввезений за відповідною квотою,
лише підприємствам, які мають квоту на виробництво цукру для
внутрішнього ринку (квота «А»). 
Затверджений раніше порядок розподілу квоти на ввезення тро�
стинного цукру�сирцю припускав, що переробляти сирець змо�
жуть всі підприємства, які отримають відповідну ліцензію. 

Як повідомлялося, Україна зобов'язалася перед СОТ ввести квоту
на щорічне пільгове ввезення в країну 260 тис. тонн тростинного
цукру�сирцю. 
У листопаді 2008 р. уряд затвердив порядок розподілу квоти на
ввезення, передбачивши, що в 2009 р. 80% квоти дістанеться
країнам, що поставляли цю продукцію на вітчизняний ринок в
2001, 2003 і 2004 рр., а 20% – новим країнам�постачальникам. 
У березні 2009 р. Мінекономіки оголосило про початок реєстрації
з 2 квітня заявок на отримання ліцензій на імпорт тростинного цу�
кру�сирцю, але пізніше відклало прийом заявок.
Проте, як стверджує директор Консалтингової агенції ААА Сергій

Наливка, ці заходи не зможуть суттєво вплинути на український
цукровий ринок. Так, 37 тис. тонн цукру з Аграрного Фонду і
близько 10 тис. тонн з Держрезерву покриють приблизно 25%  мі�
сячного споживання. До того ж, зазначена міністром ціна у 3,71 грн
за кілограм наведена не лише без урахувань логістичних та інших
витрат, а й ПДВ. Тож ціна такого цукру буде на рівні 5,5 грн/кг. 

PS. Уряд все ж таки заворушився

Сергій Руженцев

МАЛЬОВНИЧЕ селище Садове

Баришівського району, що на

Київщині, має власну історію

розвитку сільського господар#

ства, яка почалася для його жи#

телів ще в 30#ті роки минулого

століття. Долаючи час, змінив#

ши за роки свого господарю#

вання різні форми власності та

постійно вдосконалюючи тех#

нології, нині цю естафету утри#

мує гордість місцевих жителів –

ЗАТ «Агрофірма Березанська

птахофабрика», що входить до

групи підприємств «Миронів#

ського хлібопродукту». Її спе#

ціалізація – виробництво харчо#

вого курячого яйця, яєчного по#

рошку та вирощування ремонт#

ного молодняку птиці кросу

«Ломан білий» та «Ломан ко#

ричневий».

Нині Березанська птахофаб#

рика відома в Україні як один з

лідерів ринку, чия продукція

відповідає кращим стандартам

якості, а професійний підхід до

виробництва міг би слугувати

прикладом для запозичень. 

Європа? 
Ні! Україна!
ПЕРШЕ враження ми отримали

щойно дісталися офісних примі#

щень господарства і ступили

кілька кроків його територією,

яку відзначали охайність та по#

рядок. Так і хотілося повісити

традиційний ярлик – «Євро#

па»... Проте з повагою конста#

туємо – це вже Україна. Та не

тільки зовні, а й зсередини пта#

хофабрика вражає налагоджені#

стю технологічних процесів.

«Наше підприємство повні#

стю модернізоване, – не без

гордості розповідає виконавчий

директор ЗАТ «Агрофірма Бере#

занська птахофабрика» Сергій

Петренко. – До яйця практич#

но ніхто не торкається руками.

Курка знеслася, і воно автома#

тично поступає по конвеєру до

яйцесховища. Машина пере#

сортовує за тими стандартами,

які введено у комп'ютер, і відби#

ває на продукції відповідну

сортність. Взагалі, на яйці мож#

на зробити, на вимоги покупців,

будь#який напис, наприклад,

привітання з Новим роком чи

Великоднем. 

В основному ми співпрац#

юємо сьогодні з супермаркета#

ми, оскільки ринок стає більш

цивілізованим, і зараз споживач

віддає перевагу чистому, гарно

упакованому яйцю з прилавку

магазину. Окрім того, підприєм#

ство володіє розвинутою мере#

жею власних торгових точок на

Київщині».

На підприємстві працює 360

чоловік – майже всі вони місце#

ві жителі, для яких компанія ви#

ступає не тільки роботодавцем,

а ще й ініціатором благоустрою

та культурного життя. ЗАТ «Аг#

рофірма Березанська птахофаб#

рика» – своєрідний локомотив

розбудови інфраструктури села.

Завдяки господарству тут з'яви#



лися асфальтовані шляхи, підведе#

но природний газ, проводиться

робота з організації дозвілля та

відпочинку, надається шефська

допомога школі, дитячому садку,

медамбулаторії та багато іншого.

Все це стало можливим зокрема

завдяки організованій роботі та

гарній команді, яким вдалося не

тільки вивести птахофабрику на

провідні позиції серед інших під#

приємств галузі, а й продемон#

струвати, як можна зберігати тра#

диційну якість української про#

дукції та використовувати передо#

ві технології.

На території ЗАТ можна поба#

чити і своєрідний рудимент з ми#

нулої епохи – дошку пошани, на

якій красуються обличчя передо#

виків виробництва, – згадка про

історичний шлях підприємства від

радгоспу до лідера аграрного біз#

несу. Тут вона набула другого ди#

хання.

«Раз на рік, перед Днем пра#

цівника сільського господарства

відбувається засідання головних

спеціалістів, де від кожного цеху

обирається передовик і всі голосу#

ють – чи гідна ця людина бути

представленою на дошці пошани,

– розповідає про запроваджену на

ВАТ «Миронівський хлібопро#

дукт» систему мотиваційного ме#

неджменту Сергій Петренко. –

Кожен місяць такий працівник

отримує премію за те, що він туди

потрапив. А от якщо проштра#

фився протягом цього року –

знайдеться заміна, адже завжди

хтось «дихає в спину». Передовик

виробництва при цьому отримує

щомісяця премію – отже, він має і

повагу до себе, і фінансове заохо#

чення, і слугує наочним прикла#

дом для інших». 

Велику увагу господарство

приділяє соціальному забезпечен#

ню працівників. Окрім заробітної

платні, люди отримують харчові

пайки. На підприємстві працює

також власна їдальня, де робітни#

ки отримують смачний та ситний

обід за символічною вартістю

всього лише в 1 гривню. «Навряд

чи сьогодні за такі кошти якась

хазяйка зможе щось  приготува#

ти», – з посмішкою каже пан Пе#

тренко. 

Про переваги 
багатоярусного
утримання 
МАБУТЬ, чи не найбільше вра#

ження на відвідувачів підприєм#

ства справляють унікальні пташ#

ники, один з яких, зокрема, – 10#

ярусний. Ні в Україні, ані у Євро#

пі такої рекордної кількості ярусів

не має жодне аналогічне підпри#

ємство. Величезний 120#метровий

двоповерховий цех з 5#ярусним

розташуванням клітин кожний, в

яких компактно оселилася птиця,

дає змогу підприємству збирати

понад 200 тис. яєць на добу з цьо#

го птахоприміщення. Щоб ми

змогли потрапити у цей дивовиж#

ний світ курячих хмарочосів –

максимально автоматизований і

комп'ютеризований, – довелося

пройти суворий санпропускник і

одягти разові комбінезони – адже

за біобезпекою своїх пернатих ви#

хованців підприємство ретельно

стежить.

«При переведенні птахівниц#

тва на промислову основу і запро#

вадженні інтенсивного господар#

ства багатоярусне кліткове утри#

мання має перевагу на 1 кв. м.  в

1,5 – 2 рази за щільністю посадки

птиці – на відміну від традиційно#

го напільного. Зокрема, на ко#

ристь такого способу говорить по#

ліпшення показників за такими

параметрами, як окупність облад#

нання, ветеринарний догляд за

птицею, бактеріологічна стериль#

ність та гігієна самого яйця, облік,

параметри мікроклімату та інше»,

– розповідає наш гід, головний

зоотехнік ЗАТ «Агрофірма Бере#

занська птахофабрика» Віталій

Восколович.

Проте зауважує, що в Європі

сьогодні існує тенденція до на#

пільного утримання. За такий

спосіб активно борються місцеві

«зелені» партії. Однак там, заради

більш гуманного, на їхній погляд,

утримання птиці в майже «особи#

стих апартаментах», люди готові

платити й більшу ціну за продукт.

Однак для промислового вироб#

ництва (читай – капіталістичного

господарювання), де кожна копій#

ка враховується і має свою ціну, –

кліткове утримання надзвичайно

вигідне.

