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Перша п'ятірка 
УЧОРА, 11 червня, спеціалісти
Єврокомісії розпочали інспекту�
вання вітчизняних птахоком�
плексів, які розглядаються як
потенційні експортери українсь�
кої продукції, на відповідність
вимогам СОТ. Подібне інспекту�
вання наших птахогосподарств
проводиться вперше і тривати�
ме 10 днів. 
Про здійснення такої перевірки
фахівцями генерального дирек�
торату з охорони здоров'я і за�
хисту прав споживачів Євроко�
місії (ЄК) українських виробни�
ків охолодженого м'яса птиці і
яєць днями повідомив міністр
агрополітики Юрій Мельник. 
Із десяти підприємств, які вия�
вили бажання бути проінспек�
тованими, перевіряючи відібра�
ли п'ять. Це, зокрема,  2 підпри�
ємства ВАТ «Миронівський хлі�
бопродукт» (ТМ «Наша Ряба»)
– птахофабрика «Дружба наро�
дів Нова» і Миронівський м'ясо�
переробний завод «Легко»; під�
приємство «Комплекс «Агро�
марс» (ТМ «Гаврилівські курча�
та»); птахофабрика «Україна»
(ТМ «Ясенсвіт») і завод яєчного
напівфабрикату «Овостар». 
Інспектуванню підлягають такі
основні напрямки роботи під�
приємств, як збереження і
транспортування продукції,
кормова і сировинна база, стан
ветеринарно�санітарного кон�
тролю. 
Слід зазначити, що означені віт�
чизняні підприємства відповіда�
ють європейським вимогам: во�
ни сертифіковані згідно з систе�
мами ISO і НАССР (Hazard Ana�
lysis and Critical Control Points).
Крім того, досі наші підприєм�
ства виходили з українських
стандартів якості продукції, які
відрізняються від європейських,
адже є набагато суворішими. 
Проте аналітики ринку вважа�
ють, що виробникам не варто
розраховувати на швидке от�
римання дозволів на експорт
до ЄС.

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.

ПРАВОЧИН
ВІДМІНА ДЕРЖАВНИХ АКТІВ 
НА ВТОРИННОМУ РИНКУ

Кроком до спрощення процедури
оформлення права власності на
земельні ділянки стало внесення
змін до статей 125, 126 Земельного
кодексу України.
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РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за травень та за поточний
тиждень.

117* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 11.04.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD&індекс
(Україна) 116,22 &3,8% 51,1%

РТС 
(Росія) 1127,23 1,7% 78,4%

WIG 20
(Польша) 2002,85 1,7% 11,9%

DAX*
(Німеччина) 5051,18 &0,1% 5,0%

S&P 500*
(США) 939,15 0,8% 4,0%

2 5

АГРОПОЛІТИКА
ДЕРЖАВНЕ ЦІНОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ УДОСКОНАЛИЛИ

З метою удосконалення державного цінового
регулювання уряд схвалив постанову про
деякі питання ціноутворення на окремі
соціально значущі продовольчі товари.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ТРАДИЦІЇ МОЛОЧНОЇ ЯКОСТІ

За усі 53 роки свого існування Яготинський
маслозавод на Київщині ніколи не зраджував
закладеній в основу його діяльності традиції:
«Виробляємо українське, споживаємо
українське, дбаємо про Україну». 

ПЕРЕДПЛАТА	2009
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

Учора в Києві традиційно у

цій порі стартувала вже ХХІ

Міжнародна агропромислова

виставка�ярмарок «Агро�

2009». Нині вона розташува�

лася на двох майданчиках –

на території НК «Експоцентр

України» та у с.Чубинське. 

РОЗПОЧАВСЯ захід у приміській

зоні концертом творчих колективів

агросектору. Опівдні виставку уро#

чисто відкрив голова Верховної Ра#

ди України Володимир Литвин. Ос#

кільки основою експозиції стала га#

лузь рослинництва, очільнику пар#

ламенту аграрії вручили сніп нового

врожаю з кримських полів. 

Більшість чубинської експо#

зиції «рослинництво» представ#

ляють державні установи та про#

фільні громадські організації. Ву#

личні площадки заповнені лише

наполовину: декілька фірм, що

пропонують агротехніку, та неве#

личкі компанії, продукція яких роз#

рахована на пересічних громадян. В

рамках виставки заплановано про#

ведення семінарів, круглих столів

тощо. 

Дістатися з одного майданчика

до іншого можна спеціальними

безкоштовними автобусами.

По обіді основну частину ви#

ставки на НВЦ урочисто відкрив

Президент України Віктор Ющен#

ко разом з міністром аграрної полі#

тики Юрієм Мельником. Прези#

дент наголосив, що наразі з колін

встає унікальна аграрна економіка

країни, яка традиційно вважається

житницею Європи. Зокрема, у на#

шої країни є могутній потенціал, і

ми маємо всі можливості відновити

і затвердити статус одного з світо#

вих лідерів у виробництві і експорті

сільгосппродукції. 

«Навіть у складних кризових

умовах українське сільське госпо#

дарство демонструє блискучі темпи.

Воно розвивається з приростом.

Очевидно, цьому сприяє і позитив#

на кон'юнктура на внутрішньому і

зовнішньому ринках», – сказав

Президент. 

Кажучи про позитивні зрушен#

ня останніх років, Віктор Ющенко,

зокрема, відзначив, що сільське

господарство є провідною галуззю,

яка отримує більше всього інвести#

цій як іноземного, так і національ#

ного інвестора. Водночас він під#

креслив неприпустимість відсутно#

сті «нормальної бюджетної політи#

ки» щодо сільського господарства. 

Він відзначив, що незважаючи

на усі труднощі, збільшення при#

сутності України на сільськогоспо#

дарському світовому ринку, зокре#

ма зерновому, повинно бути одним

з пріоритетів нашої державної полі#

тики, «тому що це наш національ#

ний інтерес». Глава держави під#

креслив значущість Міжнародної

агропромислової виставки#ярмар#

ку, нагадав, що торік її відвідали

майже півмільйона чоловік. І поба#

жав усім її учасникам плідної спів#

праці.

Добірку матеріалів, присвячену

урочистому відкриттю та першому

дню роботи виставки «Агро�2009»

читайте на стор.3�4,8�9

Чи криза, чи спека, 
а виставка – за розкладом



З метою удосконалення дер�

жавного цінового регулюван�

ня уряд схвалив постанову

про деякі питання ціноутво�

рення на окремі соціально

значущі продовольчі товари.

ЗА СЛОВАМИ міністра економі#

ки України Богдана Данилиши�

на, метою даної Постанови, роз#

робленої Мінекономіки, є удоско#

налення методів державного регу#

лювання цін. Для цього передба#

чено комплексне врегулювання

питання ціноутворення на деякі

соціально значущі продовольчі то#

вари, зокрема встановлення рівня

рентабельності виробництва бо#

рошна та хліба масових сортів, по#

рядку декларування зміни оптово#

відпускних цін, в частині його

спрощення, конкретизація пере#

ліку продовольчих товарів, повно#

важення щодо регулювання цін на

які надаються місцевим органам

виконавчої влади. Основними по#

ложеннями Постанови є:

1Чітке встановлення гранич#

них рівнів рентабельності ви#

робництва борошна та хліба масо#

вих сортів з одночасним скасуван#

ням аналогічних повноважень,

наданих місцевим органам вико#

навчої влади.

Так, Кабмін встановив рента#

бельність виробництва борошна

пшеничного вищого, першого і

другого сорту, борошна житнього

обдирного не вище 10%; хліба ма#

сових  сортів – не вище 12%. При

цьому, передбачається, що у 2009

році максимальне щоквартальне

збільшення рівня рентабельності

виробництва хліба не повинно пе#

ревищувати 3% її фактичного рів#

ня за попередній звітний період.

2Скасування граничного роз#

міру торговельної надбавки у

розмірі не вище 15% без урахуван#

ня витрат з транспортування у

міжміському сполученні та надан#

ня повноважень місцевим орга#

нам виконавчої влади щодо виз#

начення конкретних розмірів гра#

ничних постачальницько#збуто#

вих та граничних торговельних

(роздрібних) надбавок до оптово#

відпускної ціни виробника.

Такі зміни вже застосовуються

при регулюванні цін на лікарські

засоби і вироби медичного приз#

начення, встановлені урядовою

постановою №333 від 25.03.2009 р. 

3Конкретизація переліку со#

ціально значущих продоволь#

чих товарів, повноваження щодо

регулювання цін на які надають#

ся місцевим органам виконавчої

влади.

Відтак, перелік включатиме:

борошно пшеничне вищого і пер#

шого сорту, хліб, крупи гречані та

манні, м'ясо птиці (тушки та ві#

друби курей), ковбаси варені, со#

сиски, сардельки, молоко коро#

в'яче питне (пастеризоване) з вмі#

стом жиру від 2,5 до 3,2 %, сир ки#

сломолочний жирністю до 9%,

сметану жирністю до 20%, масло

вершкове жирністю до 80 %, яйця

курячі, цукор пісок, олію соняш#

никову.

4Затвердження Порядку декла#

рування зміни оптово#відпу#

скних цін на продовольчі товари

взамін нині діючого, що містить

елементи дозвільної системи.

Порядок передбачає обов'яз#

кове декларування зміни оптово#

відпускних цін лише безпосе#

редньо виробниками продукції у

разі їх збільшення протягом мі#

сяця більш як на 1%, з відстроч#

кою такої зміни на 1 місяць (нині

декларувати зміни цін повинні та#

кож і оптові реалізатори), спро#

щення процедури декларування

(без отримання висновку органів

державного контролю за цінами),

скорочення переліку документів,

що подаються до обл(міськ)дер#

жадміністрацій (пояснювальна за#

писка щодо обґрунтування

необхідності зміни оптово#відпу#

скних цін, калькуляція собіварто#

сті та проект декларації зміни

оптово#відпускних цін). Крім то#

го, чітко визначено підстави для

відмови суб'єкту господарювання

у декларуванні (неподання в пов#

ному обсязі документів або нена#

лежне їх оформлення). 

Документ пройшов як гро#

мадське обговорення, так і обго#

ворення у Мінекономіки і Міна#

грополітики за участю представ#

ників профспілок, Федерації ро#

ботодавців, асоціацій підприємств

харчової промисловості тощо.

За матеріалами прес!служби Мінекономіки

Засідання парламентського

Комітету з питань аграрної

політики та земельних відно�

син 10 червня ц.р. було на ме�

жі зриву. А все через те, що

чимало його членів віддали

перевагу урочистостям з на�

годи відкриття виставки «Аг�

ро�2009», які відбувалися то�

го ж дня у той же час в Укра�

їнському домі. 

ОДНАК оскільки від Європейсь#

кої площі, де розташовано цей па#

лац мистецтв, до Верховної Ради

рукою подати, то незабаром депу#

тати почали підходити. Чим неа#

бияк потішили головуючого цьо#

го дня Сергія Рижука, заступника

голови Комітету, який опинився#

був на роздоріжжі: чи то перево#

дити засідання у формат слухання,

як і минулого разу, чи то перено#

сити розгляд усіх запланованих

шести питань на наступний день.

Врешті#решт вирішили обгово#

рення розпочати. І вже до середи#

ни засідання трійко народних об#

ранців якраз заповнили ту нестачу,

через яку Комітетові не вистачало

кворуму.

Оптові ринки
«призначатимуть»?
РОЗПОЧАЛИ з обговорення про#

екту Закону України «Про оптові

ринки сільськогосподарської про#

дукції», внесеного народними де#

путатами Сергієм Терещуком, Іва�
ном Кириленком, Михайлом По�
лянчичем та Катериною Ващук (ре#

єстр.№2137 від 27 лютого 2008 ро#

ку). Першим узяв слово депутат

Роман Ткач, який і минулого за#

сідання вважав законопроект не#

готовим, і цього разу мав до нього

низку зауважень. Так, непокоїть

народного обранця завелика цен#

тралізація процесу створення та

функціонування оптових ринків –

у руках Міністерства аграрної по#

літики: «Складається враження,

що все це концентрується в одно#

му місці, що усе вже розписано і

визначені вже ці 27 фірм, та ще й

місця призначатимуться!»

Утім, заступник міністра аг#

рарної політики Роман Шмідт

укотре запевнив: оптові ринки ма#

ють створити умови для зустрічі

продавця і покупця, а завдання

МінАП – створити умови для

прозорого формування цін тощо.

Аби приборкати пристрасті,

що накалювалися вже на початку

засідання, «модератор» Сергій

Рижук пояснив: 

– Я розумію, що давно вже час

Міністерство аграрної політики

назвати Міністерством сільського

господарства і продовольства і пе#

редати централізацію всієї систе#

ми продовольчого забезпечення

країни. А чого боїться Роман

Ткач? Що одразу всім доведеться

нести хабарі. Але якщо так мірку#

вати, то й воду з криниці не треба

брати, бо можна в неї впасти. Як#

що судити в міру власної зіпсова#

ності чи зіпсованості економічних

відносин, то так ми ніколи не до#

сягнемо ніякого прогресу.

Не залишився у боргу й Роман

Ткач: мовляв, замість того, щоб

подавати його міркування як

якесь збочення, краще взяти зако#

нопроект і почитати статтю 4 «По#

рядок набуття юридичною особою

статусу ОРСП та позбавлення її

такого статусу».

Так, за свіжою поправкою у

цій статті, зокрема, йдеться про

те, що статус оптового ринку

сільськогосподарської продукції

надається центральним органом

виконавчої влади з питань аграр#

ної політики на конкурсній осно#

ві в установленому Кабінетом Мі#

ністрів порядку. 

Не сподобалася депутатові й

19#та поправка до законопроекту,

за якою ст.9, що мала назву «Землі

ОРСП», відтепер називається

«Розміщення ОРСП» і має такий

зміст: «Місця розміщення оптових

ринків сільськогосподарської про#

дукції визначаються центральним

органом виконавчої влади з питань

аграрної політики на підставі пода#

них юридичними особами, що ма#

ють намір набути статусу ОРСП,

документів, виходячи з економіч#

ної доцільності створення ОРСП

на відповідній території»…

Утім, коли на прохання коле#

ги пан Рижук поставив це питан#

ня на голосування, члени аграр#

ного Комітету не підтримали йо#

го. Натомість, повторно розгля#

нувши доопрацьований документ,

проголосували за те, аби рекомен�
дувати Верховній Раді прийняти
його в повторному другому читан�
ні та в цілому як закон. Доповіда#

чем призначили свого очільника

Миколу Присяжнюка. 

Дискутували знову й щодо

кількості ринків в одному регіоні.

Одні наводили приклади деяких

європейських держав, де 4#5 опто#

вих ринків на всю країну, висту#

паючи проти співіснування двох

ринків в одному регіоні, інші, нав#

паки, ратували за таке співіснуван#

ня, адже воно лише посилить здо#

рову конкуренцію й унеможли#

вить монопольне становище…

Усі – 
на перше читання!
РЕШТА законопроектів, хоч і та#

кож не обійшлися без палких дис#

кусій, та все ж «з меншими жер#

твами» дістали схвальну оцінку

більшості членів Комітету. Так, за
основу депутати рекомендували
прийняти законопроекти: «Про

внесення змін до деяких законів

України з питань діяльності не#

прибуткових організацій», внесе#

ний Кабінетом Міністрів (№4563

від 29 травня ц.р.), «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України» (щодо спрощення по#

рядку набуття прав на землю)»,

внесений нардепами Валерієм
Бевзенко, Ксенією Ляпіною,
Олегом Ляшком, Сергієм Рижуком
та Сергієм Терещуком (№4430 від

30 березня ц.р.), «Про внесення

змін до статті 209 Земельного ко#

дексу України (щодо використан#

ня коштів», ініційований Русла�
ном Лук'янчуком, Валерієм Бевзен�
ком та Костянтином Бондарєвим
(№3231 від 29 вересня 2008 року)

та «Про внесення змін до деяких

законів України (щодо операцій з

давальницькою сировиною у зов#

нішньоекономічних відносинах)»,

внесений Кабінетом Міністрів

(№4410 від 24 квітня ц.р.). Що#

правда, стосовно останнього доку#

мента Комітет ВР з питань агро#

політики та земельних відносин

не є головним.

У немилість депутатів потра#

пили лише документи#«близню#

ки» – №№4379 та 4379#1, які та#

кож стосуються внесення змін до

ст.209 ЗК України («щодо викори#

стання коштів» та «щодо напрямів

використання коштів, які надхо#

дять у порядку відшкодування

втрат сільськогосподарського і лі#

согосподарського виробництва»)

– більшістю голосів їх було відхи�
лено.

Софія Багірова
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Комітет на межі зриву

Державне цінове регулювання удосконалили



НУ, КОМУ ЩО – а простому

люду чим більше урочистостей,

тим краще. Тим більше, цьогоріч

є всі передумови для двох від#

криттів – адже виставка тривати#

ме на двох майданчиках: на тери#

торії НК «Екпоцентр України» в

Києві та на виставковому полі у

Чубинському. 

Судячи із кількості охорони

та заходів безпеки, на урочис#

тостях в Українському домі всі

очікували на Юлію Тимошенко.

Однак, цього разу прем'єрка на

засіданні так і не з'явилася. Тож

за її відсутності вів засідання мі#

ністр аграрної політики України

Юрій Мельник. Зазначивши, що

Юлію Володимирівну затримали

державні справи, міністр передав

від її імені привітання усім уча#

сникам засідання. Після тради#

ційних добрих слів у бік уряду,

Верховної ради і Президента за

підтримку агропромислового

комплексу пан Мельник перей#

шов до оцінок і прогнозів у аграр#

ному секторі України. 

Так, за словами міністра, сьо#

годні сільське господарство Укра#

їни – це 12 відсотків валової до#

даної вартості і 11 відсотків дохо#

дів Державного бюджету.  Части#

на сільськогосподарської продук#

ції в експорті становить 17 відсот#

ків ($11,3 млрд) при позитивному

експортному сальдо $4,5 млрд.

Аграрний сектор це також 12 від#

сотків кредитних ресурсів, що за#

лучені в економіку держави.

«Минулий рік – це рік, коли

сільське господарство мало най#

кращі результати за всі роки гос#

подарювання, яке виразилося у

17 відсотках приросту валової

продукції тільки за один рік». 

Від минулого року пан міністр

перейшов до сьогоднішнього ста#

ну справ. Так, за його словами,

сільське господарство наразі єди#

на галузь в державі, яка, почи#

наючи з січня, показує хоча б не#

величкі прирости – за 5 місяців

2,3 відсотки.

Після цього міністр перейшов

до проблемних питань. На фоні

розгортання фінансової кризи в

країні відмічається значне змен#

шення видатків держбюджету за

рахунок загального фонду на ро#

звиток агропромислового вироб#

ництва: кілька програм підтримки

взагалі не отримали фінансуван#

ня, по деяким програмам воно бу#

ло суттєво зменшено. Але найго#

ловніша, на думку пана Мельни#

ка, проблема полягає в тому, що

банки фактично забули про аграр#

ний сектор: з початку року у

сільське господарство залучено

лише 2 млрд гривень кредитів.  

Нарікав Юрій Мельник і на

умови роботи за членства в Сві#

товій організації торгівлі. «Ми

маємо сьогодні деякі підходи, які

називаються «політика подвійних

стандартів». Це коли від України

вимагають дотримання зо#

бов'язань, взятих при вступі до

СОТ, разом із тим, наші партне#

ри по цій організації застосову#

ють комбіновані ставки ввізних

мит, захищаючи свої ринки, ви#

користовують експортні субсидії,

проштовхуючи свої товари на

зовнішні ринки, в тому числі, і на

Україну», – зазначив пан міністр. 

Разом із тим, внаслідок роботи

влади і професійних громадських

організацій, вдалося підвищити

інтерес до галузі і домогтися зла#

му негативних тенденцій, що на#

мітилися на початку року. Зокре#

ма, це виділення за рахунок стабі#

лізаційного фонду державного

бюджету 2,2 млрд гривень на під#

тримку сільського господарства.

Серед інших позитивних мо#

ментів для галузі пан Мельник

назвав плідну співпрацю з депу#

татами. Зокрема, були прийняті

рішення про безстроковий піль#

говий режим оподаткування ПДВ

і виплату дотації сільгоспвироб#

никам за рахунок ПДВ перероб#

них підприємств. Також безстро#

ково подовжено дію закону про

фіксований сільськогосподарсь#

кий податок. За словами міністра

– це неабиякий стимул у плану#

ванні аграріями свого бізнесу. 

Згадав Юрій Мельник і

Аграрний фонд України, який ху#

до#бідно, але працює: через спо#

тові операції кінця 2008 – почат#

ку 2009 року аграріям через фонд

надійшло близько 2,5 млрд гри#

вень. 

Знаковими моментами для

розвитку інфраструктури аграр#

них ринків Юрій Мельник також

вважає прийняття у 2009 році

Державної  програми розвитку

оптових ринків сільськогоспо#

дарської продукції і Держпрогра#

ми розвитку сільськогосподарсь#

ких обслуговуючих кооперативів.

Міністр наголосив, що ці програ#

ми на 2009 рік підкріплені реаль#

ним фінансуванням. 

Наостанок Юрій Мельник на#

голосив, що 2009 рік – перший

рік, коли виставка «Агро» прово#

диться без державної підтримки,

лише за рахунок власних коштів

аграріїв. Втім, на наступні ви#

ставкові заходи вже має бути ви#

ділено 9 млн гривень.   

* * *

НАСТУПНИМ виступив міністр

промислової політики України

Володимир Новицький. Він

розповів про плани свого відом#

ства щодо участі у виставці. Зо#

крема, цього року в експозиції

Мінпромполітики беруть участь

72 вітчизняних підприємства, які

представлять понад 460 зразків

сучасної техніки і обладнання.

Серед новинок, що будуть де#

монструватися цього року, мі#

ністр виділив більш потужний,

порівняно із комбайном «Славу#

тич», зернозбиральний комплекс

КЗС#10 для збирання всіх зерно#

вих, кукурудзи та соняшнику. Та#

кож широкому загалу відвідувачів

буде представлений дослідний

зразок універсально#просапного

трактора ХТЗ#22021 з потужністю

220 кінських сил (до недавнього

часу в Україні виготовлялися

трактори з потужністю двигуна

не більше 180 к.с.) та досить по#

тужний кормозбиральний ком#

байн МКС#250, продуктивністю

70#80 тонн на годину, призначе#

ний для обслуговування крупних

тваринницьких комплексів. 

Не обійшли увагою і дрібних

фермерів: групою підприємств,

на чолі з ВАТ «Брацлав», вперше

в Україні створено фермерський

комбайн для приготування і роз#

дачі кормів. 

* * *

ОСТАННІМ від наших аграріїв

виступав президент Української

академії аграрних наук Михайло

Зубець. Як він розповів, аграрна

наука представлятиме на виставці

конкурентоспроможні розробки у

сфері землеробства, агроекології,

рослинництва, меліорації, вете#

ринарної медицини, зберігання

та переробки аграрної продукції,

аграрної економіки тощо. 

Втім, пан Зубець не обмежи#

вся лише переліком експозицій

УААН на виставці, а й зробив не#

величкий анонс. Цієї осені в Ук#

раїні УААН разом з МінАП, Мі#

некономіки та Державним агент#

ством з інвестицій і інновацій

проведе перший ярмарок іннова#

ційних бізнес#проектів для АПК. 

За наукою взяли слово іно#

земні гості. Заступник міністра

сільського господарства РФ Олег

Черногоров передав учасникам

вітання від російського сіль#

госпміністра і запросив українсь#

ку делегацію відвідати подібний

російський захід – «Золоту осінь#

2009», яка відбудеться у жовтні в

Москві. 

* * *

ОСОБЛИВО вразив слухачів

вільним знанням російської мови

закордонний гість – міністр

сільського господарства Лито#

вської республіки Казимірас

Старкявічус. За його словами, в

нього раділо серце, коли він ба#

чив наші засіяні поля. Проте, ма#

буть він одночасно й здивувався з

цього. Адже Литва входить до

Європейського Союзу, і там фер#

мер отримує 200 євро дотацій на

гектар посівів. Він також запро#

сив українців приїхати на аграр#

ну виставку до Литви. А наоста#

нок побажав усім, «щоб було сон#

це і був дощ, тоді буде гарний

врожай».

Як би чудово не виглядав об#

мін запрошеннями і перспективи

аграрного сектору, змальовані мі#

ністром, вручення йому ж снопа з

першого ужинку і  короваю, все ж

таки найсильнішим і найщирі#

шим моментом усіх урочистостей

в Українському домі можна було

назвати момент, коли на сцену

вийшли двічі Герой Соцпраці Во�

лодимир Плютинський і Герой

України Дмитро Моторний .

Дмитро Костянтинович нагадав,

що скоро розпочнуться великі

жнива і зачитав власні вірші, яки#

ми передав вітання не усім тим,

хто зібрався у залі, а тим, хто вже

зараз «на передовій».

ФОТОРЕПОРТАЖ з першого дня

роботи XXI Міжнародної агропро�

мислової виставки�ярмарку «Агро�

2009» дивіться на стор.8�9
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ПОДІЯ 10 червня в Українському домі в Києві відбулося урочисте засідання з приводу відкриття
наступного дня XXI Міжнародної агропромислової виставки!ярмарку «Агро!2009». Взагалі!то небажання
нашої влади в особах Президента і прем'єр!міністра зустрічатися «на одному полі» породжує багато
нових і цікавих традицій. Так, вже третій рік поспіль виставка «Агро» має два відкриття. Одне
відбувається в Українському домі за участю Прем'єр!міністра, друге – за традицією, безпосередньо у
перший день заходу на території Національного комплексу «Експоцентр України» за участю
Президента держави. 

Аграрії 
хочуть 
бачити
прем'єрку

ЯК МИ ВЖЕ ПИСАЛИ, гро#

мадські організації  українсько#

го аграрного кола 29 травня

підписали звернення до вищих

ешелонів влади (Президент Ук#

раїни, голова уряду, голова

ВРУ) з вимогами стабілізувати

ситуацію на ринку тварин#

ницької продукції.

Серед основних вимог, зо#

крема, було «Призупинити

необґрунтоване засилля ім#

портної продукції в державі.

Відпрацювати систему заходів

щодо захисту вітчизняного то#

варовиробника в умовах субси#

дування країнами експорту

тваринницької продукції».

Йшлося про те, що станом на

20 травня в Україну вже імпор#

товано 158,4 тис. тонн м'яса і

м'ясної сировини. Загалом же

на 24 квітня Мінекономіки Ук#

раїни видало 234 ліцензії на

ввезення товарів групи 02 за

УКТЗЕД загальним обсягом

3974,6 тис. тонн, що становить

майже дворічну потребу Украї#

ни.     

Одним з перших привсе#

людно відреагувало Міністер#

ство аграрної політики, коли

очільник відомства Ю р і й

Мельник заявив, що МінАП

підтримує вимоги підписантів.

Зокрема, він зазначив, що міні#

стерство пропонує скасувати

введене на початку 2009 року

ліцензування імпорту м'яса ос#

кільки цей захід не виконує

свою основну функцію забез#

печення збалансованої пропо#

зиції на ринку тваринницької

продукції.

Також, за його словами, мі#

ністерство вважає за необхідне

введення державних стандартів

на м'ясопродукти, заборонити

імпорт м'яса та м'ясопродуктів

з непроінспектованих Украї#

ною підприємств, відновити

дію додаткового 13% мита на

ввезення м'яса. 

Натяки на дію є, але ж то

тільки натяки: обіцянка – ще

не факт одруження. Ось як

прокоментував ситуацію пре#

зидент Української аграрної

конфедерації (один з підписан#

тів) Леонід Козаченко:

– Цим зверненням займа#

ється Міністерство економіки,

яке за дорученням уряду має

підготувати на нього відповідь.

Були певні зустрічі на рівні екс#

пертів наших асоціацій і Мін#

економіки. Проте поки що ос#

таточних проектів підзаконних

актів і доручень прем'єр#міні#

стра ще не було підготовлено.

Ми все ж таки наполягаємо на

зустрічі з прем'єр#міністром, і

якщо ця зустріч не відбудеться

протягом цього тижня, то з на#

ступного вже почне працювати

страйковий комітет. 

Два урочистих відкриття 
однієї виставки

Сторінку підготував Павло Мороз



Олександр СЛОБОДЯНЮК, 

начальник головного управ�

ління АПР Рівненської 

держобладміністрації:

– З КРИЗОЮ ми не боролися. Ми

провели в оптимальні строки вес#

няно#польові роботи. І вийшли на

посів тієї площі, яка була минуло#

го року – 511 тис га. Звичайно, бу#

ло б краще, якби господарства мо#

гли залучати більше кредитних ре#

сурсів. Бо цього року тільки окремі

господарства, які завоювали собі

довіру у банківської системи, змо#

гли отримати кредити, а всі інші

вимушені працювати за свої обіго#

ві кошти або за рахунок проданої

продукції. Потрібно сказати, що

область в минулому році отримала

на 220 тис. тонн врожаю більше,

ніж в попередньому році. Тобто ми

отримали 740 тис. тонн зерна, а

було 520 тис. тонн. Реалізувавши

цей надлишок зерна через Аграр#

ний фонд ми отримали від нього

допомогу по форвардних контрак#

тах. Це під майбутній врожай.

Цього року була засушлива

весна, тому ми бачимо, що на 10%

врожай буде меншим. Але 600 тис.

тонн в цілому  для нашого регіону

це досить нормальний показник.

На виставці ми досить активні. У

нас з кожного району приїхав на#

чальник з агропромислового ро#

звитку, взявши з собою 3#4 керів#

ники підприємств. Знайомимось

із кращими зразками техніки та

технологій, отримуємо нові кон#

такти, кожен, я думаю, знайде те,

що йому потрібно в роботі.

* * *

Валентина УСИК, 

голова Переяслав�

Хмельницької районної 

держадміністрації.

– ЗА останні роки ринок повер#

нувся до розуміння культури зе#

млеробства, з думкою, що поряд із

рослинництвом в нас повинно

розвиватися поруч і тваринниц#

тво. Хоча, як ви знаєте по всій Ук#

раїні – це проблема, і в тому чи#

слі й для нашого регіону. Зокрема,

відсутність цінової політики при#

звела до того, що тваринництво

стало збитковим для підприємств.

Але у нас в районі, приміром, по#

голів'я свиней все ж має приріст,

оскільки на теренах району пра#

цює великий свинокомплекс

«Нива Переяславщини». Є також

три господарства, які тримають

ВРХ. Сьогодні неможливо займа#

тися чимось одним, повинно бути

разом і тваринництво, і рослин#

ництво. Тому що це і робочі міс#

ця, і жива копійка цілий рік. До

речі, молоко для підприємств, які

цим займаються, стало вже при#

бутковим. Минулий рік навчив

багатьох керівників підприємств.