Загалом же виробничі потуж#

ності підприємства сьогодні пред#

ставлені кількома цехами та пі#

дрозділами, основними з яких є

згаданий вище 10#ярусний цех

кліткової курки (у сфері його від#

повідальності перебуває вироб#

ництво яєць для дієтичного харчу#

вання), потужністю 1 млн 200 тис.

птахомісць, та цех вирощування

ремонтного молодняку птиці на

360 птахомісць, що дає змогу під#

готувати до 1 млн ремонтного мо#

лодняку курей#несучок. «Добовий

молодняк закуповується у Європі,

оскільки підприємства з України

не в змозі комплектувати нас пот#

рібними обсягами, – розповідає

пан Восколович. – Проте через

високу ціну сьогодні нам дово#

диться налагоджувати зв'язки і з

українськими комплектаторами

другого порядку, які тепер змуше#

ні під нас збільшувати поголів'я». 

Ще одна тема, актуальна для

птахівництва, – утилізація куря#

чого посліду. Щодо цього пан Во#

сколович відповів: «Справді, в

Європі самі підприємці платять за

те, щоб його забрали. В Україні

становище, можна сказати, моно#

польне. Ми протягом чотирьох

років маємо постійні контракти,

реалізуємо на рік понад 40 тис.

тонн пташиного посліду. І хоча ці#

на невелика – 10#20 грн за тонну,

організації, які займаються зерно#

вим господарством, самотужки

вивозять щодня 100 – 150 тонн

цього потужного добрива».

Складовою підприємства є та#

кож цех з виробництва яєчного

порошку, виробничі потужності

якого становлять до 700 кг за добу. 

Машинно#тракторний парк

забезпечує технологічні процеси

основного та допоміжного вироб#

ництв. Є власний автопарк, май#

стерня, електроцех тощо. Через

загальносвітові відомі причини за#

раз дещо пригальмувало будів#

ництво двох нових 10#ти ярусних

цехів. Але на підприємстві впевне#

ні, що це явище тимчасове. Вве#

денням цих об'єктів дасть змогу

збільшити поголів'я птиці з 1 млн

200 тис. до 2 мільйонів особин.

Відповідно та третину зросте і ви#

робництво яйця.

Секрети омоло5
дження
АВТОМАТИЗАЦІЯ виробництва

дає змогу підтримувати в цехах

необхідний клімат, а спеціальні

тензодатчики обліковують кіль#

кість привезених і виданих комбі#

кормів. Якщо на вулиці вологість

нижча за нормативну, включаєть#

ся зрошення птиці. Система очи#

сток дозволяє курці отримувати

фільтровану воду, в її раціон авто#

матично подається завжди збалан#

сована «вегетаріанська» їжа (кор#

ми тваринного походження не ви#

користовуються). Все це дає змогу

звести до мінімуму людський фак#

тор у виробництві.

Березанська птахофабрика

приділяє велику увагу технологіч#

ному обладнанню. Зокрема, кліт#

кове обладнання цеху курки#не#

сучки та вирощування молодняку

німецької фірми «Big Dutсhman».

Придбано в Голландії обладнання

забійного цеху від компанії

«Мейн» та обладнання яйцесорту#

вальної машини компанії

«MOBA». 

Мають на агрофірмі й власні

технологічні секрети. Так, завдяки

накопиченому досвіду фахівці ви#

користовують так звану техноло#

гію ярування птиці, яка дає змогу

підвищити її яйценосність. «Цього

року переяруємо 1 млн. курей#не#

сучок, – ділиться «секретом фір#

ми» Віталій Восколович. –  Під ді#

єю кліматичних та інших спец#

факторів птиця повинна перепо#

чивати. Тобто вона повністю зупи#

няє яйцекладку, а її продуктив#

ність падає до нуля. Упродовж та#

кого «оздоровчого голодування»

вона втрачає вагу на 30% та ски#

дає оперення, яке потім знову ві#

дростає. В цей час відбувається

оновлення її організму. І після пе#

реярування ми тримаємо птицю

ще 10 місяців, тобто маємо два ци#

кли її продуктивності. А господар#

ство заощаджує значні кошти, ос#

кільки не потрібно купувати добо#

вих курчат у таких обсягах, як ра#

ніше, та витрачатися на корми.

Курча коштує 10 грн, наші потре#

би становлять – 1 млн курчат, від#

повідно маємо економію в 10 млн

гривень!»

До того ж, господарство наслі#

дує найкращі традиції українсько#

го птахівництва і не застосовує у

відгодівлі штучних домішок: син#

тетичних барвників, кормових ан#

тибіотиків. «До столу має потра#

пляти здорова їжа – це пріоритет,

– каже керівник агрофірми Сергій

Петренко. – Хтось додає селен,

йод, але ми вважаємо це недоціль#

ним. Адже комусь такі добавки пі#

дуть на користь, а комусь навпаки

– зашкодять. Тому, на нашу думку,

в яйці має бути вміст тих речовин,

які надані природою і впливати на

нього штучно не варто. Наше яйце

чисте – воно не має зайвих домі#

шок і тому прирівнюється до ви#

рощеного в природних умовах».

Секрет високої якості продук#

ції ЗАТ «Агрофірма «Березанська

птахофабрика» – це, звичайно,

сукупність багатьох факторів: ви#

сокопродуктивне поголів'я птиці

та прогресивної технології утри#

мання, унікальної рецептури кор#

мів, постійного контролю, за яким

кожна поставка яйця супроводжу#

ється паспортом якості та ветери#

нарним свідоцтвом. Завдяки бага#

толітньому досвіду керівництва,

професійній команді та довірі ін#

весторів Березанська птахофабри#

ка, незважаючи на світову еконо#

мічну хитавицю, сьогодні власним

прикладом доводить, що ефектив#

не управління компанією дає змо#

гу не тільки долати труднощі в

складних умовах, а й знаходити

можливості для розвитку бізнесу.

А відтак робить свій вагомий вне#

сок в економіку України. Адже са#

ме з таких передових підприємств

і формується зокрема аграрний

імідж нашої держави.
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Курячі хмарочоси
КОМПАНІЇ Дивовижний приклад того, як найсучасніші технології 
поєднуються з традиціями українського птахівництва, демонструє сьогодні 
ЗАТ «Агрофірма «Березанська птахофабрика». Гордість підприємства – 
103ярусний цех потужністю 1,2 млн птахомісць.



25 травня на нараді у першо�

го заступника голови облдер�

жадміністрації Віталія Зарем�

би обговорено стан заготівлі

молока та м'яса у сільськогос�

подарських товаровиробни�

ків області.

ЗА ДАНИМИ, наданими інспек#

цією якості та формування ре#

сурсів сільськогосподарської

продукції, станом на 1 травня

цього року в усіх категоріях гос#

подарств області налічується

243,2 тис. голів великої рогатої

худоби, в тому числі 134,9 тисяч

корів. Проти відповідного періо#

ду минулого року чисельність

поголів'я худоби зменшилася на

4,3, зокрема, корів на 6,3 відсот#

ка. У січні#квітні цього року ус#

іма категоріями господарств ви#

роблено 109,8 тис. тонн молока,

що на 2,7 тис. тонн менше про#

ти відповідного періоду минуло#

го року.

Для переробки сільськогос#

подарські виробники області

щодня реалізують близько 700

тонн молока, що на 7 тонн мен#

ше проти минулорічного. Заку#

півлю здійснюють 11 молокопе#

реробних підприємств, в тому

числі 4 підприємства Волинсь#

кої області. 

За оперативними даними,

молокопереробними підприєм#

ствами у травні цього року про#

поновані закупівельні ціни за 1

тонну молока першого ґатунку

при базисному вмісті жиру та

білка становили для сіль#

госппідприємств від 1300 до

2250 грн (без ПДВ), а для насе#

лення від 1000 до 1500 грн. Базо#

ва закупівельна ціна від початку

року знизилася для сільськогос#

подарських підприємств на 6#13

відсотків, а для господарств на#

селення на 20#23%.

Щодо заготівлі м'яса, на на#

раді зазначено, що у січні#квітні

ц.р. усіма категоріями госпо#

дарств області на забій реалізо#

вано 45,8 тис. тонн худоби та

птиці в живій вазі. Заготівлю на

території області здійснюють

понад 25 м'ясопереробних під#

приємств, з яких 20 зареєстро#

вані у Волинській області. 

За даними моніторингу,

проведеного інспекцією якості

та формування ресурсів сільсь#

когосподарської продукції, пе#

реробними підприємствами

області станом на 1 травня цьо#

го року закуплено 9,1 тис. тонн

худоби та птиці в живій вазі, в

тому числі 2,0 тис. тонн великої

рогатої худоби, 1,2 тис. тонн

свиней, 0,2 тис. тонн коней та

5,7 тис. тонн птиці. 