Вони зрозуміли, що потрібно дій#

сно господарювати. Тому в нас бу#

ло введено нові потужності суша#

рок, ангари для зберігання зерна,

почали економно використовува#

ти майно. 

Звичайно, кризу ми відчули,

як і інші. Пролонгацію кредитів

зробили, але той відсоток зараз

трохи ріже сільського виробника.

Наш район має 85 тис. га ріллі (65

– господарський сектор, 20 –

приватний сектор), то ми отрима#

ли від держави близько 11 млн

грн. Це і відшкодування довгос#

трокових і короткострокових кре#

дитів, і придбання техніки. Взага#

лі, прогнози є позитивні. Ми по#

винні зібрати непоганий врожай. 

На виставку приїхала група ке#

рівників підприємств нашого ра#

йону з метою подивитися на тех#

ніку, яка тут представлена. По#

працювати з відповідними фірма#

ми, ознайомитись з новітнім дос#

відом у аграрній галузі. Окрім того,

ми представляємо племінну ху#

добу нашого селекційного центру.

Звичайно бачимо, що на все пот#

рібні кошти. Вартість цієї техніки,

приміром, надзвичайно висока

для того, аби керівники підпри#

ємств середньої ланки її придбали.

Для великих підприємств – це не

становить такої проблеми, а от для

фермерів дуже тяжко. І дивлячись

на кредитну ситуацію, я гадаю,

держава повинна приділити знач#

ну увагу аграріям. Адже Україна –

це аграрії. А село, як відомо, зав#

жди підтримувало країну у будь#

які складні часи. Тільки треба

трошки краще до нього ставитись.

* * *

Юрій РОМАНЕНКО, 

директор заповідника�ферми

«Кийлівська Асканія», 

Бориспільський район 

Київської області:

– МИ займаємось зеленим туриз#

мом. На території нашої ферми,

яка займає 9 га знаходиться кафе,

а ми в цілому працюємо як зооп#

арк. Через кризу спочатку року

замовлень було дуже мало. Але ми

проробили рекламну кампанію,

яку давали через кілька видань та

телебачення, передивилися ціни

на кафе в сторону їх зменшення,

що заохотило людей до відвідин

заповідника#ферми. Таким чи#

ном, фінансовий стан порівняно з

минулим роком, можна сказати,

навіть покращитися. Але окрім

того ми вирощуємо страусів, і в

цьому році на них великий попит.

Кредити ми брали ще у 2007 році,

зокрема на техніку, і вже їх випла#

тили. Нових не плануємо. А на

«Агро#2009» ми виставили влас#

них фазанів, цесарок, курей,

страусині яйця, перо та інше. Ду#

маємо, щось позитивне отрима#

ємо від участі в цій виставці.

* * *

Іван СТЕФАНИШИН, 

керівник департаменту 

гуртового ринку «Шувар», 

м.Львів:

– НАРАЗІ важко дати оцінку ви#

ставці. Ще зарано. Для нас рік по#

чався, можна сказати, як завжди.

Цікавим він виявився в частині

законотворчих рішень. Зокрема,

щодо підготовки до другого чи#

тання закону про оптові ринки.

Ми задоволені вже тому, що ця те#

ма зрушила з місця. Проте дуже

багато є поверхневих рішень, які

без глибинного аналізу можуть де#

що змазати саму ідею оптових

ринків. Закон більш#менш відшлі#

фований, але не визначено, хто

має бути продавцем, хто має бути

покупцем. 

Ми робимо велику помилку,

якщо думаємо, що безпосередньо

товаровиробник буде торгувати на

ринку. Він ніколи цього робити не

буде – у нього і так багато техно#

логічних процесів. Але організація

товаровиробників – це може бути

виходом з такої ситуації. 

Наразі ми консультуємо усіх

бажаючих щодо цих питань. Вже

навіть запроваджений проект аг#

рарного розвитку, також завер#

шуємо розробку проекту постійно

діючої виставки при оптовому

ринку. Власне, з цим і приїхали до

Києва. І ми вважаємо, що це

вкрай потрібний проект. Як при#

клад, у Львівській області сьогодні

виробляється 422 тис. тонн овоче#

вої продукції, а продається 93 тис.

тонн, тобто покривається лише

22% витрат. Оптовий ринок змо#

же забезпечити 50.

* * *

Анатолій ДЯЧУК, 

директор агрофірми «Зоря»

Хмельницького району 

Вінницької області 

(холдинг «Астарта�Київ»):

– Наше господарство займається

вирощуванням цукрових буряків.

У структурі посівних площ вони

займають до 28%. На жаль, у Він#

ницький області порівняно з ми#

нулими роками посіви культури

скоротилися до 30%. По району

цукристими займаються 12 госпо#

дарств. Ми обслуговуємо Жада#

нівський цукровий завод.  Вва#

жаю, що рік для нас почався нор#

мально. Урожайність порівняно з

минулими роками отримали наба#

гато вищу. Середню врожайність

маємо 40 тонн з гектару. 

Цього року, не зважаючи на

тенденції по країні, навпаки роз#

ширили площі, адже ми маємо ви#

робничий цикл і нам є, куди збу#

вати продукцію.

На виставці хочу побачити пе#

редусім продукцію для бурякової

галузі. Та й новинки – адже це

завжди цікаво. Виставка сподоба#

лась – чудова техніка, чудові лю#

ди, які її виробляють, але, порів#

нюючи ціни на цукор і на техніку,

бачиш, що це небо і земля.  На

Чубинське плануємо поїхати, але

не знаємо, чи зможемо, адже у ви#

робничих підрозділів наразі багато

роботи – погодні умови притор#

мозили на два тижні цикл робіт.  

* * *

Ігор ШЕВЧУК, 

інженер агрофірми «Україна»,

Шосткинський район 

Сумської області:

– ДУЖЕ цікаво і дуже сподоба#

лось. Ми плануємо купити крупо#

рушку, комбайна. Трошки по фі#

нансах важкувато, але хочемо

оновити парк техніки. Ще хочемо

взяти прес для пресовки сіна –

маємо 700 голів ВРХ. Займаємося

і рослинництвом. Цього року ви#

ди на врожай начебто й непогані.

У нас пісчаний грунт, то якщо

вийдемо на 20#22 ц/га буде дуже

гарно для нашого регіону. Оскіль#

ки займаємось м'ясо#молочним

направленням, то отримуємо ще

невеличку підтримку по тварин#

ництву від держави. Дуже важко

переживаємо нинішню фінансову

нестабільність. Хочеться продати

зерно подорожче, але вже новий

врожай на підході, а ми ще маємо

залишки з минулого року. Радує,

що кредити не брали – намагали#

ся і зараз намагаємося впоратися

самотужки. 
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ТОЧКА ЗОРУ Не зважаючи на горезвісну «кризу», відвідувачів ХХІ Міжнародної агропромислової
виставки!ярмарку «Агро!2009» багато. Щоб не нав'язувати читачеві лише власну журналістську оцінку
події, ми активно поспілкувалися з відвідувачами. Дехто з них погодився розповісти як про враження
від виставки, так і про своє господарство. 

Спілкувались Сергій Руженцев, Павло Мороз

Чи криза, чи спека, а виставка – за розкладом



Тетяна Шелкопляс

ЗДОРОВА і легка їжа – запорука

гарного самопочуття і довголіття. І

дякувати Богу, що українській

кухні споконвічно притаманні

прості й корисні молочні продук#

ти: сир, сметана, кефір, ряжанка,

вершкове масло. 

Нині столичний регіон наси#

чений безліччю молокопродукції

провідних вітчизняних виробни#

ків, серед яких на провідних пози#

ціях за обсягами реалізації та рів#

нем попиту впевнено почуваються

вироби ВАТ «Яготинський масло#

завод», яке входить до складу ЗАТ

«Молочний альянс». Тому ми ви#

рішили завітати на підприємство і

дізнатися про сьогодення підпри#

ємства з давніми традиціями.

Зустріч з головою правління

ВАТ «Яготинський маслозавод»

Олександром Сіренком було

призначено рано, тому ми не всти#

гли нічого вкинути до рота і після

півторагодинної їзди відчували

певну втомленість. Треноване око

господаря, мабуть, це помітило, і

наша розмова почалася зі склянки

свіжої закваски з висівками. Мушу

зізнатися, що у порівнянні з цим

напоєм традиційна бадьора чорна

кава, притаманна журналістській

роботі, «відпочиває». На такий

швидкий результат «одужання» ми

не очікували – вже за п'ять хвилин

почувалися ситими і свіжими. То#

му почали з запитання, від чого ж

добре працює шлунок?

– Шлунок добре працює на#

самперед, якщо є над чим прац#

ювати, – посміхнувся Олександр

Олександрович. – Наше здоров'я

в значній мірі залежить від того,

чим ми харчуємося. Оскільки лю#

дина з народження харчується мо#

локом матері, то молокопродукти

для неї життєво необхідні. А ще є

сформована віками культура спо#

живання продуктів нацією. Вихо#

дячи з цього, молочна продукція

Яготинського маслозаводу тради#

ційно була і залишається нату#

ральною, бо виготовляється з

справжнього коров'ячого  молока і

за рецептурою, властивою для ор#

ганізму українця. 

У період економічної кризи,

на думку фахівців підприємства,

саме молокопродукти в значній

мірі дали можливість і населенню,

і галузі вистояти. На сьогодні по#

рівняно з аналогічним  періодом

минулого року зростання обсягів

виробництва вершкового масла і

цільномолочної продукції заводу

становить  25#27%. І це не межа.

На підприємстві сьогодні

працює близько 800 робітників.

Заготовляють сировину в приле#

глих областях – Київській, Чер#

каській, Полтавській, Чернігів#

ській, а також в Житомирській.

Реалізують продукцію на 95% в

Києві і столичній області: близько

30% – через фірмову торгівлю,

решта – в мережі супермаркетів. 

Саме фірмову торгівлю тут

вважають незамінною з точки зо#

ру прямого контакту зі спожива#

чем. Вона дозволяє отримувати

швидко достовірну інформацію

про реальні смаки і потреби по#

купців, відгуки щодо якості про#

дукції тощо. Реалізацією виробів

Яготинського маслозаводу, як і

решти підприємств групи компа#

ній «Молочного альянсу» через

супермаркети, займається торго#

вий дім «Еталон», який також вхо#

дить до складу об'єднання.

Об'єми переробки на заводі

сьогодні становлять 400 тонн мо#

лока на добу. І якщо 2#3 роки тому

у населення закуповувалося 80%

сировини, то наразі частка сиро#

вини сільгосппідприємств переви#

щує 60%. При цьому об'єми заку#

півель молока в населення не

зменшилися, натомість суттєво

зросли обсяги сировини від агро#

виробників.

Торік на підприємстві здійсни#

ли колосальну реконструкцію: бу#

ло реконструйовано чотири ос#

новні виробничі цехи, встановле#

но нові лінії по переробці молока.

Це дозволило вдвічі наростити

об'єми переробки молока. 

Першим з реконструйованих

цехів стало відділення для прий#

мання і зберігання молока, яке ос#

настили комплексним обладнан#

ням чеської фірми VPS. 

У другому цеху встановлено

болгарську лінію з розливу цільно#

молочної продукції в ПЕТ#пляш#

ки, яка дала можливість  з вересня

минулого року випускати 12 нових

видів продукції – це літрове моло#

ко 3,2% жирності, а також увесь

асортимент кисломолочних заква#

сок по 450 г – безсумнівний хіт

продажів сезону. За перші 3#4 мі#

сяці її роботи завод вийшов на об#

сяг реалізації 12 тонн закваски на

день, а на сьогодні – це 15#18

тонн! Нині лінія працює 12 годин

на добу, і незабаром планується

розпочати випуск найбільш попу#

лярного молока жирністю 2,5%.

– Закваска – наша гордість, –

розповідає Сіренко, – яка набирає

популярності у споживача і посту#

пово витісняє йогурти. Цей прин#

ципово новий кисломолочний

продукт – наш винахід, ТУ розро#

били спеціалісти заводу. І вигото#

вляється він, порівняно з йогур#

том, на іншій основі. Йогурт ро#

биться на основі стабілізації мо#

лочного білку з допомогою стабі#

лізатора та з внесенням фруктових

наповнювачів, за рахунок чого  і

досягається тривалий термін реа#

лізації. Закваска – це продукт, в

який після пастеризації молока

додається спеціально підібраний

симбіоз молочнокислих бактерій

прямого внесення. Тобто техноло#

гію лабораторного виготовлення

закваски, яку молочники застосо#

вують при виготовленні сметани,

кефірів, ряжанки, перенесено на

виробничі потужності. 

Бактеріальні закваски надхо#

дять з Державного дослідного під#

приємства бакзаквасок та інших

провідних виробників. Біла осно#

ва – це чиста закваска, з якої кіль#

ка років тому розпочалось життя

цієї лінійки продуктів. А нещодав#

но вінницька фірма «Аграна Фрут

Україна», яка промислово виро#

бляє фруктові наповнювачі, роз#

робила для підприємства ексклю#

зивну рецептуру фруктових на#

повнювачів, і тепер закваски ви#

готовляються зі шматочками по#

луниці, лісових ягід тощо. Однак

найбільш корисною виявилася

закваска з додаванням подрібне#

них висівок і злакових зерен. Тер#

мін зберігання нетривалий – не

більше 7 днів, тому що закваски

виробляються без стабілізуючих

систем: адже закваска має бути, як

хліб, тільки свіжою.

– Третім зазнав реконструкції

наш славетний маслоцех, – про#

довжує голова правління. – Пере#

несли його в нове просторе при#

міщення, обновили обладнання

для пастеризації вершків, але за#

лишили традиційні маслозбивачі

німецької фірми FBFC, які виро#

бляють за традиційною технологі#

єю звичайне вершкове масло.

Прямо з танків, де відбувається

дозрівання вершків, сировина по#

трапляє до маслозбивача, і можна

побачити, як із вершків збиваєть#

ся масло. Ми випускаємо 4 види

масла: «Яготинське» – 69,2%, «се#

лянське» двох видів – 73% і 78%

та «солодко#вершкове» – 82,5%. І

хоча справжнє вершкове масло на

сьогодні продукт достатньо доро#

гий, ми від нього не відмовимося.

А от дешеві спреди, суміш марга#

ринів з рослинними жирами, ми

ніколи не випускали і принципо#

во випускати не будемо. 

Виготовлення творогів стоїть

окремою лінійкою. Колись під#

приємство випускало 2 тонни на

добу, потім після реконструкції

цеху вийшли на 4,5 тонни. І дума#

ли, зізнається Олександр Олексан#

дрович, що 6,5 тонн стануть ме#

жею виробництва і реалізації. Од#

нак ринок довів, що його потреби

значно більші, і на сьогодні обсяги

досягли позначки в 12 т/добу, то#

му цей напрямок виробництва та#

кож розширюватимуть. Наразі ви#

пускається 16 найменувань тво#

рожної продукції – від традицій#

них дитячих сирків з ізюмом та ку#

рагою до десертів та «домашнього»

сиру у пластиковій коробці і жир#

ністю, яка задовольнить будь#яко#

го споживача, від 0 до 23%.

З 1 вересня цього року вво#

диться в дію новий цех кисломо#

лочної продукції потужністю 100

тонн на добу, де буде 17 резервуа#

рів для сквашування продуктів,

тобто окрема ємність для кожного

найменування. Із введенням цих

потужностей загальне виробниц#

тво продукції маслозавода вийде

на рівень 220 тонн на добу і впри#

тул наблизиться до позначки у 250

тонн, яка визначена акціонерами

як стратегічна мета. Після цього

планується всю увагу сконцентру#

вати на економіці виробництва,

його оптимізації для досягнення

максимальної ефективності бізне#

су та швидкої окупності великих

суто вітчизняних інвестицій, вкла#

дених у розвиток і модернізацію

підприємства за останні роки.

– Рівень впізнаваності нашої

торгової марки дуже високий, –

впевнено заявляє Олександр Сі#

ренко. – Нам вдалося поєднати

високу якість продукції та її до#

ступність для середнього покупця.

Тому ми не проводимо гучних ре#

кламних кампаній, а витрачаємо

гроші на модернізацію виробниц#

тва, нові технології, вчасний роз#

рахунок з постачальниками моло#

ка, гідний рівень оплати наших

працівників. Сьогодні основна за#

дача – висока якість продукції  і

конкурентні ціни. Над цим ми по#

стійно працюємо.
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Традиції молочної якості
КОМПАНІЇ За усі 53 роки свого існування Яготинський маслозавод ніколи не зраджував закладеній
в основу його діяльності традиції: «Виробляємо українське, споживаємо українське, дбаємо про
Україну». Підприємство виготовляє традиційну лінійку високоякісних цільно! і кисломолочних продуктів,
сухе молоко і вершкове масло, яке, по суті, вже давно стало брендовим.
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ЦІНИ зернових ф'ючерсів на по#

чатку минулого тижня укріпи#

лись відповідно із потенційним

попитом, але пішли вниз в сере#

дині тижня під впливом спеку#

лянтів і підвищення курса долара

до основних валют. 

Ціни липневих ф'ючерсів по

пшениці на Чиказьській біржі

(CBOT) втратили 14 центів за бу

до рівня $6,23/bu. У Канзас Сіті

(KCBT) липневі ф'ючерси зде#

шевшали на 12 центів за бушель і

зупинились на позначці $6,86/bu.

Найбільше впали ціни у Міннеа#

полісі (MGE), де ф'ючерси впали

на 29 центів за бушель порівняно

із  попереднім тижнем – до

($274,2/МТ).

Натомість, соєві боби за тиж#

день додали в ціні 42 центи за бу#

шель, торги закрилися на познач#

ці $12,26/bu ($450,3/МТ), а ф'ю#

черси по кукурудзі піднялись на

7 центів за бушель – на рівні

$4,44/bu ($163,1/МТ). 

Стан 45% озимих культур оці#

нюється як добрий або відмін#

ний, цей показник не змінився в

порівнянні з попереднім тижнем.

Сівбу ярої пшениці виконано на

89%, що знаходиться нижче се#

реднього показника за 5 років –

98%. За даними USDA, 73% схо#

дів ярої пшениці оцінюється в

доброму або відмінному стані,

порівняно із 57% на цей період

минулого року. 

Продажі зерна нового врожаю

з поставками в 2009/10 станови#

ли 177 тис. тонн, що на 22% ниж#

че порівняно з попереднім тиж#

нем. Комбіновані продажі старо#

го та нового врожаю на рівні

265,4 тис. МТ були нижче  рин#

кових очікувань. Найбільші про#

дажі нового врожаю відбулись до

Перу (40 тис.  тонн пшениці

HRW), Мексики (33,2 тис. тонн

пшениці HRW), Італії (20 тис.

тонн пшениці durum). 

* 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 05 червня 2009 року

США. Ставки океанського фрахту на 05 червня 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) 42
Близький Схід (Єгипет) 36
Японія 58 56

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

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 30 23
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 63
Західне Середземномор'я (Іспанія) 59
Європа (Роттердам) 51
Західна Африка(Марокко/Алжир) 54

Північно&Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Близький Схід (Єгипет) 46
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 60
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 39 37
Тайвань 38 36
Південна Корея 38 36
Японія 36 34

Основні тенденції зернового ринку СШАСвітові прогнози: ріпак – вгору,
кукурудза і соняшник – вниз
АМЕРИКАНСЬКА консалтин#

гова компанія Informa Econo#

mics підвищила прогноз світо#

вого виробництва ріпаку в

2009/10 МР до 56,5 млн тонн,

що на 1,4 млн тонн перевищує

травневу оцінку, проте на 57,7

млн тонн нижче за аналогічний

показник поточного сезону. 

Зокрема, згідно оновленим

прогнозам, виробництво ріпаку

в Канаді в наступному сезоні

очікується на рівні 10,8 млн

тонн (10,8 млн тонн – поперед#

ня оцінка, 12,6 млн тонн – в по#

точному сезоні), в ЄС#27 – 19,4

(18,8; 19,1) млн тонн і в Китаї –

13 (12,8; 11,8) млн тонн. 

Прогноз аналітиків щодо

майбутнього урожаю соняшни#

ку в наступному сезоні було по#

нижено до 32,3 (32,5; 32,7) млн

тонн. Зокрема, об'єм виробниц#

тва культури в Росії становити#

ме 7,2 (6,8; 7,4) млн тонн, в кра#

їнах ЄС – 6,9 (6,5; 7) млн тонн,

в Україні – 5,5 (5,5; 6,5) млн

тонн.

Прогноз світового урожаю

сої було підвищено до 247,3 млн

тонн, що на 3 млн тонн переви#

щує травневу оцінку. Так, згідно

оновленим прогнозам, в США

виробництво сої в наступному

сезоні очікується на рівні 90,3

млн тонн (проти 80,5 млн тонн

в поточному сезоні), в Бразилії

– 62 млн тонн (57,2 млн тонн в

2008/09 МР), в Аргентині – 51

млн тонн (34 млн тонн в поточ#

ному сезоні). Основними чин#

никами очікуваного зростання

виробництва сої в цих країнах

експерти називають збільшення

посівних площ під культурою

(головним чином, за рахунок

скорочення площі посіву зерно#

вих, перш за все пшениці). У

2008/09 МР світовий урожай сої

становив 209,2 млн тонн.

* * *

ЗГІДНО з даними червневого

звіту USDA, прогноз світового

виробництва пшениці в 2009/10

МР було понижено на 1,56 млн

тонн – до 656,06 млн тонн про#

ти 682,18 млн тонн в сезоні#

2008/09. 

Найбільш істотні  зміни

прогнозу майбутнього урожаю

культури торкнулися країн

Євросоюзу – зниження на 2,28

млн тонн (до 135,96 млн тонн),

Канади і України – зниження

на 1 млн тонн в кожній країні

(до 25 і 18 млн тонн відповідно). 

При цьому експерти підви#

щили на 1 млн тонн оцінку ви#

робництва пшениці в 2009/10

МР в Росії – до 59 млн тонн. 

Що стосується світового

споживання пшениці, то воно

прогнозується на рівні 641,8

млн тонн, що дещо менше по#

переднього прогнозу. 

Світові кінцеві запаси пше#

ниці в 2009/10 МР досягнуть

182,65 млн тонн, що на 750 тис.

тонн перевищує останню

оцінку.

Також USDA понизив прог#

ноз світового виробництва ку#

курудзи в 2009/10 МР до 781,46

млн тонн проти 785,14 млн

тонн, що прогнозувалися в

травні, і 787,27 млн тонн, зібра#

них в сезоні#2008/09. 

При цьому, за оцінками ана#

літиків, урожай культури в най#

більших країнах#виробниках

(після США)  залишиться на

колишньому рівні. Так, в поточ#

ному сезоні виробництво куку#

рудзи в Китаї становитиме 162,5

млн тонн, в ЄС#27 – 56,5 млн

тонн, в Бразилії – 54 млн тонн і

в Аргентині – 15 млн тонн. 

Згідно оновленим оцінкам

сільгоспдепартаменту США,

світове споживання кукурудзи в

2009/10 МР очікується на рівні

794,53 млн тонн, що на 2 млн

тонн нижче за травневий прог#

ноз. 

Також USDA прогнозує зни#

ження світових кінцевих запасів

кукурудзи в майбутньому сезоні

до 125,46 млн тонн, що на 2,74

млн тонн нижче за попередні

оцінки і на 13,12 млн тонн мен#

ше показника 2008/09 МР.

НА ЗЕРНОВОМУ ринку Російсь#

кої Федерації минулого тижня

спостерігалась тенденція до зміц#

нення цін на пшеницю 3, 4 і 5

класів, а також на фуражний яч#

мінь. 

Наразі середня ціна на продо#

вольчу пшеницю 3 кл. становить:

Європейська частина РФ – 5623

руб/т; Азіатська частина РФ –

5369 руб/т. 

Середня ціна на фуражну пше#

ницю 5 кл. становить: Європейсь#

ка частина РФ – 3780 руб/т; Азіат#

ська частина РФ – 4205 руб/т.

Усього експортовано в 2008/09

МР 19887 тис. тонн, із них пшени#

ці – 16997 тис. т, ячменю – 2877

тис. т, жита – 13 тис. т.

Обсяг операцій біржових тор#

гів при проведенні закупівельних

інтервенцій на ринку зерна за пе#

ріод з 19.08.08 по 21.05.09 р. ста#

новив 9,627 млн тонн на суму

46,08 млрд руб, зокрема:

пшениці 3 кл. – 2657 тис. тонн за

середньою ціною 5845 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2736 тис. тонн за

середньою ціною 5101 руб/т;

пшениці 5 кл. – 2145 тис. тонн за

середньою ціною 4046 руб/т;

жита групи «А» – 328 тис. тонн за

середньою ціною 3888 руб/т;

ячменю фуражного – 1461 тис. т

за середньою ціною 3724 руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 299 тис. тонн за

середньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

Росія: ціни на зерно 

*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 11.06.2009 року 1 RUB = 0,24606 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 Липень ’09 4965 4752 4967 4752 & 4886 &74 4752 4967 10 20327060

EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 5025 4855 5025 4860 & 4965 &53 4855 5025 10 20009925

EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 5105 4955 5105 4959 & 5049 &50 4955 5105 10 21004620

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 4329 4205 4331 4208 & 4284 &43 4205 4331 10 17820140

EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 4475 4350 4475 4350 & 4431 &37 4350 4475 10 17857775

EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 4622 4501 4622 4501 & 4577 &36 4501 4622 10 19040580

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 0 0 0 0 + 4121 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 0 0 0 0 + 4250 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 0 0 0 0 + 4417 +0 0 0 0 0

FOB експ. пшениця Липень ’09 196,9 196,3 196,9 196,3 + 196,7 +0 196,3 196,9 10 23356356

FOB експ. пшениця Вересень ’09 198,9 198,5 199,0 198,7 + 198,8 +0 198,5 199,0 10 23613942

FOB експ. пшениця Листопад ’09 200,8 200,5 200,9 200,5 + 200,7 +0 200,5 200,9 10 23095431

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 11 червня 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) 228,91 6,230 &0,143 6,510 &0,128 6,760 &0,100 6,938 &0,078 7,045 &0,058
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 252,06 6,860 &0,118 7,023 &0,113 7,168 &0,113 7,243 &0,083 7,318 &0,043
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 274,19 7,463 &0,293 7,590 &0,243 7,703 &0,195 7,773 &0,128 7,800 &0,080
CBOT Чикаго (Кукурудза) 163,14 4,440 0,078 4,540 0,078 4,675 0,083

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

450,29 12,255 0,415 11,715 0,230 11,010 0,045 10,618 &0,008
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Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 19,41 19,70 19,70 492,50 &1,5% 79,1%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 36,00 75,00 40,00 317,14 &27,3% 0,9%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 31,22 32,99 32,99 2 267,77 5,7% 168,2%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,81 0,89 0,85 8,72 0,1% 13,2%
Лендком Лондон LKI LN GBP 13,50 14,00 13,75 33,00 &8,3% 25,0%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,89 0,97 0,97 12,13 0,0% &57,8%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 7,20 7,30 7,20 797,40 10,8% 121,5%
Миронівський з&д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,05 2,80 0,75 308,00 57,1% 71,1%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 6,50 8,50 8,00 170,00 1,3% 33,3%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,09 2,49 1,88 32,34 0,0% &10,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,83 5,18 4,51 148,57 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 11 червня 2009 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Миронівський 
Хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миронів#

ський Хлібопродукт»), один з най#

більших агропромислових хол#

дингів в Україні, що спеціалізуєть#

ся на виробництві курятини та ви#

рощуванні зернових культур, по#

відомила фінансові результати

своєї діяльності у першому квар#

талі 2009 року. Незважаючи на

гарні результати, показані у націо#

нальній валюті, деякі фінансові

показники у доларах США знизи#

лись по відношенню до аналогіч#

ного періоду попереднього року

внаслідок зниження курсу націо#

нальної валюти. Тим не менш, ви#

робничі потужності холдингу про#

довжують працювати з повним

навантаженням внаслідок високо#

го попиту на продукцію.   

Виручка компанії у гривні зро#

сла у першому кварталі на 18% до

1,04 млрд, у той час як у доларах

США вона знизилась на 23%.

EBITDA збільшився на 27% до 379

млн грн, але у доларах США від#

булося падіння цього показника

на 16%. Рентабельність EBITDA

компанії зросла на 3 в.п. до 37%, в

першу чергу завдяки зростанню

на 18% за рік середніх цін на ку#

рятину при відносно сталих ви#

тратах на виробництво м'яса. Со#

бівартість виробництва навіть тро#

хи зменшилась завдяки падінню

цін на кукурудзу та соняшник ми#

нулого врожаю і, як наслідок, зде#

шевленню кормів.  

Чистий прибуток зріс майже у

2,5 рази до 299 млн грн., а чиста

рентабельність зросла більш ніж

удвічі до 29%. Цьому сприяла пе#

реоцінка деяких балансових ста#

тей у зв'язку з девальвацією євро

по відношенню до долара США у

першому кварталі, а тому такий

високий показник рентабельності

носить тимчасовий характер. 

Компанія сподівається, що ви#

сокий попит на курятину зберіга#

тиметься протягом поточного ро#

ку. Як наслідок, виробничі потуж#

ності будуть задіяні на 100%. Ком#

панія очікує зменшення витрат на

виробництво курятини, враховую#

чи низькі ціни на кукурудзу і де#

шевий соняшниковий протеїн

власного виробництва, що в свою

чергу буде підтримувати високу

рентабельність бізнесу. Також пла#

нується збільшення виробництва

м'ясо#ковбасної продукції, оскіль#

ки значну її частину компанія реа#

лізує в масовому сегменті. А вве#

дення другої черги Миронівської

птахофабрики у Каневі, заплано#

ване на червень, дозволить збіль#

шити її потужність на 130 тис.

тонн м'яса за рік.

Акції MHP, що обертаються на

Лондонській фондовій біржі, про#

довжують свою впевнену ходу до#

гори вже на протязі трьох місяців з

початку березня. За цей час ціна

зросла майже втричі до позначки у

7,2 доларів США. За останні два

тижні зростання склало 20% на

позитивних новинах, що надходи#

ли від компанії. Можливий вихід

компанії на ринок Європейського

Союзу вже наступного року може

дати додатковий імпульс до збіль#

шення вартості МНР, то ж ми очі#

куємо подальшого зростання ціни

акцій протягом року.

Астарта
Компанія «Астарта», один з най#

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні, по#

відомила про завершення весня#

ної посівної кампанії в оптималь#

ні строки. Площі під всіма основ#

ними культурами було збільшено,

порівняно з минулим роком: під

цукровим буряком – на 17% до 35

тис. га, під пшеницею – на 4% до

31 тис. га, під кукурудзою – на

26% до 14 тис. га, під ячменем –

на 5% до 25 тис. га. Також було за#

сіяно 12 тис. га соняшником, 14

тис. га  – соєю, а 16 тис. га відве#

дено під кормові культури. Всього

у 2009 році площа орних земель,

що використовуються в сільсько#

господарському обороті, збільши#

лась на 10% до 159 тис. га. 