Зазначено, що відповідно

до чинного законодавства за#

купівельні ціни на тварин#

ницьку продукцію, в тому чи#

слі і на молоко, формуються у

вільному режимі, тобто визна#

чаються суб'єктами господарю#

вання (продавець#покупець)

самостійно за згодою сторін.

Окрім того, для молочної галу#

зі характерна сезонність вироб#

ництва: надлишок молока у

весняно#літній період відобра#

жається на зниженні закупі#

вельних цін. Негативна цінова

ситуація на ринку закупівлі мо#

лочної  сировини безпосе#

редньо впливає на зменшення

виробництва продукції в гос#

подарствах населення та ско#

рочення поголів'я корів.

Прийнято рішення для по#

кращення ситуації в сфері заго#

тівель сільськогосподарської

продукції й надалі працювати

над створенням сільськогоспо#

дарських обслуговуючих (в т.ч.

молочарських) кооперативів,

які є найбільш оптимальним

шляхом формування конкурен#

тоспроможного виробництва в

одноосібних господарствах. 
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Волинь опікується 
заготівлями молока і м'яса

Думками про те, як саме це збирається

зробити обласна влада, поділився в ході

інтерв'ю голова Сумської облдержадмі�

ністрації Микола Лаврик

ВІН ЗАУВАЖИВ, що на разі дуже актуаль#

не питання розвитку сільськогосподарської

обслуговуючої кооперації в області. Саме її

впровадження, на думку очільника області,

необхідне для підтримки особистих се#

лянських господарств. Адже вона забезпе#

чить реалізацію продукції на вигідних для

селян умовах і розширить доступ сільського

населення до агросервісних послуг.

На створення одного обслуговуючого

кооперативу потрібно близько 150 тисяч

гривень. Наразі в облдержадміністрації

прийнято рішення вже до осені створити 22

таких кооперативи. 

«Ми обов'язково вишукаємо необхідні

для цього 3,5 мільйонів гривень, адже це бу#

де реальна допомога селянам», – запевнив

керівник облдержадміністрації.

За словами Миколи Лаврика, йому важко

коментувати позицію Прем'єр#міністра Ук#

раїни щодо повернення ПДВ підприємствам

області, а особливо – ВАТ «Сумихімпром».

«Це гроші не Уряду, а трудового колекти#

ву, вони ним зароблені. І власність трудово#

го колективу необхідно повернути своєча#

сно. ПДВ – це невиплачені заробітні плати

працівникам, це несплачені нарахування на

зарплату та до Пенсійного Фонду», – об#

урився Микола Лаврик. Також він пообіцяв,

що як керівник області зробить все, аби «Су#

михімпром» запрацював. Як зауважив голо#

ва облдержадміністрації, на разі одним із ос#

новних пріоритетів в роботі обласної влади є

зростання економіки області. І вже є резуль#

тати в цьому напрямку – Сумщина посідає

друге місце в Україні за темпами зростання

обсягів промислового виробництва. Крім

того, немає жодних проблем зі своєчасним

наповненням місцевих бюджетів, завдяки

чому на разі вчасно виплачується заробітна

плата працівникам бюджетної сфери.

21 травня 2009 року в Одеській області

розпочала роботу українсько�угорська

робоча група з обговорення актуальних

питань подальшої співпраці між Украї�

ною та Угорщиною в сфері агропроми�

слового комплексу.

ПЕРЕДБАЧЕНО відвідування об'єктів АПК

та наукових установ області, обговорення на

спільному засіданні питань роботи агропро#

мислового комплексу, зокрема, співробіт#

ництва в галузі рослинництва, виноградар#

ства, виноробства, садівництва, водного

господарства, освіти, регіонального і науко#

вого співробітництва.

Робочу групу від України очолює заступ#

ник Міністра аграрної політики Юрій Лу#

зан. Від Угорської Республіки – державний

секретар Міністерства сільського господар#

ства та розвитку регіонів Золтан Гегеїл.

Влада Сумщини пропонує:
селянам – кооперація, 
ВАТ «Сумихімпром» – повернення ПДВ

Одеса5Угорщина: 
співпраця в аграрній галузі

Харкіщина:
альтернативне 
паливо для АПК 
У своїй доповіді на колегії облдер�

жадміністрації заступник керівника

Харківської області Олександр Колес�

ніков відзначив розпочату в аграрно�

му секторі Харківщини роботу з вико�

ристання альтернативних видів пали�

ва для отримання теплової енергії.

ЗОКРЕМА, солома і стебла кукурудзи

використовувались для сушки зерна,

опалення приміщень ремонтних май#

стерень та теплиць у господарствах Бар#

вінківского, Кегичівського та Чугуїв#

ського районів, насіннєве лушпиння та

гречана лузга для опалення виробничих

та побутових приміщень – на Вовчансь#

кому та Приколотнянському олієек#

стракційних заводах та Дворічанському

елеваторі.

За словами заступника голови об#

лдержадміністрації, Харківщина має

значні можливості виробництва елек#

тричної та теплової енергії з біогазу, от#

римати який у значних обсягах цілком

реально на базі розвинутих тваринниць#

ких господарств. 

Робота в цьому напрямі (на рівні

розробки та початку реалізації проекту)

розпочата в трьох сільгосппідприєм#

ствах області («Лан» Барвінківського,

агрокомбінат «Слобожанський» Чугуїв#

ського та «Кросс#Зоря» Харківського

районів). 

«Загалом виробництво біогазу в

області потенційно можливе в 13 сіль#

госппідприємствах, які мають розвину#

те тваринництво і треба цією можливі#

стю скористатися», наголосив Олек#

сандр Колесніков. 

Сторінку підготував Артем Житков

Чи почервоніють
лось та осетер

Нещодавно у Мінприроди

відбулося засідання На�

ціональної комісії з пи�

тань Червоної книги Украї�

ни щодо підготовки до ви�

дання третьої її редакції. 

На жаль, на ньому не було
затверджено точного пере�
ліку тварин, рослин і грибів,
які включені до цієї редакції
видання для їх затверджен�
ня наказом Мінприроди і
реєстрації в Мін’юсті. Комі�
сія заслухала і погодила
Проект наказу Мінприроди,
яким в основному схвалено
Перелік видів рослин і гри�
бів та Перелік тварин до
третього видання Червоної
книги України.  
Натомість, досі так і не вирі�
шили долю рідкісних нині
видів – лося та осетрових.
Аргументом за збереження
лося є зменшення його чи�
сельності з майже 18 тис. в
середині 70�х років, до май�
же 5 тис. особин в 2001 ро�
ці, а також скорочення його
ареалу. Проти внесення го�
ворить те, що мисливські
господарства, доки лось не
занесений до Червоної кни�
ги економічно зацікавленні
в збереженні цього виду,
оскільки мають можливість
отримати ліміти на його
добування.
На початку 90�х Азовське та
Чорне моря за запасами
осетрових посідали відпо�
відно друге та третє місце у
світі. За даними Мінприро�
ди, лише за останні 10 років
їх запаси в Азовському морі
скоротилися майже у 300
разів. Вченні вважають, що
крім зарегулювання основ�
них рік басейну, яке приз�
вело до закриття нересто�
вищ, у зменшенні чисельно�
сті видів осетра винен їх
промисел. 
На думку опонентів, осетро�
вих охороняти не варто, ос�
кільки наші сусіди їх теж не
охороняють: «відповідно до
Конвенції ООН з морського
права від 1982 року, Росія,
як країна походження ана�
дромних видів риб, до яких
належать російський осетер
і севрюга, несуть першочер�
гову відповідальність за йо�
го збереження». Однак,
«зазначені види не занесені
до Червоної книги Росії. Та�
ким чином, їх занесення до
Червоної книги України
створить невідповідність їх�
нього правового статусу у
водах України і Росії». 
Відтак, комісія вирішила до
1 червня ц.р. спільно із про�
фільними науковими уста�
новами, зацікавленими цен�
тральними органами вико�
навчої влади опрацювати
питання, стосовно яких у
членів комісії немає згоди.



Олександр РУДЕНКО, юрист

МЮГ «Астапов Лойєрс»:

– У НИНІШНІЙ кризовий час,

мабуть практично немає жодної

як юридичної, так і фізичної осо#

би, котра б не мала проблем із пе#

реказом коштів з рахунків, від#

критих в банківських установах

України. 