Посіви ярових і озимини зна#

ходяться у гарному стані завдяки

своєчасно проведеному комплек#

су робіт по обробці і підживленню

рослин. Холдинг планує розпоча#

ти збиральну кампанію наприкін#

ці червня – на початку липня. 

Чотиримісячне раллі на акції

«Астарта Холдинг» на Варшав#

ській фондовій біржі призупини#

лося на початку червня, і протя#

гом перших днів літа ціна стабі#

лізувалася біля позначки у 20

польських злотих. З початку лю#

того, коли було досягнуто дно,

акції подорожчали у 2,5 рази.

Станом на 11 червня, ціна скла#

дала 19,7 польських злотих за

акцію. 

Цукровий союз
Укррос
ВАТ «Цукровий союз Укррос»,

другий за результатами минулого

року виробник цукру в Україні,

повідомив про завершення весня#

ної посівної кампанії. Ярової пше#

ниці було засіяно на 33% більше

запланованого, а кукурудзи – на

12%. Площа під іншими культура#

ми відповідає запланованим по#

казникам. Так, цукровим буряком

було засіяно 17 тис. га. Загалом,

площа орних земель збільшилась

цього року до 103 тис. га.  

Хоча акції  «Укрросу», що

обертаються через депозитарні

розписки (GDR) на Франкфурт#

ській фондовій біржі, зупинили

вільне падіння і навіть трохи зро#

сли в ціні, вони продовжують зна#

ходитись на критично низькому

рівні. З початку року ціна GDR

скотилась з 1,5 євро до 0,14 євро

станом на 11 червня. Інвестори

все ще стривожені високим борго#

вим навантаженням компанії і її

здатністю генерувати достатні гро#

шові потоки для  обслуговування

боргу. 

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Джерело: дані компанії

Джерело: дані компанії

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

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

ЗАТ «Полтавська птахо�

фабрика» планує впровади�
ти систему контролю
НАССР. Про це повідомив
директор підприємства Сер�
гій Плахота. 
За його словами, без впро�
вадження НАССР українські
підприємства не зможуть
вийти на міжнародні ринки
і скласти конкуренцію іно�
земним виробникам. 
«У планах Полтавської пта�
хофабрики – впровадити
найближчим часом цю між�
народну систему контролю,
щоб надалі експортувати
свою продукцію», – заявив
директор підприємства. 
Довідка. ЗАТ «Полтавська
птахофабрика» – одне з
найбільших птахівничих
підприємств по виробниц�
тву яєць в Україні. Органі�
зована в 1956 р. на базі
птахокомбіната. Її первин�
на потужність – 20 тис. ку�
рей�несучок, які розміщу�
валися в трьох одноповер�
хових пташниках з підлого�
вим утриманням, річне ви�
робництво – 4 млн штук
яєць. 

* * * 
Холдинг «Західна молочна

група», що об'єднує активи
в молокопереробній галузі
«Контініум», розглядає мо�
жливість покупки підпри�
ємств, у яких виникли фі�
нансові труднощі, повідо�
мив співвласник групи
«Контініум» Ігор Єремєєв. 
Він додав, що по цьому на�
пряму у групи достатньо хо�
роше фінансування, і най�
ближчим часом воно може
збільшитися на порядок. 
Західна молочна група при�
дивляється до одного із за�
водів по виробництву сиру,
проте уточнив, що пропози�
ція концерну «АВЕК» про
продаж Великобурлуцького
сирзаводу групу не влашту�
вало. 
Говорячи про програму мо�
дернізації потужностей по
переробці молока, І.Єремє�
єв нагадав, що минулого
року група провела рекон�
струкцію «Ковельмолоко»,
закінчила ремонт і ввела в
експлуатацію завод по ви�
робництву твердих сирів
«Дубномолоко», який вже
отримав дозвіл на поста�
чання цієї продукції до Ро�
сії. 
«Також ми маємо готовий
проект реконструкції Ново�
град�Волинського сироком�
бінату, а також проект бу�
дівництва Вінницького мо�
локозаводу», – додав він. 
Згідно з даними Raiffeisen
Investment, частка Західної
молочної групи на укра�
їнському ринку становить
близько 4%, і по цьому по�
казнику вона знаходиться
на 5�7 місці на ринку.

Основні фінансові показники,
млн дол. США

Джерело: дані компанії

Культури % тис. га
Цукровий буряк 22,0 35
Пшениця 19,5 31
Ячмінь 15,7 25
Кормові культури 10,1 16
Соя 8,8 14
Кукурудза 8,8 14
Соняшник 7,5 12
Інші культури 2,5 4
Пар 5,0 8
Загалом 100 159

Розподіл орних площ 
під культурами у 2009 році

Культури % тис. га
Цукровий буряк 16,5 17
Пшениця 23,4 24,1
Ячмінь 26,8 27,6
Горох 1,0 1
Кукурудза 8,4 8,7
Соняшник 11,2 11,5
Інші культури 10,6 10,9
Пар 2,1 2,2
Загалом 100 103

Розподіл орних площ 
під культурами у 2009 році
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«Агро+2009»: виставка за розкладом 
с.Чубинське
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– на двох майданчиках одночасно
НК «Експоцентр України»
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

У переробній промисловості ціни

зросли на 0,1%. Найбільше (на 4,3%

та 2,1%) подорожчала продукція у

виробництві продуктів нафтопере#

роблення та електричного, елек#

тронного і оптичного устаткування. 

Продукція підприємств з вироб#

ництва харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів подорожчала

на 2,0%, у тому числі з виробництва

тютюнових виробів – на 15,7%, цу#

кру – на 3,4%, олії та тваринних

жирів – на 2,4%, напоїв – на 1,6%,

м'яса та м'ясопродуктів – на 1,5%.

Разом з цим у  виробництві рибних

та молочних продуктів і морозива

відбулося здешевлення продукції

відповідно на 1,8% та 1,7%. 

На підприємствах з  виробниц#

тва хімічної продукції, коксу, транс#

портних засобів та устаткування,

металургійному виробництві і ви#

робництві готових металевих виро#

бів    ціни знизилися на 3,4#0,8%.  

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води зафік#

совано зниження тарифів на 4,0%,

при цьому тарифи на електроенер#

гію знизилися на 4,5%, теплоенер#

гію – підвищилися на 0,6%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін
виробників промислової продукції (ІЦВ) у травні 2009
року становили 100,5% і 99,3%, з початку року –
107,4% і 102,8% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес!випуск від 6 червня 2009 р.

Індекси цін на товари і послуги
в Україні у травні 2009 року

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги
Травень 2009 до

квітня
2009

грудня
2008

травня
2008

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 100,5 107,4 114,7

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,3 107,7 109,3

Продукти харчування загалом 100,2 107,1 108,1
Хліб та хлібопродукти 100,2 105,7 114,2

Хліб 100,4 105,5 115,4
Макаронні вироби 100,7 105,9 111,9

М'ясо та м'ясопродукти 100,6 107,8 109,7
Риба та рибопродукти 99,6 113,2 128,9
Молоко 97,3 97,3 112,0
Сир і м'який сир (творог) 98,8 103,7 109,4
Яйця 87,4 63,7 100,7
Масло 99,0 116,4 127,9
Олія 100,8 105,1 83,6
Фрукти 100,5 111,6 105,4
Овочі 103,1 112,1 70,9
Цукор 106,5 131,5 129,5
Безалкогольні напої 101,2 118,7 132,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби 103,2 112,9 129,0
Одяг і взуття 100,3 104,4 108,1

Одяг 100,2 104,4 108,3
Взуття 100,4 104,6 107,4

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,1 103,1 132,0

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 101,4 109,4 135,3

Утримання та ремонт житла 99,7 104,7 116,7
Водопостачання 100,7 113,2 142,5
Каналізація 100,6 119,3 155,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 154,1
Гаряча вода, опалення 100,1 101,0 151,9

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,3 111,0 124,5

Охорона здоров’я 100,9 121,0 132,8
Медичні товари, ліки та обладнання 100,5 129,9 142,8
Амбулаторні послуги 101,3 110,6 121,7

Транспорт 101,1 109,7 118,0
Паливо і мастила 102,5 123,6 96,0
Транспортні послуги: 101,0 103,0 129,6

Залізничний пасажирський транспорт 100,1 106,3 123,8
Автодорожній пасажирський транспорт 101,1 102,2 131,9

Зв’язок 101,8 102,7 108,0
Відпочинок і культура 99,9 107,9 120,8
Освіта 100,1 101,4 126,1
Ресторани та готелі 100,6 105,9 116,5
Різні товари та послуги 101,4 112,6 131,4

НА споживчому ринку у травні ці#

ни на продукти харчування та бе#

залкогольні напої зросли на 0,3%.

Найбільше (на 6,5#3,1%) подорож#

чали цукор, м'ясо птиці та овочі. На

1,2#0,2% зросли в ціні безалкоголь#

ні напої, олія, фрукти, хліб і хлібо#

продукти. Водночас суттєво (на

12,6%) подешевшали яйця. Крім

того, на 2,7#0,2% знизилися ціни на

молоко та молочні продукти, тва#

ринні жири, масло, рибу і продукти

з риби, яловичину та свинину.

Разом з цим відбулося здеше#

влення комп'ютерів, телефонного

обладнання, аудіо# та відеотехніки,

фотоапаратів, побутової техніки на

1,5%#0,6%. Ціни (тарифи) на жит#

ло, воду, електроенергію, газ та інші

види палива зросли на 0,1%. 

У сфері охорони здоров'я ціни

зросли на 0,9%, що в основному

пов'язане із подорожчанням сана#

торно#курортних та амбулаторних

послуг відповідно на 2,3% та 1,3%. 

Зростання цін на транспорт в

цілому на 1,1%, в першу чергу,

зумовлене подорожчанням палива

та мастил на 2,5%. В той же час на

2,3% знизилася вартість авіаційних

перевезень. У сфері зв'язку відбуло#

ся зростання тарифів на 1,8% через

підвищення абонентної плати за

користування телефоном на 7,9%. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2008!09 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2008!09 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги
Травень 2009 до

квітня
2009

грудня
2008

травня
2008

ПРОМИСЛОВІСТЬ 99,3 102,8 101,9

Переробна промисловість 100,1 105,2 101,5

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 102,0 111,4 115,0

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 101,5 112,1 113,3

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 98,3 104,1 111,9

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,2 106,1 119,6

Виробництво цукру 103,4 131,1 134,6
Виробництво напоїв 101,6 110,9 120,6

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Впорядковується 
безпека продуктів
харчування
9 червня Верховна Рада

України прийняла за ос�

нову в першому читанні

проект Закону №3227

«Про внесення змін до де�

яких законів України про

видачу експлуатаційних

дозволів». 

За відповідне рішення про�
голосували 358 з 435 на�
родних депутатів, зареєс�
трованих в сесійному залі. 
Проектом передбачається
внесення змін до законів
«Про молоко і молочні про�
дукти», «Про безпеку і
якість харчових продуктів»,
«Про рибу, інші водні живі
ресурси і харчову продук�
цію з них» з метою приве�
дення чинних вимог щодо
безпеки продуктів харчу�
вання у відповідність з ви�
могами державного кон�
тролю і нагляду за харчови�
ми продуктами і спрощен�
ня підприємницької діяль�
ності на продовольчому
ринку України.

За неправильне 
декларування 
зерна – штраф
9 червня Верховна Рада

України прийняла за ос�

нову в першому читанні

проект закону №2152

«Про внесення змін і до�

повнень до Кодексу Укра�

їни про адміністративні

правопорушення щодо

встановлення відпові�

дальності за порушення

порядку декларування

зерна». 

За дане рішення проголосу�
вали 318 з 434 народних
депутатів, зареєстрованих в
сесійному залі. 
Даним законопроектом
пропонується доповнити
Кодекс України про адміні�
стративне правопорушення,
встановивши адміністратив�
ну відповідальність суб'єктів
господарювання, які задіяні
в зберіганні зерна, за пору�
шення порядку декларуван�
ня об'ємів зерна, яке знахо�
диться на зберіганні. 
Зокрема, проектом закону
вводиться до Кодексу Ук�
раїни про адміністративне
правопорушення стаття про
відповідальність фізичних
осіб – суб'єктів господарю�
вання і посадовців за пору�
шення Порядку деклару�
вання зерна суб'єктами йо�
го зберігання, а також стат�
тя про органи виконавчої
влади у сфері декларуван�
ня зерна, яким надається
право розглядати справи
про адміністративні право�
порушення і стягати адміні�
стративні штрафи.
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Результати торгів і біржові ціни 
в Україні у травні 2009 р. 

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

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

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 3 клас ДСТУ 3768&2004 15.10.2009 FOB 15000,00 1373,75 1373,75 1373,75 180,31
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FOB 5000,00 1295,76 1295,76 1295,76 170,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 CPT 5000,00 1005,17 1005,17 1005,17 131,30
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 18000,00 1103,33 1111,90 1118,76 144,11
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.07.2009 FAS 5000,00 1157,65 1157,65 1157,65 152,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.08.2009 FOB 8500,00 983,16 983,16 983,16 129,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FCA 3280,00 1097,78 1099,35 1116,15 144,21
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 30.05.2009 CPT 450,00 956,73 956,73 956,73 124,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.05.2009 FOB 3400,00 904,36 904,36 904,36 117,21
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 33400,00 964,73 985,27 987,60 127,86
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FAS 3000,00 1026,17 1026,17 1026,17 133,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2009 CPT 14250,00 982,83 982,83 982,83 129,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 31.07.2009 FAS 8000,00 987,60 1002,06 1010,74 129,87
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 16100,00 799,66 802,35 803,83 104,59
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FOB 8844,55 1162,51 1218,94 1233,81 160,04
Овес 1 клас ГОСТ 28673&90 31.07.2009 FCA 7,00 609,88 609,88 609,88 80,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 30.10.2009 DDU 60,00 2389,20 2389,20 2389,20 313,40
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 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
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 21.10.2009 FOB 600,00 709,84 709,84 709,84 92,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 31.12.2009 FCA 120,00 762,35 762,35 762,35 100,00
Сорго ГОСТ 8759&92 15.10.2009 FOB 11000,00 1112,50 1112,50 1112,50 146,02
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2009 CPT 4450,00 768,74 768,74 768,74 100,90
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2009 FOB 6000,00 1107,19 1107,19 1107,19 143,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2009 FAS 7000,00 1020,56 1069,69 1135,20 140,43
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 10.07.2009 FOB 50000,00 1018,46 1018,46 1018,46 132,00
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 31840,00 1142,85 1173,59 1257,14 154,04
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 CPT 20000,00 1041,61 1051,25 1060,90 136,25
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 FOB 5000,00 1177,25 1177,25 1177,25 152,58
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 10.06.2009 CPT 10000,00 1080,18 1080,18 1080,18 140,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 15.06.2009 CPT 1300,00 1003,03 1003,03 1003,03 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 CPT 10500,00 990,09 1021,97 1057,04 133,33
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 68000,00 1104,73 1123,01 1157,34 146,84
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FAS 5000,00 1120,90 1120,90 1120,90 147,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 20.07.2009 CPT 4000,00 1017,11 1017,11 1017,11 133,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.07.2009 FOB 20000,00 1226,63 1226,63 1226,63 161,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.08.2009 FOB 2800,00 1039,50 1039,50 1039,50 135,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 20.09.2009 FOB 5000,00 1223,58 1223,58 1223,58 160,60
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.12.2009 DAF 8500,00 1001,00 1031,89 1211,35 134,24
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.07.2009 FCA 147,00 2316,12 2316,12 2316,12 304,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.12.2009 FCA 1945,00 2315,29 2316,01 2316,12 304,00
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 12.06.2009 DAF 1000,00 2904,55 2904,55 2904,55 381,00
Соя ГОСТ 17109&88 30.06.2009 DAF 360,00 2939,81 2939,81 2939,81 386,00
Соя ГОСТ 17109&88 15.07.2009 DAF 1100,00 2956,09 2956,09 2956,09 388,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843&2007 20.07.2009 FCA 40,00 6644,18 6644,18 6644,18 862,88
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843&2007 31.12.2009 FCA 21,00 7700,00 7700,00 7700,00 1000,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 30.06.2009 FOB 10800,00 2557,55 2584,14 2613,86 339,18
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 31.05.2009 FOB 4900,00 2252,96 2252,96 2252,96 292,00
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
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 31.12.2009 DDU 800,00 1905,88 1905,88 1905,88 250,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 30.06.2009 CFR 25,00 4726,57 4726,57 4726,57 620,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583&76 31.05.2009 CPT 600,00 2384,12 2384,12 2384,12 309,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 01.07.2009 CPT 1828,42 3857,80 3857,80 3857,80 500,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 01.07.2009 FAS 1520,00 3808,05 3808,05 3808,05 500,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 31.12.2009 FCA 1800,00 2622,48 2670,86 2731,32 348,44
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 30.09.2009 DDU 40,00 10353,98 10353,98 10353,98 1341,95
Насіння маку ГОСТ 12094&76 31.05.2009 DDU 42,00 7033,95 7033,95 7033,95 911,65
Насіння маку ГОСТ 12094&76 31.12.2009 FCA 20,00 7830,70 7830,70 7830,70 1028,18
Насіння льону ГОСТ 10582&76 31.12.2009 FCA 22,00 3199,90 3199,90 3199,90 420,00
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 267,00 19211,22 23048,26 31225,03 3005,75
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 30.07.2009 DDU 20,00 6752,59 6752,59 6752,59 875,19
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 05.08.2009 DDU 20,00 6154,76 6154,76 6154,76 797,70
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 20.08.2009 DDU 40,00 7182,72 7182,72 7182,72 942,76
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 25.08.2009 FCA 20,00 5502,11 5502,11 5502,11 713,11
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 30.09.2009 DDU 20,00 7790,86 7790,86 7790,86 1021,95
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 31.12.2009 FCA 84,00 13425,14 13425,14 13425,14 1740,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 31.07.2009 DAF 3000,00 632,68 632,68 632,68 82,00
Крупа вівсяна ГОСТ 3034&75 31.07.2009 FCA 7,00 3046,44 3046,44 3046,44 400,00
Олія соняшникова ДСТУ 4492&2005 31.12.2009 FCA 4500,00 4955,27 4955,27 4955,27 650,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 31.07.2009 FOB 12000,00 4860,79 4868,82 4874,30 639,17
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492&2005 31.05.2009 DAF 200,00 7561,29 7561,29 7561,29 980,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492&2005 31.08.2009 CPT 1500,00 5140,87 5140,87 5140,87 675,00
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Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 4424,33 1279,81 1280,41 1280,58 168,01
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 14385,41 1204,51 1204,88 1205,84 157,94
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 2001,40 750,00 837,85 980,00 110,01
Жито 1 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 554,34 1122,83 1122,83 1122,83 147,29
Жито 2 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 104,61 1024,17 1024,17 1024,17 134,34
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
Борошно житнє ГОСТ 7045&90 2008 CPT 90,00 1100,00 1100,00 1100,00 144,38

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 100000,00 1684,21 1684,21 1684,21 220,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 7245,00 1142,82 1162,57 1181,64 151,89
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 184280,00 987,56 1326,23 1524,42 173,31
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 19600,00 933,97 1021,79 1037,32 133,73
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 67500,00 1006,47 1183,88 1227,11 155,32
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 23345,00 914,82 977,57 1089,10 127,80
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 5000,00 1050,98 1060,77 1067,29 139,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 22100,00 967,61 1012,87 1028,54 132,66
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 34200,00 939,17 1092,53 1110,05 142,68
Гречка 2 клас ДСТУ 4524&2006 2008 FCA 20,00 3597,55 3597,55 3597,55 466,27
Гречка 3 клас ДСТУ 4524&2006 2008 FCA 20,00 3283,26 3283,26 3283,26 430,94
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 535,00 1491,22 1819,45 2084,68 237,02
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 111,00 1043,36 1252,77 1439,99 164,38
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 EXW 943,00 535,89 539,38 612,44 70,46
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 607,00 722,41 899,02 1028,89 117,55
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 CPT 500,00 884,33 884,33 884,33 116,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FOB 166,00 771,56 771,56 771,56 100,00
Тритикале ДСТУ 4762&2007 2008 DAF 1250,00 876,46 876,46 876,46 115,00
Сорго ГОСТ 8759&92 2008 FCA 374,00 647,34 661,34 747,20 86,54
Сорго ГОСТ 8759&92 2008 CPT 3500,00 723,50 723,50 723,50 95,00
Сорго ГОСТ 8759&92 2008 FOB 7000,00 868,84 868,90 868,92 114,00
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769&98 2008 DAF 12000,00 2011,85 2011,85 2011,85 263,95
Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1500,00 1424,50 1424,50 1424,50 185,00
Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 5000,00 972,17 972,17 972,17 126,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 12600,00 753,96 939,95 987,60 123,27
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 FOB 65800,00 808,50 1051,09 1074,91 137,81
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 101500,00 1127,14 1368,36 1371,98 179,53
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 57150,00 911,00 1138,75 1272,34 149,30
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 5820,00 914,82 1037,49 1219,01 135,87
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 178250,00 1066,25 1303,26 1447,61 170,42
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FCA 600,00 1676,86 1676,86 1676,86 220,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 521,00 1411,95 1443,11 2184,98 187,18
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 DDU 121,50 2360,99 2367,09 2369,81 310,63
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FAS 290,00 1697,43 1697,43 1697,43 220,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 1000,00 1395,10 1395,10 1395,10 183,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FOB 250,00 1523,22 1523,22 1523,22 200,00
Соя ГОСТ 17109&88 2008 FCA 50,00 5450,80 5450,80 5450,80 715,00
Соя ГОСТ 17109&88 2008 DDU 4,00 3379,43 3379,43 3379,43 438,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843&2007 2008 DAF 19,20 6379,80 6566,31 6769,03 859,58
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 EXW 40,00 3048,84 3048,84 3048,84 400,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 44,00 4342,83 4342,83 4342,83 570,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 CPT 22,00 3185,99 3185,99 3185,99 416,17
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 21,00 2423,83 2423,83 2423,83 318,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 6043,60 2475,14 2686,28 2779,77 352,63
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 24,30 3754,74 3778,31 3782,01 491,42
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 82,00 2143,54 2386,42 2502,50 310,12
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 634,00 1903,95 2006,02 2435,88 262,72
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 9650,33 1599,95 2313,34 2659,03 302,98
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 127,00 3291,86 4541,31 6736,84 594,72
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 79,80 6174,00 6975,81 7717,50 911,80
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 38,00 5628,30 5628,30 5628,30 739,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 20,00 6047,84 6047,84 6047,84 790,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583&76 2008 CPT 900,00 2299,25 2391,18 2437,15 312,67
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 FCA 481,00 2475,23 2570,17 2727,53 337,42
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 CPT 450,00 2438,08 2454,59 2475,23 322,22
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 DAF 305,00 2779,56 2804,65 2905,01 368,27
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 FOB 355,00 2322,91 2322,91 2322,91 305,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 FCA 110,00 5036,00 5181,37 5399,42 679,78
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 CPT 64,50 5918,64 5918,64 5918,64 776,51
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 103,00 6384,64 6667,80 7754,78 875,13
Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 FCA 20,00 4644,18 4644,18 4644,18 603,14
Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 DDU 62,00 4504,50 4882,47 5676,21 634,09
Насіння маку ГОСТ 12094&76 2008 DDU 130,00 7211,55 8523,15 8761,62 1118,61
Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2008 FCA 4,20 29333,15 29333,15 29333,15 3850,00
Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240&93 2008 CPT 35,00 23378,27 23378,27 23378,27 3030,00
Насіння сої ДСТУ 2240&93 2008 EXW 38,00 10148,36 10148,36 10148,36 1332,49
Насіння трави канаркової ГОСТ 10852&86 2008 DDU 10,00 4522,03 4522,03 4522,03 590,69
Насіння гібриду кукурудзи 2008 DDU 15,40 45933,00 45933,00 45933,00 6000,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 2008 FCA 100,00 913,93 913,93 913,93 120,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 2008 CPT 6400,00 762,21 842,28 1028,17 110,47
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 DAF 67,85 2333,31 2333,31 2333,31 306,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 DDU 21,00 2647,79 2647,79 2647,79 347,52
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201&68 2008 FCA 21,00 2262,55 2424,16 2571,08 318,07
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201&68 2008 DAF 67,85 2451,04 2451,04 2451,04 321,60
Крупа пшоно ГОСТ 572&60 2008 FCA 7,00 1295,23 1295,23 1295,23 170,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292&93 2008 DAF 135,70 3199,90 3200,44 3200,99 420,00
Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2008 FCA 23,00 4860,83 4860,83 4860,83 630,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2008 FOB 4020,00 4397,89 5401,47 6618,13 707,93
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 30.06.2009 FOB 5000,00 1180,91 1180,91 1180,91 155,00
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на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 травня 2009 року



Тетяна Гончаренко

ЯКЩО раніше право власності на

земельну ділянку посвідчувалося

тільки державними актами, то те#

пер в разі купівлі#продажу, міни,

дарування, отримання землі в спа#

док посвідчується відповідною

цивільно#правовою угодою (дого#

вір купівлі#продажу, дарування,

тощо) або свідоцтвом про право

на спадщину.

Тепер державний акт, на під#

ставі якого оформлюється договір

купівлі#продажу, дарування, міни

або видається свідоцтво на спад#

щину, вже не буде залишатися в

справах нотаріуса, а долучати#

меться до цивільно#правової уго#

ди, що укладається. На такому

державному акті нотаріус, який

посвідчує (видає) документ, та ор#

ган, який здійснює реєстрацію

прав на нерухоме майно, роблять

відповідну  відмітку і повертають

акт вже новому власнику земель#

ної ділянки. Таким чином, не слід

уже отримувати новий державний

акт купуючи, отримуючи в дар або

спадок земельну ділянку.

Слід зазначити, що отримува#

ти новий акт не потрібно буде в

тому разі, коли внаслідок набуття

права власності за цивільно#пра#

вовими угодами не буде змінено

меж земельної ділянки та її цільо#

вого призначення.

Якщо здійснюватиметься від#

чуження частини земельної ділян#

ки з виділенням в окрему земель#

ну ділянку, таке відчуження мож#

на робити тільки після отримання

державного акта, що посвідчує

право власності на сформовану ді#

лянку.

Зворотна сила 
в часі
У ЧАСТИНІ 2 Прикінцевих поло#

жень Закону вказується, що поло#

ження стосовно посвідчення пра#

ва власності на земельні ділянки

документами, зазначеними у ча#

стині другій ст.126 ЗК (тобто дого#

ворами купівлі#продажу, даруван#

ня, міни, свідоцтвом про право на

спадщину тощо), поширюються

на випадки, коли ці документи бу#

ли укладені (видані) до набрання

чинності цим Законом, а нові дер#

жавні акти видані ще не були. В

такому випадку слід звернутися до

нотаріуса, який посвідчив угоду

або видав свідоцтво про право на

спадщину. Нотаріус робить відпо#

відний запит до органу, який здій#

снює державну реєстрацію зе#

мельних ділянок, і, якщо отримує

підтвердження, що новий акт

справді ще не видано, нотаріус ви#

лучає зі своїх справ державний

акт, здійснює необхідну відмітку і

долучає до угоди або свідоцтва про

право на спадщину.

P.S. Бережіть 
державні акти
ВЛАСНИКУ земельної ділянки

тепер слід особливу увагу приді#

ляти збереженню державного ак#

та, оскільки при всіх можливих

подальших угодах з земельною ді#

лянкою, у нотаріуса залишати#

меться попередня цивільно#пра#

вова угода або свідоцтво про пра#

во на спадщину, а державний акт з

відмітками повертатиметься но#

вому власнику з новою укладе#

ною угодою (купівля#продаж, мі#

на, дарування). І, якщо дублікат

цивільно#правової угоди можна

отримати у нотаріуса, який її по#

свідчував, то дублікат державного

акта з  відмітками – навряд чи

можна отримати. 

До речі, що робити у разі мо#

жливої втрати державного акта з

відмітками – не передбачено у

вказаному вище Законі. Мабуть,

доведеться отримувати новий. То#

му бережіть державні акти, безу#

мовно, як і інші документи, ос#

кільки відновлювати будь#який

документ – це завжди додатковий

час і гроші.
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Відміна державних актів 
на вторинному ринку
ПРАВОЧИН 5 березня ц.р. було прийнято Закон України №1066!VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що
посвідчують права на земельну ділянку, а також поділу та об'єднання
земельних ділянок», який на початку травня набрав чинності. Цим Законом
було внесено зміни до низки законодавчих актів. Зокрема, кроком до
спрощення процедури оформлення права власності на земельні ділянки було
внесення змін до статей 125, 126 Земельного кодексу України.

Дискримінація юридичних осіб

Володимир ІГОНІН, 

юрист ЮФ «Василь Кісіль 

і Партнери»:

– ЗАКОН №1066 (далі – Закон)

набрав чинності через два місяці

після його прийняття парламен#

том – 1 травня 2009 року. Ще че#

рез два тижні, 15 травня, була

опублікована і набрала чинності

постанова Кабінету Міністрів

від 6 травня ц.р. №439. Цією по#

становою було затверджено По#

рядок здійснення відмітки про

перехід права власності на зе#

мельну ділянку, без якого нота#

ріуси посилалися на недостат#

ність нормативного регулюван#

ня та відмовлялися посвідчува#

ти відчуження землі «по#ново#

му». Органам Держкомзему без

відміток нотаріуса було нічого

реєструвати у своїй Поземельній

книзі. 

Таким чином, оскільки умо#

ви для практичного застосуван#

ня новел Закону були створені

зовсім нещодавно, говорити про

якусь практику, що склалася,

поки що рано. Безперечно, з

прийняттям Закону та затвер#

дженням необхідних підзакон#

них актів, можна очікувати на

певне пожвавлення на ринку зе#

млі, позаяк новели Закону по#

мітно спрощують, а головне –

прискорюють вступ набувачем

земельної ділянки у свої права.

Ключове нововведення За#

кону – це зміна ст.125 Земель#

ного кодексу України (далі –

ЗК). Тепер право власності, так

само, як і інші права, на земель#

ну ділянку виникає з моменту

державної реєстрації такого пра#

ва (реєстрації земельної ділянки

– до створення єдиної системи

органів реєстрації прав на неру#

хоме майно). Як уже мовилося

автором статті, раніше вини#

кнення права власності у набу#

вача було «приурочене» до отри#

мання держакта. 

Не дуже обґрунтованим ви#

дається доповнення істотних

умов договору про відчуження

земельної ділянки (ст.132 ЗК)

умовою про момент переходу

права на земельну ділянку. Це

може породити у сторін догово#

ру неправильне уявлення про те,

що вони можуть відійти від ім#

перативної норми ст.125 ЗК і

визначити момент права влас#

ності в договорі самостійно.