Слід мати на увазі, що банки

зобов'язані здійснити переказ

коштів на підставі належним чи#

ном оформленого доручення клі#

єнта, що міститься в розрахунко#

вому документі. Так, згідно з

п.32.3 ст.32 Закону України «Про

платіжні системи та переказ

коштів в Україні» банки зо#

бов'язані виконувати доручення

клієнтів, що містяться в доку#

ментах на переказ, відповідно до

реквізитів цих документів. Окрім

цього, згідно з п.1.7 Інструкції

про безготівкові розрахунки в

Україні в національній валюті

кошти з рахунків клієнтів банки

списують лише за дорученнями

власників цих рахунків. Форма

доручень/розпоряджень про спи#

сання коштів визначається заз#

наченою Інструкцією.

Строки здійснення переказів

чітко врегульовані статтею 8 Зако#

ну України «Про платіжні систе#

ми та переказ коштів». 

Банки та їх клієнти мають

право передбачати в договорах ін#

ші, ніж встановлені в абзацах пер#

шому та другому цього пункту,

строки виконання доручень клі#

єнтів. 

При цьому Національний

банк України своїм Листом від 28

січня 2009 року №25#112/218#

1236 повідомив, що ним підгото#

влено проект змін до Інструкції

про безготівкові розрахунки в

Україні в національній валюті,

«якими пропонується зобов'яза�
ти банки визначати у договорі з
клієнтом та внутрішніх правилах
банку порядок виконання розра�
хункових документів клієнтів,
якщо договором з цими клієнта�
ми передбачено виконання їх роз�
рахункових документів у строки
інші, ніж визначені пунктом 8.1
статті 8 Закону України «Про
платіжні системи та переказ кош�
тів в Україні».

Відповідальність банків за порушення строків

виконання доручень клієнтів на здійснення пере#

казів та за інші порушення, пов'язані із здійснен#

ням переказів, передбачена ст.32 зазначеного ви#

ще Закону. 

Як відомо, відповідно до Закону України «Про

банки та банківську діяльність» Національний

банк України здійснює адміністративне регулюван#

ня банківської діяльності, зокрема нагляд за діяль#

ністю банків, застосовує санкції адміністративного

чи фінансового характеру.  Так, відповідно до ст. 15

Закону України «Про Національний банк України»

Правління НБУ приймає рішення про застосуван#

ня заходів впливу до банків.

На запитання, чи ефективно виконує свої

функції НБУ у спорах між клієнтами та банками,

важко відповісти однозначно. Серед останнього

прояву реагування на велику кількість скарг від

юридичних та фізичних осіб щодо порушення бан#

ками строків виконання їхніх доручень на перера#

хування коштів, НБУ видав уже згадуваний Лист

від 28 січня 2009 року «Про забезпечення своєча#

сного виконання розрахункових документів». Так,

НБУ ще раз нагадав керівникам банків про

необхідність дотримання вже добре відомих поса#

довим особам банків положень чинного законо#

давства та зобов'язав їх забезпечити виконання

вказаних положень. Як на цей Лист відреагують

банки – покаже практика. Сподіваємося, що ке#

рівники банківських установ усвідомлюють, що

при здійсненні чергової перевірки НБУ за пору#

шення положень чинного законодавства вони бу#

дуть притягнуті до відповідальності. 

У разі наявності проблем із переказом коштів

клієнт має звернутися до керівництва банку і, по#

силаючись на вище перелічені положення Закону

України «Про платіжні системи та переказ коштів»,

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в

національній валюті, вимагати здійснення перека#

зу в зазначені строки. Також необхідно робити ак#

центи на ст.1066 Цивільного кодексу України,

якою передбачено обов'язок банку приймати і за#

раховувати на рахунок, відкритий клієнтові, кош#

ти, що йому надходять, виконувати розпорядження

клієнта про перерахування і видачу відповідних

сум з рахунка та проведення інших операцій за ра#

хунком. Необхідно також наголосити і на поло#

женнях ст.1074 Цивільного кодексу України, яка

встановлює, що обмеження прав клієнта щодо роз�
порядження коштами, що перебувають на його ра�
хунку, можливо виключно за рішенням суду у ви�
падках, встановлених законом. Якщо ж клієнт бан�
ку вбачає, що керівництво банку не бажає належ�
ним чином здійснювати свої обов'язки, слід звер�
нутись до суду. 

Останнім часом судова практика з приводу по#

рушень банками своїх обов'язків щодо переказу

коштів достатньо зросла. В більшості випадків суди
задовольняють вимоги позивачів (клієнтів банків), в
тому числі і у позовах до банків, у яких призначено
тимчасову адміністрацію.

АГРОПРОФІ
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Банкіри нахабніють – аграрії не здаються
Що робити, коли в трикутнику «платник�банк�отримувач» один грає не за правилами

До редакції нашої газети почастішали звернення аграріїв, які нарікають на

зміни у взаємовідносинах з банками, котрі останнім часом «дещо» знахабні�

ли, затримуючи перекази коштів. Здавалося б, крива фінансової хитавиці

пішла вниз, більш�менш вирівнялися ціни на нафту, зупинилося зростання

долару, почали повертатися депозити, минув період, коли гроші «висіли» в

банках по два тижні… 

Але чому подібні «зависання» тривають і зараз і як боротися із безкарністю та само#

владдям банківських і фінустанов – дуже хотілося б дізнатися. Тим більше, що востан#

ньочас з'явилася вже нова тенденція – тепер деякі банки проголошують, що не беруть ко#

місію за переказ коштів, однак при цьому замовчують, як довго клієнту доведеться чека#

ти, доки гроші впадуть на рахунок його контрагента чи кредитора. А затримки в платежах

часто#густо загрожують клієнтам штрафними санкціями. Банкіри ж, а точніше їхні клер#

ки, лише розводять руками: мовляв, самі винні, що не поцікавилися, коли ваші гроші

дійдуть до адресата… Тож, який існує правовий механізм впливу на банки, котрі порушу#

ють строки переказу коштів?

Підготувала Євгенія Руженцева

Яна ГВІНАДЗЕ, 

юрист МЮК «Integrites»:

– ЗАГАЛЬНІ засади функціону#

вання платіжних систем в Украї#

ні, відносини у сфері переказу

коштів регулюються Конституці#

єю України, законами України

«Про Національний банк Украї#

ни», «Про банки і банківську

діяльність», «Про поштовий

зв'язок», «Про платіжні системи

та переказ коштів в Україні»,

нормативно#правовими актами

Національного банку України,

Уніфікованими правилами та зви#

чаями для документарних акреди#

тивів Міжнародної торгової пала#

ти, Уніфікованими правилами з

інкасо Міжнародної торгової па#

лати, Уніфікованими правилами

по договірних гарантіях Міжна#

родної торгової палати та іншими

міжнародно#правовими актами з

питань переказу коштів. 

Відносини, що виникають між

фізичними/юридичними особами

та банківськими установами в

розрізі проведення операцій з пе#

реказу коштів, регулюються на

підставі договорів, укладених між

ними з урахуванням вимог зако#

нодавства України. Відповідно,

строки надходження коштів на

рахунки отримувача визначають#

ся саме положеннями договору. 

Проте у разі відсутності таких

договірних відносин між суб'єкта#

ми переказу коштів, статтею 8 За#

кону України «Про платіжні си#

стеми та переказ коштів в Украї#

ні» визначено, що банк зобов'яза#

ний виконати доручення клієнта,

що міститься в розрахунковому

документі, який надійшов протя#

гом операційного часу банку, в

день його надходження. 

У разі надходження розрахункового документа

клієнта до обслуговуючого банку після закінчення

операційного часу банк зобов'язаний виконати

доручення клієнта, що міститься в цьому розра#

хунковому документі, не пізніше наступного ро#

бочого дня. 

До міжбанківських операцій застосовується

термін до 3 операційних днів, в рамках якого має

бути здійснено відповідний переказ.

Внутрішньобанківський переказ виконується в

строк, встановлений внутрішніми нормативними

актами банку, але не може перевищувати двох опе#

раційних днів. 

Таким чином, банк, що порушує згадані вище

строки переказу, несе повну відповідальність, згі#

дно з Законом. 

Так, у разі порушення банком, що обслуговує
платника, строків виконання доручення клієнта на
переказ, цей банк зобов'язаний сплатити платнику
пеню у розмірі 0,1% суми простроченого платежу
за кожний день прострочення, що не може переви�
щувати 10% суми переказу, якщо інший розмір пе�
ні не обумовлений договором між ними.

У разі порушення банком, що обслуговує от#

римувача, строків завершення переказу цей банк

зобов'язаний сплатити отримувачу пеню у розмірі

0,1 відсотка суми простроченого платежу за кож#

ний день прострочення, що, водночас, не може

перевищувати десять відсотків від суми переказу,

якщо інший розмір пені не обумовлений догово#

ром між ними. В цьому випадку платник не несе

відповідальності за прострочення перед отриму#

вачем. 

Щоб підрахувати дні фактичного прострочен#

ня, потрібно зауважити, що переказ вважається

завершеним з моменту зарахування суми перека#

зу на рахунок отримувача або її видачі йому в го#

тівковій формі. 

Банк отримувача в разі надходження суми пе#

реказу протягом операційного дня зобов'язаний її

зарахувати на рахунок отримувача або виплатити

йому в готівковій формі в той самий день або в

день (дата валютування), зазначений платником у

розрахунковому документі або в документі на пере#

каз готівки. 

Як платник, так і отримувач мають право на
відшкодування банком, що їх обслуговує, шкоди,

заподіяної їм внаслідок порушен�
ня цим банком строків завершення
переказу. 

Усі спори, пов'язані із здій#

сненням банками переказу, роз#

глядаються у судовому порядку. За

фактом порушення НБУ не роз#

глядає та не має повноважень що#

до накладення санкцій на банки,

якими було здійснено правопорушення. Призна#

чення покарання та накладання санкцій належить

до виключної компетенції суду.

Національний банк, своєю чергою, здійснює

контроль за дотриманням членами платіжних си#

стем нормативно#правових актів, що регламенту#

ють порядок проведення переказу, а також застосо#

вує відповідні заходи впливу, передбачені законо#

давством України.

За затримку переказу 
банк має сплатити пеню

У більшості випадків суд – на боці клієнта

До міжбанківських операцій застосовується термін до 3 операційних
днів, в рамках якого має бути здійснено відповідний переказ. Вну3
трішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений вну3
трішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати
двох операційних днів



В Європі 
побільшає ріпаку
Згідно прогнозам USDA FAS,
урожай ріпаку в країнах Євро�
союзу в 2009/10 МР (липень�
червень) збільшиться до 19,2
млн тонн проти 19 млн тонн в
поточному і 18,4 млн тонн в ми�
нулому сезоні. При цьому очі�
кується скорочення імпорту
культури країнами ЄС до 1,9
млн тонн (2,5 млн тонн; 687
тис. тонн). 
Експорт ріпаку країнами ЄС�27
в майбутньому сезоні зали�
шиться на рівні 2008/09 МР –
200 тис. тонн (396 тис. тонн в
2007/08 МР). 
Об'єм внутрішнього споживан�
ня ріпаку в Європі зросте до
21,4 (проти 20,8 і 19) млн тонн.
Зокрема, об'єм переробки
культури збільшиться до 20,7
(проти 20 і 18,3) млн тонн. 
У результаті експерти прогно�
зують скорочення кінцевих за�
пасів ріпаку в країнах ЄС до 1
(відповідно 1,6 і 1,1) млн тонн.

Пустять�не пустять,
але розглянуть
У січні представництво Євросо�
юзу розгляне можливість до�
зволу Україні експортувати в
країни ЄС ряд тваринницької
продукції. Про це розповіла
Ольга Семенюк, заступник на�
чальника санітарного управлін�
ня Державного комітету вете�
ринарної медицини.
Істотною проблемою, через яку
ринок ЄС для м'ясної і молоч�
ної продукції залишається зак�
ритим, є невідповідність укра�
їнської нормативної бази
європейським стандартам. За
словами пані Семенюк, про�
фільні відомства зараз пере�
глядають ряд законопроектів,
зокрема, закон про облік біо�
логічних забруднювачів. «Це
одна з умов для нашого ек�
спорту», – відзначила вона.
ЄС ставить перед країнами, які
хочуть постачати м'ясну і мо�
лочну продукцію в країни сою�
зу, і інші умови. Серед них –
гуманне поводження з твари�
нами.  

Хто вгадав?
Мінсільгосп США (USDA) про�
гнозує урожай зерна в Україні
в поточному році на рівні 38,7
мільйонів тонн. Це на чверть
менше торішнього результату.
Зокрема, урожай пшениці очі�
кується на рівні 19,0 млн тонн,
фуражного зерна – 19,7 млн. 
У свою чергу вітчизняне Міні�
стерство аграрної політики оці�
нює перспективи поточного
зернового сезону набагато ви�
ще. Наші чиновники упевнені,
що сільгосппідприємства збе�
руть 48 мільйонів тонн зерна.
Це на 5 мільйонів тонн менше
торішнього валового збору. У
той же час, нещодавно МінАП
повідомляло, що  планує змі�
нити прогноз по урожаю у бік
зменшення.

ПІД ЧАС проростання насіння соняшнику в

грунті пошкоджуватимуть личинки коваликів

(дротяники) та чорнишів або мідляків (несправ#

жні дротяники). Вони обгризатимуть корінці і пі#

дземну частину стебла, що може спричинити іс#

тотні пошкодження та навіть загибель рослин. У

2008 р. дротяники і несправжні дротяники по#

шкодили 9, осередково у Донецькій і Запорізькій

областях до 27% сходів соняшнику. У поточному

році ситуація може погіршитися з огляду на знач#

ний зимуючий запас грунтових шкідників, пере#

дусім за достатньої зволоженості грунту та сівби

не токсикованим насінням.

Сірий буряковий довгоносик і піщаний мід#

ляк харчуватимуться сім'ядольними і справжніми

листками, вигризаючи ямки в стеблах і листках,

що також може призвести до загибелі рослин і

зрідження посівів. Найбільша загроза від цих

шкідників очікується у Київській та південних

областях, де в минулому році за високої чисель#

ності ними було пошкоджено 20#41% рослин.

Пізнім посівам соняшнику, здебільшого Лісо#

степу, загрожуватимуть гусениці підгризаючих

(озимої, дикої, іпсилон) совок, які пошкоджува#

тимуть молоді стебла рослин.

Листками соняшнику харчуватимуться гусе#

ниці листогризучих совок (люцернової, капустя#

ної, інших), осередково лучного метелика. У ми#

нулому році гусениці бавовникової та совки#гам#

ми пошкодили до 40% рослин соняшнику в осе#

редках АР Крим, Кіровоградської, Луганської,

Миколаївської та інших областей. У поточному

році на полях вищевказаних областей небезпека

від численних листогризучих совок залишати#

меться ймовірною.

Влітку, передусім у південних областях, лист#

ковий апарат культури може пошкоджуватися са#

рановими (італійським прусом, перелітною сара#

ною, блакитнокрилою кобилкою, кониками). 

У період формування кошиків#цвітіння за

умов підвищеної вологості повітря та помірної

температури в соняшнику масово розмножувати#

муться попелиці, зокрема геліхризова. Найшкід#

ливішими попелиці будуть в періоди 6#8 пар

справжніх листків і формування кошиків. Осо#

бливо небезпечні попелиці як переносники віру#

сних хвороб.

Серед спеціалізованих шкідників, чисельність

та шкідливість яких останнім часом у посівах

культури зростає, слід відмітити соняшникових

шипоноску, вусача та вогнівку.

У стеблах рослин культури розвиватимуться

личинки шипоноски та вусача, через це вони від#

ставатимуть у рості та часто надламуватимуться,

що утруднюватиме збирання врожаю.

За результатами минулорічних обстежень, в

окремих посівах господарств Донецької, Запо#

різької, Миколаївської та Херсонської областей в

кожній з 8#42% рослин нараховувалося по 4#18

личинок шипоноски, які за доброї перезимівлі,

непроведення винищувальних заходів та сприят#

ливих погодних умов під час відкладання яєць і

відродження личинок істотно загрожуватимуть

пошкодженнями культурі. Вусач заселятиме по#

сіви соняшнику скрізь, проте найшкідливішим

буде у південному Степу, здебільшого на

пізніх посівах культури.

Соняшникова вогнівка розвивати#

меться в кошиках рослин, передусім в

осередках АР Крим, Донецької, Запо#

різької, Київської та деяких інших обла#

стей. Гусениці харчуватимуться спочатку

квітками, а згодом насінням. Найшкід#

ливіші для насіння гусениці третього ві#

ку. Як варіант убезпечення від цього

шкідника пропонується впровадження

панцирних сортів культури.