Уявляється, що мета цих змін в

тому, щоб відобразити, а не вре#

гулювати, момент виникнення

права власності в договорі. В та#

кому випадку краще це завдан#

ня вирішити за допомогою ти#

пового договору.

У контексті відміни держак#

тів на землю на вторинному

ринку спостерігається певна ди#

скримінація по відношенню до

юридичних осіб. По#перше, за#

тверджений Кабміном Порядок,

встановлюючи зміст відмітки

нотаріуса, як відомостей про на#

бувача земельної ділянки, пе#

редбачає лише П.І.Б. (прізвище,

ім’я та по батькові – ред.). По#

друге, ЗК в редакції Закону

№1066 знову оминув увагою по#

рядок оформлення права влас#

ності на земельну ділянку, вне#

сену до статутного капіталу

юридичної особи. За всіма озна#

ками це угода на вторинному

ринку, однак фактично немає

цивільно#правової угоди, яка б

засвідчувала право юрособи на

земельну ділянку. 

У зв'язку з цим деякі юристи

передрікають «ренесанс заснов#

ницького договору». Проте че#

рез об'єктивні причини такий

договір не може повністю вирі#

шити цей пробіл без редагуван#

ня ст.126 ЗК. 

Вірогідно, що за таких умов

оформлювати права власності

на внесені до статутного капіта#

лу ділянки будуть по#старому, а

саме отримувати новий держав#

ний акт на ім'я юридичної особи

через виготовлення технічної

документації. 

КОМЕНТАР

Законодавча колізія

Максим ПУСТОВИЙ, 

юрист МЮК «Александров

та Партнери»

– ПРИЙНЯВШИ Закон України

«Про внесення змін до деяких за#

конодавчих актів України щодо

документів, що посвідчують пра#

во на земельну ділянку, а також

поділу та об'єднання земельних ді#

лянок» №1066#VI та постанову

Кабінету Міністрів України «Про

порядок здійснення відмітки про

перехід права власності на земель#

ну ділянку» №439 від 6 травня

2009 року, українська влада нама#

гається розв'язати цілу низку про#

блем, які об'єктивно існують у цій

сфері суспільних відносин. 

Ні для кого не є секретом, що

отримання нового державного ак#

та на земельну ділянку – справа

доволі тривала і потребує чималих

зусиль та «наполегливості» від її

фактичного власника. Вважаю,

саме цим і зумовлений зміст п.2

Прикінцевих та перехідних поло#

жень вказаного Закону, яким ви#

значено, що ці положення засто#

совуються і у випадках, коли до#

кументи (свідоцтва про право на

спадщину та цивільно#правові

угоди щодо відчуження земельних

ділянок) були укладені до набран#

ня чинності цим Законом, але

державні акти на право власності

на земельні ділянки видані не бу#

ли.

При цьому доводиться визна#

ти деяку суперечність описаних

вище правових нововведень з

чинним законодавством у сфері

земельних правовідносин.

Так, п.4 Порядку, затвердже#

ного постановою Кабінету Міні#

стрів України №439, передбачає,

що територіальний орган Держ#

комзему своєю відміткою посвід#

чує факт здійснення державної ре#

єстрації права власності у Позе#

мельній книзі. Проте на сьогодні

територіальні органи Держкомзе#

му як таких не ведуть Поземель#

них книг, оскільки  в Україні

функціонує Автоматизована си#

стема ведення Державного зе#

мельного кадастру, дані якої фор#

муються у вигляді реєстраційних

карток і державні акти оформлю#

ють на основі даних саме АС ДЗК.

На жаль, нова система реє#

страції права власності на земель#

ні ділянки не враховує таких осо#

бливостей, що на практиці може

призвести до ускладнення застос#

ування положень статей 125 та

126 Земельного кодексу України.

Залишається сподіватися, що

державні органи України сфор#

мують спільну позицію практич#

ного застосування цих правових

норм.

КОМЕНТАР
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Довгоочікуване «спрощення» процедури 
відбудеться ще не скоро

Андрій МАРТИН, 

докторант НУБіП України, к.е.н.:

– ПРИЙНЯТТЯ Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих ак#

тів України щодо документів, що посвід#

чують право на земельну ділянку, а також

порядку поділу та об'єднання» від 5 берез#

ня 2009 року №1066#VI було зумовлене

серйозними наріканнями на роботу дер#

жавних органів земельних ресурсів, на#

самперед у Київській області. Адже

останніми роками процедура переофор#

млення та реєстрації державних актів на

право власності на земельну ділянку з

незрозумілих причин перетворилася із ру#

тинної технічної дії у надзвичайно «захо#

плюючий» процес, що подекуди міг три#

вати місяцями, а то й роками. Відтепер,

коли правовстановлюючими документа#

ми на земельну ділянку визнано цивіль#

но#правову угоду щодо відчуження зе#

мельної ділянки, а також свідоцтво про

право на спадщину, потреба у виготовлен#

ні нових державних актів зникла.

У розвиток Закону України №1066#VI

Кабінетом Міністрів України прийнято

постанову від 6 травня 2009 року №439

«Про деякі питання посвідчення права

власності на земельну ділянку», що вре#

гульовує порядок здійснення відмітки

про перехід права власності на земельну

ділянку на державному акті нотаріусом та

територіальним органом земельних ре#

сурсів.

Здавалося б, набувачі прав на земель#

ні ділянки, нарешті, можуть зітхнути з

полегшенням – за спрощеним порядком

строк перереєстрації права власності на

земельну ділянку не повинен перевищу#

вати 14 календарних днів. Але все не так

просто – на практиці довгоочікуване

«спрощення» відбудеться ще не скоро.

По#перше, постанова КМУ №439

термінологічно не відповідає Закону Ук#

раїни №1066#VI. Закон вказує, що нота#

ріус та орган, який здійснює державну

реєстрацію ділянок, на державному акті

здійснюють «відмітку про відчуження ді#

лянки», але постанова називає ці відміт#

ки інакше – нотаріус має робити «відміт#

ку про перехід права власності на ділян#

ку», а територіальний орган земельних

ресурсів – «відмітку про реєстрацію пра#

ва власності». На перший погляд, несут#

тєво, але формально не додержується бу#

ква закону.

По#друге, якщо нотаріус зі своїми

обов'язками може впоратися без зайвого

клопоту, то територіальний орган земель#

них ресурсів має зареєструвати земельну

ділянку в Поземельній книзі – складовій

Державного реєстру земель. Все б добре,

але ведення Державного реєстру земель

наразі здійснюють зовсім не територіаль#

ні органи земельних ресурсів, а Держав#

не підприємство «Центр державного зе#

мельного кадастру», якому ці функції сво#

го часу були делеговані Держкомземом.

Проект постанови КМУ про форму та по#

рядок ведення Поземельної книги Держ#

комземом підготовлено, але його прий#

няття, як завжди, – питання часу. Фак#

тично, реально забезпечити перехід прав

на земельну ділянку набувачі наразі мо#

жуть виключно «старим» способом –

шляхом розробки технічної документації

із землеустрою щодо оформлення право#

встановлюючих документів на земельну

ділянку та виготовлення нового держав#

ного акта на право власності.

По#третє, запропонованим постано#

вою КМУ способом передбачається за#

безпечувати перехід прав, в тому числі на

земельні ділянки, що посвідчені держав#

ними актами «старого зразка» (держав#

ними актами на право приватної власно#

сті на землю, державними актами на пра#

во власності на землю), що видавалися в

90#х роках. Відомості про ці земельні ді#

лянки переважно не внесені до Держав#

ного реєстру земель, а тому, що саме буде

гарантувати проставляння відміток на

цих актах – не зовсім зрозуміло.

По#четверте, новий порядок посвід#

чення прав відкриває широке поле для

шахраїв. Наприклад, відтепер недобросо#

вісний продавець може виготовити дублі#

кат акта, пославшись на його втрату, і

«продати» ділянку декілька разів. Анало#

гічним чином, після проставляння відмі#

ток на державному акті у власника все

одно залишається право виготовити но#

вий державний акт на своє ім'я, відповід#

но тоді «на руках» в нього з'являться два

правовстановлюючих документи, кож#

ний з яких можна «продати» окремо. Як#

що при виготовленні державного акта зе#

млевпорядна організація проводить нове

винесення меж земельної ділянки на міс#

цевості, то тепер продавати можна «кота

в мішку», адже сам по собі державний акт

далеко не завжди показує точне місце

розташування земельної ділянки – кре#

слення на ньому досить схематичні, а то#

му недобросовісний продавець може «по#

казати» покупцю одну ділянку, а фактич#

но продати зовсім іншу.

Таким чином, хотілось як краще, а

вийшло як завжди – новий порядок був

покликаний спростити процедуру по#

свідчення прав на земельні ділянки, але

натомість «спрощення» наразі має досить

умовний характер. Реальне ж розв'язан#

ня проблеми слід пов'язувати із повно#

цінним запровадженням Державного ре#

єстру речових прав на нерухоме майно та

їх обмежень у складі державного земель#

ного кадастру, користувачем котрого бу#

дуть, в тому числі, нотаріуси.

Підготувала Євгенія Руженцева

Сам по собі державний акт далеко не завжди показує точне місце
розташування земельної ділянки – креслення на ньому досить
схематичні, а тому недобросовісний продавець може «показати»
покупцю одну ділянку, а фактично продати зовсім іншу
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Результати торгів та біржові ціни в Україні у травні 2009 року (продовження)

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
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524&2006 2008 FCA 20,00 3283,26 430,94
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 42,00 990,09 130,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 DAF 305,00 2804,65 368,27
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 20,00 6388,20 838,78
Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 FCA 110,00 5181,37 679,78
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 CPT 64,50 5918,64 776,51
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 19,00 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 1933,73 1205,40 157,24 1004,50 131,03
Жито 1 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 554,34 1122,83 147,29 935,69 122,74
Жито 2 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 104,61 1024,17 134,34 853,48 111,95
Борошно житнє ГОСТ 7045&90 2008 CPT 90,00 1100,00 144,38 916,67 120,32
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 21,00 3782,01 491,17
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 2379,50 1280,58 168,00 1067,15 140,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 615,19 1204,79 157,94 1003,99 131,62
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 73,00 2021,60 265,26
*Просо 2 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 23,00 1295,23 170,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 37,00 1028,76 135,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2008 FCA 4,20 29333,15 3850,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 CPT 22,00 3185,99 416,17
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 CPT 2,50 1656,96 216,44
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 2000,00 2248,77 295,06
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 20,00 6736,84 880,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 20,00 6047,84 790,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572&60 2008 FCA 7,00 1295,23 170,00
*Насіння трави канаркової ГОСТ 10852&86 2008 DDU 10,00 4522,03 590,69
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
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 DDU 37,50 2360,99 310,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 44,00 4342,83 570,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 3,30 3754,74 493,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 22,00 2233,00 290,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 44,00 4306,09 565,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2008 FCA 330,00 649,89 85,00
*Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 DDU 42,00 4504,50 585,00
Кримська аграрна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 40,33 2057,97 270,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 20,00 1895,84 248,73
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 1050,00 1142,41 150,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 10000,00 1037,32 135,50
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 10000,00 1028,54 135,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 20000,00 1017,62 133,25
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 EXW 943,00 539,38 70,46
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 2550,00 1110,14 145,65
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 6200,00 1125,86 147,74
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 1600,00 1599,95 210,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2008 DDU 15,40 45933,00 6000,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 2000,00 1219,01 160,00
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 5000,00 1060,77 139,20
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 1500,00 1018,28 133,67
*Просо 2 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 44,00 1043,36 136,83
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 528,00 882,68 115,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 10100,00 1114,37 145,46
*Соя ГОСТ 17109&88 2008 FCA 50,00 5450,80 715,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 21,00 2423,83 318,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 6043,60 2686,28 352,63
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 60,00 2442,67 317,50
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 634,00 2006,02 262,72
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FOB 6010,00 2526,46 330,58
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 40,00 3291,86 430,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 FCA 300,00 2475,23 325,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 CPT 200,00 2475,23 325,00
*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 1600,00 1280,10 168,05 1066,75 140,04
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 5660,94 1204,76 157,97 1003,97 131,64
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 5745,00 1167,73 152,39
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 7300,00 1028,17 135,00
*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
*Насіння маку ГОСТ 12094&76 2008 DDU 110,00 8761,62 1150,00
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 4097,71 1204,80 158,14 1004,00 131,78
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 5000,00 1006,47 130,71
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 3000,00 939,40 122,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 2100,00 967,61 127,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1500,00 952,01 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 FOB 42800,00 1050,58 137,71
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 CIF 110,00 1436,55 188,55
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 5300,00 1158,28 151,11
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 620,00 945,52 124,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 27550,00 1223,34 160,51
*Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FOB 250,00 1523,22 200,00
*Насіння сої ДСТУ 2240&93 2008 EXW 38,00 10148,36 1332,49
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 20000,00 1272,37 167,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 7000,00 1097,78 144,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 6500,00 942,39 122,51
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1000,00 753,96 99,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FCA 600,00 1676,86 220,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 DAF 67,85 2333,31 306,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201&68 2008 DAF 67,85 2451,04 321,60
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 CPT 250,00 2438,08 320,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 FOB 355,00 2322,91 305,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2008 CPT 3500,00 723,50 95,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2008 FOB 7000,00 868,90 114,00
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Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 337,46 1280,58 167,96 1067,15 139,97
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 2077,85 1204,91 158,11 1004,09 131,75
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
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 64,00 1623,75 213,11
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 21,00 2184,98 286,69
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 DDU 84,00 2369,81 310,91
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 DDU 21,00 2647,79 347,52
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201&68 2008 FCA 21,00 2424,16 318,07
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 20,00 7754,78 1017,22
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 10000,00 987,56 129,00
*Ячмінь 1 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1500,00 1424,50 185,00
*Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 5000,00 972,17 126,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 300,00 952,94 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 FOB 20000,00 1074,91 141,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 2350,00 984,97 129,11
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 31500,00 1366,26 178,70
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 2008 FCA 100,00 913,93 120,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 2008 CPT 6400,00 842,28 110,47
*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 соєва ДСТУ 4534&2006 2008 FCA 23,00 4860,83 630,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292&93 2008 DAF 135,70 3200,44 420,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2008 FOB 4020,00 5401,47 707,93
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2009 DAF 420,00 6438,06 845,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 24280,00 1209,65 156,80
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CFR 500,00 1479,57 194,20
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 1000,00 914,82 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 6100,00 954,14 125,15
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 FOB 3000,00 899,57 118,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 CPT 500,00 884,33 116,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FOB 166,00 771,56 100,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 34150,00 1141,72 149,77
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 2900,00 1158,06 152,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 500,00 1411,95 183,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FAS 290,00 1697,43 220,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 1000,00 1395,10 183,00
*Насіння маку ГОСТ 12094&76 2008 DDU 20,00 7211,55 945,96
*Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240&93 2008 CPT 35,00 23378,27 3030,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583&76 2008 CPT 900,00 2391,18 312,67
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 FCA 181,00 2727,53 358,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 21,00 6384,64 838,01
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 20,00 6439,17 844,88
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769&98 2008 DAF 12000,00 2011,85 263,95
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 2500,00 1120,45 147,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 1500,00 1142,83 150,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 2300,00 933,97 122,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 2320,00 930,06 122,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 2700,00 939,17 121,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1700,00 962,38 125,76
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524&2006 2008 FCA 20,00 3597,55 466,27
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 378,00 1809,50 235,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 1500,00 1127,14 148,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 6250,00 1143,84 149,94
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 3200,00 941,85 123,08
*Соя ГОСТ 17109&88 2008 DDU 4,00 3379,43 438,00
*Тритикале ДСТУ 4762&2007 2008 DAF 1250,00 876,46 115,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 22,00 6411,97 841,93
*Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 FCA 20,00 4644,18 603,14
*Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 DDU 20,00 5676,21 737,17
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 100000,00 1684,21 220,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 130000,00 1382,34 180,77
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 50000,00 1227,11 161,12
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 30000,00 1110,05 145,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 100000,00 1371,98 180,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 100000,00 1339,71 175,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843&2007 2008 DAF 19,20 6566,31 859,58
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 2008 EXW 40,00 3048,84 400,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 23,00 5255,11 690,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 79,80 6975,81 911,80
*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