Насіння соняшнику з моменту фор#

мування і до повного дозрівання пошко#

джуватимуть різноманітні види клопів,

зокрема ягідний, польовий, люцерновий,

інші. Клопи, живлячись зав'яззю, спри#

чиняють пустозерність. В разі пошко#

дження насіння клопами на початку на#

ливу ядро повністю руйнується, залиша#

ється лише зморщена насіннєва оболон#

ка або незначна частина ядра. Насіння

стає щуплим. При пошкодженні ядра у

фазах повного наливу і дозрівання на

ньому утворюватимуться вдавлені темні

плями. Таке насіння добре виповнене,

але має низьку схожість, що є наслідком

дії ферментів клопів при харчуванні.

Олійність пошкодженого насіння знижу#

ється на 3#8%, а кислотне число збільшу#

ється в 10 і більше разів.

Серед хвороб соняшнику найбільш

шкодочинні й поширені біла, сіра гнилі,

несправжня борошниста роса, іржа, фо#

моз, фомопсис та вовчок.

За підвищеної вологості і пониженої

температури повітря в період проростан#

ня насіння та побуріння кошиків росли#

ни культури уражуватимуться білою

гниллю (склеротиніозом). Сіра гниль,

здебільшого уражуватиме рослини у дру#

гій половині вегетації за підвищеної во#

логості повітря. Масовому розповсю#

дженню і розвитку гнилей сприятимуть
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Час захистити соняшник
ПРОГНОЗ Останніми роками через високу рентабельність культури значно змінилися площі під со3
няшником. У 2008 р. культурою було зайнято понад 4,2 млн га. Це, а також глобальне потепління, недот3
римання традиційної системи землеробства сприяло масовому розвитку та поширенню різноманітних
шкідників, хвороб і бур’янів, що стали на перешкоді отриманню високих врожаїв насіння належної яко3
сті. Фахівці Головної державної інспекції захисту рослин, які здійснюють фітосанітарний моніторинг най3
шкідливіших комах та хвороб у посівах культури, підготували Прогноз розвитку та розповсюдження
шкідників, хвороб і бур'янів у посівах соняшнику та рекомендації щодо їх захисту, який ми пропонуємо
вашій увазі.
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розміщення соняшнику після

ріпаку, конопель, бобових, греч#

ки, огірків, капусти, моркви,

коротка ротація культури в сі#

возміні, відсутність просторової

ізоляції між культурами, що

уражуються збудником сірої

гнилі, внесення надмірних доз

азотних добрив, загущені, за#

бур'янені посіви.

За посушливих умов мину#

лорічної вегетації біла й сіра

гнилі соняшника господарсько#

го значення не мали. Проте, за

підвищеної вологості повітря

(понад 60%) і температури 20#

28°С у другій половині вегетації

наявний запас збудників цих

хвороб у грунті може призвести

до значного розвитку і поши#

рення гнилей у посівах, пере#

важно лісостепових та деяких

степових областей. 

За матеріалами служби захи#

сту рослин, у минулому році

несправжня борошниста роса

(пероноспороз) розвивалася в

посівах соняшнику від фази 3#4

листків, а перед збиранням

культури охопила в цілому 29%

площ за ураження 7% рослин.

Найпоширенішою вона була в

посівах АР Крим, Київської, Кі#

ровоградської областей, де осе#

редково хворіли 9#17% рослин.

Розвиток і поширення перонос#

порозу передбачається за над#

мірного зволоження й помірної

температури, насамперед у пер#

шій половині вегетації соняш#

ника, недотримання сівозміни,

порушення агротехніки, сівби

непротруєним насінням.

Запас інфекції фомозу (зде#

більшого у Лісостепу) та іржі

(переважно у Степу, осередково

Лісостепу) на рослинних реш#

тках і в грунті достатній, що б за

умов підвищеної вологості пові#

тря та грунту і температури 18#

25°С відновився їх розвиток.

Поширення у посівах цих хво#

роб може призвести до значного

зниження урожаю соняшнику

через випадіння сходів, змен#

шення асиміляційної поверхні

рослин, відмирання уражених

листків.

У період вегетації 2009 р.

найімовірніше осередкове роз#

повсюдження фомопсису (сіра

плямистість) на посівах культу#

ри у Кіровоградській, Харків#

ській, Херсонській та суміжних

областях, де наявний інфекцій#

ний запас хвороби, передусім за

частих опадів та підвищеної (20#

28°С) температури під час буто#

нізації та цвітіння, може спри#

чинити подекуди масовий ро#

звиток хвороби.

За недотримання сівозміни,

порушення агротехніки та сівби

сприйнятливих до ураження гі#

бридів соняшнику, переважно

іноземної селекції, на посівах

культури Донецької, Запорізь#

кої, Херсонської, інших обла#

стей, паразитуватиме вовчок.

Посіви соняшнику засмічу#

ють більше 20 видів бур'янів.

Найшкідливіші багаторічні

бур`яни (осоти рожевий та жов#

тий), а також високорослі ши#

роколисті однорічні (лобода,

щириця, амброзія), сильно ви#

сушують і виснажують грунт од#

норічні злакові (куряче просо,

мишії, вівсюг). 

Сільгоспвиробникам для от#

римання високих врожаїв на#

сіння соняшнику належної яко#

сті необхідно чітко дотримува#

тись технології вирощування

культури та системи її захисту.

Комплексна система захисту

повинна включати в себе орга#

нізаційно#господарські, агро#

технічні, біологічні та хімічні за#

ходи.

Найважливішими заходами

у боротьбі з хворобами та спе#

ціалізованими шкідниками є

використання сівозміни, вибір

відповідних попередників, дот#

римання просторової ізоляції та

оптимального типу основного й

передпосівного обробітку грун#

ту залежно від попередника, ви#

дового складу бур`янів, стану

орного шару грунту тощо.

Вирощування стійких до

хвороб гібридів і сортів, районо#

ваних в Україні (бажано вітчиз#

няної селекції) економічно най#

вигідніший шлях зниження

втрат від пероноспорозу, гнилей,

фомозу, іржі, фомопсису, інших

хвороб і вовчка. Токсикація і

знезараження насіння надійно

захистять проростки та молоді

рослини від дротяників і нес#

правжніх дротяників, гусениць

підгризаючих совок, довгоноси#

ків та різноманітних хвороб.

Сівба якісним насінням в опти#

мальні строки за рекомендова#

ними нормами висіву і густоти

рослин сприятиме швидкому і

дружньому їх проростанню.

Боронування та міжрядні

рихлення покращать фізіологіч#

ний стан молодих рослин та за#

хистять їх від грунтових шкідни#

ків.  В насіннєвих посівах

обов`язково видаляють і знищу#

ють рослини уражені несправ#

жньою борошнистою росою.

Використання біологічних аген#

тів (яйцеїда трихограми і мухи

фітомізи) ефективно обмежує

чисельність листогризучих со#

вок, лучного метелика та вовчка

соняшникового.

Вчасно і якісно проведені хі#

мічні обробки збережуть посіви

від пошкоджень сарановими,

попелицею, клопами, іншими

фітофагами та масового ура#

ження хворобами.

Десикація посівів перед зби#

ранням за високої вологозабез#

печеності обмежить розвиток

білої і сірої гнилей. Своєчасне і

стисле збирання врожаю з на#

ступним очищенням і доведен#

ням його до необхідної волого#

сті гарантуватиме збереження

посівної і товарної якості насін#

ня при зберіганні.

С.Довгань, Г.Козак

Головдержзахист (зі скороченннями)

З питань захисту посівів соняшни�

ку та інших агрокультур сіль�

госпвиробникам радять звертати�

ся до спеціалістів служби захисту

рослин в АР Крим та областях, де

на місцях нададуть кваліфіковану

пораду та допомогу при проведенні

фітосанітарних обстежень, виз�

наченні шкідливих організмів, до�

цільності й строків проведення об�

робок та захисних заходів.

Якість кукурудзи 
залежить від нас
Сільгосппідприємство «НІБУЛОН» постійно дбає про профе�

сійне зростання своїх співробітників. Днями керівники лі�

нійних елеваторів компанії повернулися з батьківщини ку�

курудзи – американського штату Огайо, який ще назива�

ють «кукурудзяний пояс США». 

МЕТОЮ планової поїздки, за#

твердженої ще взимку генераль#

ним директором «НІБУЛОНу»,

Героєм України Олексієм Вада#

турським, цього разу було набут#

тя досвіду щодо підвищення

якості української кукурудзи. 