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FOB 5000,00 1295,76 170,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 6000,00 803,83 105,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.12.2009 DAF 6000,00 1001,00 130,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.07.2009 FAS 5000,00 1157,65 152,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FAS 3000,00 1026,17 133,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 31.07.2009 FAS 8000,00 1002,06 129,87
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2009 FAS 7000,00 1069,69 140,43
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 15.06.2009 CPT 1300,00 1003,03 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 CPT 5500,00 990,09 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 3000,00 1142,41 150,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FAS 5000,00 1120,90 147,00
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 30.06.2009 CPT 5000,00 1005,17 131,30
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.08.2009 FOB 8500,00 983,16 129,00
*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 31.12.2009 FOB 7000,00 1233,81 162,00
*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 31840,00 1173,59 154,04
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.08.2009 FOB 2800,00 1039,50 135,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 5000,00 1120,35 147,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843&2007 20.07.2009 FCA 40,00 6644,18 862,88
*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 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 5000,00 1180,91 155,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 15.10.2009 FOB 15000,00 1373,75 180,31
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FCA 3280,00 1099,35 144,21
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 18000,00 1111,90 144,11
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FCA 54,00 1119,57 147,00
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

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

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 3850,00 1294,06 170,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 CIP 20,00 2108,25 276,96
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 1000,00 1103,46 145,00
Донецька товарна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FOB 700,00 837,31 110,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 53,54 1204,95 158,34 1004,12 131,95
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 21,00 2011,44 264,25
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 CPT 22,00 3344,94 439,54
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 20,00 6815,74 895,63
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 3000,00 1004,77 132,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 21,00 3428,50 450,52
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 3000,00 1252,16 164,50
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 40,00 1902,97 250,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 60,90 3946,88 518,64
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 40,00 6849,00 900,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 700,00 1088,50 143,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1100,00 974,32 128,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 3500,00 1233,13 162,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 4700,00 1204,97 158,34 1004,14 131,95
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FCA 200,00 1202,38 158,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 550,00 1171,94 154,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 2000,00 1065,40 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 1250,00 1194,77 157,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 2750,00 1126,28 148,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FOB 250,00 1522,00 200,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 242,00 1114,74 146,46
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550&74 2008 FCA 10,00 3756,06 493,57
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 FCA 11,00 2409,73 316,65
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 2009 DAF 500,00 1217,90 160,00
*Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2009 FCA 110,00 5707,50 750,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2009 CPT 500,00 6173,25 811,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 FOB 500,00 1050,47 138,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 1350,00 1118,98 147,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 17500,00 1261,87 165,77
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 8400,00 1141,50 150,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 6300,00 1073,01 141,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 550,00 974,35 128,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 2000,00 1145,31 150,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 500,00 1103,45 145,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 10,00 2511,99 330,00
*Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 FCA 30,00 3171,71 416,67

Форвард
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.07.09 CPT 5000,00 1217,90 160,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.07.09 FOB 8000,00 913,21 120,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.09 CPT 4000,00 1096,14 144,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.07.09 FOB 3000,00 852,56 112,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.07.09 FCA 779,00 2315,75 304,22
*Соя ГОСТ 17109&88 31.07.09 DAF 650,00 2968,72 390,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 31.12.09 FCA 22,00 1864,96 245,00
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»
*Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 31.07.09 CPT 700,00 1445,92 190,00
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товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки
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Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 05 по 11 травня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 05 по 11 травня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 4753,54 1204,95 1204,97 1204,97 158,34

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FCA 200,00 1202,38 1202,38 1202,38 158,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 12250,00 1141,50 1189,45 1294,06 156,29
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 7000,00 1073,01 1074,56 1088,50 141,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 8000,00 1004,77 1112,70 1252,16 146,19
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 CIP 20,00 2108,25 2108,25 2108,25 276,96
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 21,00 2011,44 2011,44 2011,44 264,25
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 242,00 1073,16 1114,74 1149,40 146,46
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FOB 700,00 837,31 837,31 837,31 110,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 1650,00 974,32 974,33 974,35 128,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 FOB 500,00 1050,47 1050,47 1050,47 138,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 5000,00 1103,45 1194,23 1233,13 156,90
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 20250,00 1126,28 1243,46 1400,63 163,36
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 21,00 3428,50 3428,50 3428,50 450,52
Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FOB 250,00 1522,00 1522,00 1522,00 200,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 10,00 2511,99 2511,99 2511,99 330,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 40,00 1902,97 1902,97 1902,97 250,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 FCA 60,90 3424,54 3946,88 4946,56 518,64
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 CPT 22,00 3344,94 3344,94 3344,94 439,54
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DAF 40,00 6849,00 6849,00 6849,00 900,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 2008 DDU 20,00 6815,74 6815,74 6815,74 895,63
Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 FCA 30,00 1903,03 3171,71 3806,05 416,67
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 2009 DAF 500,00 1217,90 1217,90 1217,90 160,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550&74 2008 FCA 10,00 3756,06 3756,06 3756,06 493,57
Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 FCA 11,00 2307,29 2409,73 2682,90 316,65
Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2009 FCA 110,00 5707,50 5707,50 5707,50 750,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2009 CPT 500,00 6173,25 6173,25 6173,25 811,00

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.09 CPT 4000,00 1096,14 1096,14 1096,14 144,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.07.09 FOB 8000,00 913,21 913,21 913,21 120,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.07.09 FOB 3000,00 852,56 852,56 852,56 112,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.07.09 CPT 5000,00 1217,90 1217,90 1217,90 160,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.07.09 FCA 779,00 2314,08 2315,75 2317,88 304,22
Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 31.07.09 CPT 700,00 1445,92 1445,92 1445,92 190,00
Соя ГОСТ 17109&88 31.07.09 DAF 650,00 2968,72 2968,72 2968,72 390,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 31.12.09 FCA 22,00 1864,96 1864,96 1864,96 245,00
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№ Назва біржі Регіон
1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно&Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано&Франківська аграрна товарна біржа м.Івано&Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 Кримська універсальна біржа АР Крим
11 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
12 Одеська аграрна біржа м.Одеса
13 Одеська товарна біржа м.Одеса
14 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
15 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
16 Рівненська міжрегіональна товарно&майнова біржа «Прайс» м.Рівне
17 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
18 Сумська товарна біржа м.Суми
19 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
20 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
21 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
22 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
23 Товарна біржа «Українська&Донецьк» м.Донецьк
24 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
25 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
26 Українська аграрна біржа м.Київ
27 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
28 Українська універсальна біржа м.Полтава
29 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
30 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
31 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
32 Херсонська товарно&сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
33 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
34 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
35 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.05.2009 CPT 450,00 956,73 124,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2009 CPT 14250,00 982,83 129,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 30000,00 987,60 128,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.05.2009 FOB 3400,00 904,36 117,21
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 3400,00 964,73 126,67
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 6600,00 802,42 104,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2009 CPT 4450,00 768,74 100,90
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2009 FOB 6000,00 1107,19 143,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 10.07.2009 FOB 50000,00 1018,46 132,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 01.08.2009 FOB 30300,00 1038,76 136,39
*Овес 1 клас ГОСТ 28673&90 31.07.2009 FCA 7,00 609,88 80,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 30.10.2009 DDU 60,00 2389,20 313,40
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 31.12.2009 FCA 120,00 762,35 100,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 21.10.2009 FOB 600,00 709,84 92,00
*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 30.06.2009 CPT 5000,00 1057,04 137,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.12.2009 CPT 500,00 1774,59 230,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 CPT 10000,00 1041,61 135,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 10.06.2009 CPT 10000,00 1080,18 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 CPT 10000,00 1060,90 137,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 20.07.2009 CPT 4000,00 1017,11 133,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 DAF 500,00 1581,70 205,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.12.2009 DAF 2500,00 1106,01 144,40
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 FOB 5000,00 1177,25 152,58
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 32000,00 1137,61 148,12
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.07.2009 FOB 20000,00 1226,63 161,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 20.09.2009 FOB 5000,00 1223,58 160,60
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 28000,00 1104,73 145,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.12.2009 FCA 239,00 2315,29 304,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.07.2009 FCA 147,00 2316,12 304,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.12.2009 FCA 1706,00 2316,12 304,00
*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 12.06.2009 DAF 1000,00 2904,55 381,00
*Соя ГОСТ 17109&88 30.06.2009 DAF 360,00 2939,81 386,00
*Соя ГОСТ 17109&88 15.07.2009 DAF 1100,00 2956,09 388,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 31.12.2009 FCA 221,00 22698,80 2955,60
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 30.06.2009 FCA 21,00 29474,31 3870,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 31.12.2009 FCA 21,00 31134,62 4088,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 30.06.2009 FCA 21,00 29474,31 3870,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 31.07.2009 FCA 23,00 19428,67 2551,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 31.12.2009 FCA 25,00 19344,89 2540,00
*Насіння маку ГОСТ 12094&76 31.12.2009 FCA 20,00 7830,70 1028,18
*Насіння маку ГОСТ 12094&76 31.05.2009 DDU 42,00 7033,95 911,65
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 20.08.2009 FCA 44,00 3427,24 450,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694&2006 30.06.2009 FOB 10800,00 2584,14 339,18
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 31.12.2009 FCA 64,00 2040,88 267,97
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 31.05.2009 FOB 4900,00 2252,96 292,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694&2006 31.12.2009 DDU 800,00 1905,88 250,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694&2006 30.06.2009 CFR 25,00 4726,57 620,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638&2006 31.07.2009 DAF 3000,00 632,68 82,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492&2005 31.12.2009 FCA 4500,00 4955,27 650,00
*Крупа вівсяна ГОСТ 3034&75 31.07.2009 FCA 7,00 3046,44 400,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583&76 31.05.2009 CPT 600,00 2384,12 309,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 31.12.2009 FCA 1800,00 2670,86 348,44
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 01.07.2009 CPT 1828,42 3857,80 500,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 01.07.2009 FAS 1520,00 3808,05 500,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 15.10.2009 FOB 11000,00 1112,50 146,02
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 31.07.2009 FOB 12000,00 4868,82 639,17
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492&2005 31.08.2009 CPT 1500,00 5140,87 675,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492&2005 31.05.2009 DAF 200,00 7561,29 980,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 30.09.2009 DDU 40,00 10353,98 1341,95
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 25.08.2009 FCA 20,00 5502,11 713,11
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 31.12.2009 FCA 84,00 13425,14 1740,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 05.08.2009 DDU 20,00 6154,76 797,70
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 30.07.2009 DDU 20,00 6752,59 875,19
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 30.09.2009 DDU 20,00 7790,86 1021,95
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 20.08.2009 DDU 40,00 7182,72 942,76
*Насіння льону ГОСТ 10582&76 31.12.2009 FCA 22,00 3199,90 420,00
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843&2007 31.12.2009 FCA 21,00 7700,00 1000,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки
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поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD



Експерти Інформаційного

центру ВГО «Українська аг�

рарна конфедерація» опри�

люднили свої очікування що�

до технічного забезпечення

збирання майбутнього вро�

жаю і цінової ситуації на рин�

ку зерна восени. 

ТАК, очікується, що, в умовах

можливого подорожчання мате#

ріально#технічних ресурсів, меха#

нізовані загони та інші подібні

структури підніматимуть тарифи

за збирання урожаю зерна. Якщо

під час збирання урожаю минуло#

го року тариф складав 12#15%, то

у поточному році він може підви#

щитися до 18#20% зібраного зер#

на, що, в свою чергу, збільшить

його собівартість. До того ж,

внаслідок досить ймовірного по#

силення інфляційних процесів

(що очікуються восени), можуть

значно активізуватися бартерні

операції.

Одним із найвагоміших чин#

ників такої ситуації, на думку ке#

рівника проектів УАК Олексан�

дра Ярославського, є невпин#

не скорочення зернозбиральної

техніки в країні. Останнім часом

навантаження площ збирання на

зернозбиральні комбайни зрос#

тає, причому наявні комбайни в

основному морально та фізично

застарілі.

У 2009 році одним зернозби#

ральним комбайном необхідно

буде зібрати близько 275 га зерно#

вих культур. Для порівняння, у

1990 році цей показник складав

136 га (див. табл.)

Якщо проводити міжнародні

порівняння, то показник кілько#

сті основних сільськогосподарсь#

ких машин у розрахунку на 1000

га сільськогосподарських угідь у

3#5 разів менший, ніж у розвине#

них країнах.

Протягом 2008 року в Україні

було закуплено сільськогосподар#

ської техніки на суму 9,9 млрд

грн, що у 1,34 рази більше, ніж у

попередньому році. У структурі

поставок сільгосптехніки 75%

складала імпортна. Ефективно

працювала програма компенсації

відсоткових ставок банків, за

якою протягом 2008 року було

придбано техніки на 1,8 млрд грн

(у 2,6 разів більше, ніж у попе#

редньому році).

У поточному році практично

відсутня державна підтримка

придбання сільгосптехніки, та й

виробництво вітчизняної техніки

практично припинилось. Так, як#

що за січень#квітень 2008 року в

Україні було вироблено 2,4 тис.

одиниць тракторів сільськогоспо#

дарського призначення, то за

вказаний період поточного року

лише 42 одиниці. Також останнім

часом простежується чітка тен#

денція зменшення кількості трак#

торів та зернозбиральних ком#

байнів у сільськогосподарських

підприємствах та збільшення їх

кількості у господарствах насе#

лення. Так, якщо у 2000 році

частка приватних власників зер#

нозбиральних комбайнів склада#

ла 3% (тракторів – 26%), від за#

гальної їх кількості, то на початок

2009 року – вже 32%, або 18,3

тис. одиниць (тракторів – 50%,

або 158 тис. одиниць). 

У такій ситуації, продовжує

Олександр Ярославський, сільсь#

когосподарські підприємства бу#

дуть вимушені залучати сторонні

організації для збирання урожаю,

у тому числі зернозбиральну тех#

ніку з господарств населення.

Слід зазначити, що у структу#

рі собівартості вітчизняної про#

дукції рослинництва питома вага

оплати робіт і послуг стороннім

організаціям невпинно зростає.

Так, у 2005 році ця частка стано#

вила 17%, у 2007 р. – 20%, у по#

точному році, за прогнозами, ста#

новитиме 25%.

За матеріалами ВГО «УАК»
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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!

Тарифи на збирання врожаю зростуть

Показники \ Роки 1990 2000 2005 2007 2008 2009

Посівна площа зернових
культур, 
тис. га  

14583 13646 15005 15115 15363 15779

Кількість зернозби&
ральних комбайнів, на
початок року, тис. од.  

107,0 67,4 59,9 59,2 57,5 57,4

Площа зернових 
на 1 комбайн, га  136 203 250 255 267 275 