Делегація підприємства у

складі семи спеціалістів: Артем
Пержинський (директор філії

«Смотрич», Хмельницька обл.),

Роман Андрейків (директор  ТОВ

«Агрокомбнат Врадіївський»,

Миколаївська обл.), Валерій
Реуцой (директор філії «Решети#

лівська», Полтавська обл.), Сер�
гій Прибиш (директор філії «Зо#

лотоніська», Черкаська обл.),

Ігор Рябоконь (головний інже#

нер, ВАТ «Колосовський елева#

тор»), Олександр Лепко (дирек#

тор перевантажувального термі#

налу для зернових та олійних

культур м.Миколаєва) та агро#

ном за освітою, директор вироб#

ничої філії «Кам’янець#По#

дільська» (Хмельницька обл.)

Олександр Гайдай протягом де#

сяти днів знайомилися з техно#

логією виробництва та післязби#

ральної доробки американської

кукурудзи, устаткуванням, пе#

реймали досвід ставлення місце#

вих аграріїв до якості власної

продукції. 

Плідним було спілкування з

науковими співробітниками

американського аграрного уні#

верситету, відвідини портового

елеватору «The Andersons» та ря#

ду інших агропромислових під#

приємств. За словами учасників

поїздки, вони досконало ознай#

омлювалися з усім, з чим бажа#

ли ознайомитись – це елеватори

різних потужностей, від госпо#

дарства для первинного накопи#

чення зерна до великих вантаж#

них терміналів. 

Традиційно, після повернен#

ня була проведена спільна нара#

да за участю очільників компанії

Олексія та Андрія Вадатурських,

керівників підрозділів підприєм#

ства та інших профільних спе#

ціалістів. Йшлося про можливо#

сті удосконалення наявного віт#

чизняного сушильного облад#

нання та прийняття спільного

рішення щодо подальших дій у

цьому важливому питанні. 

«Щоб у нас була можливість

успішно конкурувати з амери#

канською та аргентинською ку#

курудзою, ми повинні гарантува#

ти високу якість продукції, що

поставляється на експорт, – на#

гадав Олексій Вадатурський,

відкриваючи нараду. – Як ви

знаєте, у цьому році ми планує#

мо ввести в експлуатацію чотири

з семи запланованих елеваторів.

Це сприятиме збільшенню ек#

спортних поставок. Тож зросте і

наша відповідальність щодо яко#

сті зерна, що експортується. Ми

повинні знайти варіанти для ре#

конструкції наявних сушарок та

прийняти рішення щодо вибору

фірм#постачальників для прид#

бання нових сушарок для нових

об'єктів, що будуються. Цілком

імовірно, що тут стануть у нагоді

привезені вами ідеї з США». 

Судячи з розповіді екскур#

сантів, практично кожен амери#

канський елеватор обладнаний

сушаркою, і якщо їх фірми#ви#

робники різняться так само, як і

потужність, то об'єднує один#

єдиний фактор – енергозбері#

гаючий. «У них так у всьому – на

перший план завжди виходить

власна прибутковість», – зазна#

чає Р.Андрейків. Зазвичай, там

використовуються сушарні

«баштового» типу, що спожива#

ють на 50% менше газу порівня#

но зі звичними для нас «модуль#

ними» сушарками. Але при цьо#

му втрачається можливість їх ви#

користання на широкому пере#

ліку культур – під кожну сушар#

ку – своя культура. Тож, було

внесено пропозицію щодо мо#

дернізації «нібулонівських» су#

шарок з метою максимальної їх

оптимізації енергозберіганню. 

Цікаво дізнатися, що авто#

парк навіть маленького амери#

канського фермера складається з

двох#трьох автомобілів та влас#

ного комбайну. Зерносховища,

зазвичай, невеликої ємності –

від 500 до 18000 тон,  найбільші

ж розташовані у портах. Практи#

кують там також майданчики

для відкритого зберігання зерна,

як, наприклад, у портовому еле#

ваторі «The Andersons», де розмі#

щено два майданчики загальною

площею у 50 тисяч тон. Важли#

во, що кожен сільгоспвиробник

піклується про якість кукурудзи

вже на етапі її виробництва. Тоді

як українське законодавство по#

ки що не дає змогу вимагати від

фермера вирощувати якісну про#

дукцію. 

Підводячи підсумок наради,

Олексій Вадатурський відзначив,

що поїздка виявилася досить ко#

рисною: «Приємно, що багато з

набутої інформації буде застосо#

вано на наших підприємствах.

Також компанії доведеться бага#

то зробити, щоб довести#таки

безпосередньо до сільгоспвироб#

ника вимоги щодо якості куку#

рудзи, аби українське зерно було

конкурентоздатним у світі. Ми

сподіваємось, що у цьому будуть

зацікавлені усі учасники зерно#

вого ринку». 
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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 ви�
ставки територія парку буде розбито на сім
профілюючих секцій: сільська промисло�
вість і сільськогосподарський бізнес, між�
народне співробітництво, підтримка АПК,
кінне виробництво, магазини, автомобіль�
на промисловість, продовольство і напої.

* * *
З 16 по 19 вересня 2009 року в Мос�
кві пройде Друга Міжнародна спеціалізо�
вана виставка сільгосптехніки «Агроса�
лон». Організатор виставки – Російський
союз виробників сільгосптехніки «Союза�
громаш». 
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 зростуть
до 45 тисяч квадратних метрів. Експозиція
розміститься в трьох виставкових залах.
За рахунок збільшення площ організатори
мають намір представити на виставці
близько 1000 одиниць техніки і устатку�
вання. Експозиція включатиме 18 основ�
них розділів: від тракторів і посівної техні�
ки до комплектуючих і біоенергетики.
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 сіль�
госптехніки «Агросалон» в 2008 році взяли
участь 164 компанії з 12 країн світу, відвіда�
ли 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 ве�
теринарного обслуговування стада, селек�
ції, наукових досліджень і впровадження
їх результатів, продовольчої безпеки і гігі�
єни, охорони навколишнього середовища
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 молоко�
переробних заводів Європи Muller�Group
в м.Лепперсдорф по виробництву сирів,
свіжого молока і молокопродуктів (об'єм
інвестицій на розширення і модернізацію
виробництва в 2008 році становив 700
млн євро), а також сучасні молочно�то�
варні ферми Землі Бранденбург 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.

* * *
21�23 жовтня 2009 року в м.Львів на
території виставкового центру «Lemberg»
відбудеться Друга міжнародна спеціалі�
зована виставка «FARMER 2009». Захід
проводиться за підтримки Мінагрополі�
тики, Мінпромполітики, АФЗУ, Львів�
ської облдержадміністрації.
«FARMER 2009» – це програма щорічних
заходів, направлених на  створення і ро�
звиток фермерських господарств, які є
важливою частиною ринкового шляху
розвитку українського сільського госпо�
дарства. 
Виставка, супровідна ділова та презента�
ційна програми нададуть фермерам і фа�
хівцям найбільш повну інформацію сільсь�
когосподарського напрямку, ознайомлять
з передовими інноваційними розробками
та сучасними фінансовими інструментами
для інвестування фермерських програм
розвитку, піднімуть рівень професійних
знань і статус компаній�учасників. 
Усі бажаючі зможуть взяти участь в діло�
вій програмі: семінарах, конференціях,
засіданнях круглих столів.

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
Картопля ГОСТ 6014�68 2008 EXW 9,05 1400,00 183,83 1166,67 153,19
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 525,00 990,09 130,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 305,00 2804,65 368,27
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 638,14 1205,01 158,23 1004,18 131,85
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 1496,00 1280,58 168,14 1067,15 140,12
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 DDU 42,00 2084,68 273,72
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 23,00 1295,23 170,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 15,00 1028,56 135,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2008 FCA 4,20 29333,15 3850,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2008 FCA 7,00 1295,23 170,00
Західно�Українська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 2000,00 959,59 126,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 44,00 1439,99 189,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 2008 FCA 44,00 4342,83 570,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 FCA 110,00 647,34 85,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 1050,00 1142,41 150,00
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 1600,00 1119,52 147,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 5500,00 1061,83 139,38
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 1500,00 1050,98 138,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 44,00 843,36 110,71
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 4000,00 1066,66 140,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 2008 FOB 2043,60 2680,10 351,91
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2008 DAF 124,00 1903,95 250,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2008 FOB 2000,00 2659,03 349,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 FCA 44,00 747,20 98,07
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 600,00 1280,58 168,08 1067,15 140,06
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 CIF 112,50 1729,51 227,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 3000,00 1218,53 160,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 88,37 1280,58 168,08 1067,15 140,06
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 1097,71 1204,91 158,15 1004,09 131,79
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 2100,00 967,61 127,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 CIF 110,00 1436,55 188,55
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 2100,00 1257,14 165,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 8000,00 1318,09 173,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 20000,00 1272,37 167,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 500,00 1089,10 143,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 1000,00 753,96 99,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 250,00 2438,08 320,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 CPT 3500,00 723,50 95,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 1128,09 1205,03 158,16 1004,19 131,80
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 2001,40 837,85 110,01 698,21 91,68
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 EXW 35,80 890,00 116,84 741,67 97,36
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2008 EXW 71,13 2340,87 307,26 1950,73 256,05
Цукор пісок ДСТУ 4623�2006 2008 EXW 92,86 4400,00 577,50 3666,67 481,25
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 DDU 21,00 2647,79 347,52
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 21500,00 1445,48 189,72
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2008 CPT 4200,00 883,10 115,95
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2009 CPT 1700,00 838,09 110,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2009 DAF 1000,00 1028,56 135,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2008 FOB 520,00 6618,13 869,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 DAF 420,00 6438,06 845,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 3300,00 952,01 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 26450,00 1136,84 149,27
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 CPT 600,00 2437,15 320,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 500,00 1142,85 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 20,00 929,13 122,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 50,00 951,97 125,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 1500,00 1127,14 148,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 2600,00 1209,66 158,77
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 200,00 1099,42 144,30
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 22,00 6411,97 841,93
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 50000,00 1227,11 161,12
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2008 FCA 23,00 5255,11 690,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2008 FOB 38,00 5628,30 739,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 132,00 2513,21 330,00

Форвард

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 30.09.2009 FOB 30000,00 1318,09 173,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2009 FOB 35000,00 1408,98 185,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 CPT 250,00 1028,17 135,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 FOB 3500,00 799,66 105,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2009 FOB 1844,55 1162,51 152,58
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 14000,00 1199,99 157,50
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.08.2009 FOB 12000,00 1561,30 205,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2009 FCA 54,00 1119,57 147,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 FOB 3400,00 964,73 126,67
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 01.08.2009 FOB 30300,00 1038,76 136,39
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.06.2009 FOB 200,00 571,21 75,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.08.2009 FOB 1000,00 647,37 85,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 DAF 1500,00 1035,79 136,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 239,00 2315,29 304,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 30.06.2009 CPT 600,00 1447,06 190,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FAS 560,00 1690,87 222,01
*Соя ГОСТ 17109�88 30.06.2009 DAF 360,00 2939,81 386,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.07.2009 FCA 23,00 19428,67 2551,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2009 FCA 21,00 31134,62 4088,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 30.06.2009 FCA 42,00 29474,31 3870,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2009 FCA 25,00 19344,89 2540,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробниц�
тва / 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 22 по 28 травня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 22 по 28 травня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 2184,37 1280,58 1280,58 1280,58 168,12
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 2863,94 1204,91 1204,98 1205,03 158,17
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 2001,40 750,00 837,85 980,00 110,01
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 EXW 35,80 800,00 890,00 980,00 116,84
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2008 EXW 71,13 2200,00 2340,87 2367,00 307,26
Картопля ГОСТ 6014�68 2008 EXW 9,05 1400,00 1400,00 1400,00 183,83
Цукор пісок ДСТУ 4623�2006 2008 EXW 92,86 4400,00 4400,00 4400,00 577,50

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 500,00 1142,85 1142,85 1142,85 150,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 20000,00 1272,37 1272,37 1272,37 167,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 55500,00 1012,90 1210,73 1227,11 158,97
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 1045,00 929,13 1036,30 1089,10 136,07
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 1500,00 1050,98 1050,98 1050,98 138,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 2100,00 967,61 967,61 967,61 127,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 DDU 42,00 2084,68 2084,68 2084,68 273,72
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 CIF 222,50 1436,55 1584,68 1729,51 207,99
Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 67,00 1295,23 1390,30 1439,99 182,48
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 59,00 839,03 890,45 1028,56 116,89
Сорго ГОСТ 8759�92 2008 FCA 154,00 647,34 675,87 747,20 88,73
Сорго ГОСТ 8759�92 2008 CPT 3500,00 723,50 723,50 723,50 95,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 6350,00 753,96 923,21 959,59 121,22
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 1500,00 1127,14 1127,14 1127,14 148,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 35200,00 1051,42 1156,53 1257,14 151,85
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 200,00 1099,42 1099,42 1099,42 144,30
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 35100,00 1066,66 1358,42 1447,61 178,30
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 2008 FCA 44,00 4342,83 4342,83 4342,83 570,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 2008 FOB 2043,60 2475,14 2680,10 2779,77 351,91
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2008 DAF 124,00 1903,95 1903,95 1903,95 250,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2008 FOB 2000,00 2659,03 2659,03 2659,03 349,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2008 FCA 23,00 5255,11 5255,11 5255,11 690,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2008 FOB 38,00 5628,30 5628,30 5628,30 739,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 CPT 600,00 2437,15 2437,15 2437,15 320,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 250,00 2438,08 2438,08 2438,08 320,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 305,00 2779,56 2804,65 2905,01 368,27
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 22,00 6411,97 6411,97 6411,97 841,93
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2008 FCA 4,20 29333,15 29333,15 29333,15 3850,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2008 CPT 4200,00 837,77 883,10 1028,17 115,95
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2009 CPT 1700,00 838,09 838,09 838,09 110,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2009 DAF 1000,00 1028,56 1028,56 1028,56 135,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 132,00 2513,21 2513,21 2513,21 330,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 DDU 21,00 2647,79 2647,79 2647,79 347,52
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2008 FCA 7,00 1295,23 1295,23 1295,23 170,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2008 FOB 520,00 6618,13 6618,13 6618,13 869,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 DAF 420,00 6438,06 6438,06 6438,06 845,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 30.09.2009 FOB 30000,00 1318,09 1318,09 1318,09 173,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2009 FOB 35000,00 1408,98 1408,98 1408,98 185,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 CPT 250,00 1028,17 1028,17 1028,17 135,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 FOB 3400,00 964,73 964,73 964,73 126,67
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2009 FCA 54,00 1119,57 1119,57 1119,57 147,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 FOB 3500,00 799,66 799,66 799,66 105,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2009 FOB 1844,55 1162,51 1162,51 1162,51 152,58
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.06.2009 FOB 200,00 571,21 571,21 571,21 75,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.08.2009 FOB 1000,00 647,37 647,37 647,37 85,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 01.08.2009 FOB 30300,00 1012,94 1038,76 1081,49 136,39
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 14000,00 1142,85 1199,99 1257,14 157,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 DAF 1500,00 1035,79 1035,79 1035,79 136,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 239,00 2315,29 2315,29 2315,29 304,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 30.06.2009 CPT 600,00 1447,06 1447,06 1447,06 190,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FAS 560,00 1690,87 1690,87 1690,87 222,01
Соя ГОСТ 17109�88 30.06.2009 DAF 360,00 2939,81 2939,81 2939,81 386,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 20.08.2009 FCA 44,00 3427,24 3427,24 3427,24 450,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.08.2009 FOB 12000,00 1561,30 1561,30 1561,30 205,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 FCA 64,00 1865,94 2040,88 2132,51 267,97
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 01.07.2009 FAS 1520,00 3808,05 3808,05 3808,05 500,00
Насіння маку ГОСТ 12094�76 31.12.2009 FCA 20,00 7830,70 7830,70 7830,70 1028,18
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 30.06.2009 FCA 42,00 29474,31 29474,31 29474,31 3870,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.07.2009 FCA 23,00 19428,67 19428,67 19428,67 2551,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2009 FCA 46,00 19344,89 24727,16 31134,62 3246,70
Крупа вівсяна ГОСТ 3034�75 31.07.2009 FCA 7,00 3046,44 3046,44 3046,44 400,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.07.2009 FOB 6000,00 4874,30 4874,30 4874,30 640,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492�2005 31.08.2009 CPT 1500,00 5140,87 5140,87 5140,87 675,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробниц�
тва / дата 
поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

*Насіння маку ГОСТ 12094�76 31.12.2009 FCA 20,00 7830,70 1028,18
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 20.08.2009 FCA 44,00 3427,24 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 FCA 64,00 2040,88 267,97
*Крупа вівсяна ГОСТ 3034�75 31.07.2009 FCA 7,00 3046,44 400,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 01.07.2009 FAS 1520,00 3808,05 500,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.07.2009 FOB 6000,00 4874,30 640,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492�2005 31.08.2009 CPT 1500,00 5140,87 675,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробниц�
тва / дата 
поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
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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!


