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Жнива�2009
За оперативними даними регіо�
нів станом на 15 липня в Україні
намолочено 10059 тис. т зерна
нового врожаю. Це майже на
900 тис. т перевищує показники
збирання на аналогічну дату
минулого року. Середня вро�
жайність становить 2,61 т/га
проти торішніх 3,13 т/га . Ранні
зернові та зернобобові культу�
ри скошено на 3899,5 тис. га, а
обмолочено з 3848,6 тис. га.
50�відсотковий прогнозний ру�
біж зі збирання пшениці перет�
нули господарства АР Крим
(72%), Одеської (60%), Мико�
лаївської (57%), Херсонської
(56%), Запорізької (55%), Дні�
пропетровської (52%) обла�
стей. Активно тривають роботи
на Донеччині (39%), Луганщині
(38%) та Закарпатті (35%). У
Тернопільській, Львівській, Іва�
но�Франківській та Рівненській
областях до збирання цієї куль�
тури ще не приступили.
Збирання ячменю триває так:
АР Крим – 91% від плану, Оде�
щина – 89%, Миколаївщина –
79%, Херсонщина – 70%, За�
карпаття – 66%. У решті степо�
вих зон показник наближається
до 25%. Господарства лісостепу
і полісся почали жнива.
Ріпак збирають в усіх областях
України. В лідерах так само АР
Крим (81%), Одеська (79%) і
Херсонська (76%) області. Далі
Чернівецька (57%), Закарпатсь�
ка (50%); понад 40% від плану
намолотили Донеччина, Запо�
ріжжя і Дніпропетровщина.
Загалом на цю дату пшеницю зі�
брано з 29% прогнозованих
площ і намолочено 5304,9 тис. т
при середній урожайності 2,7
т/га (3,22 т/га торік). Ячмінь,
відповідно, – з 35% площ отри�
мано 4455,9 тис. т по 2,61 т/га
(3,09 т/га). Горох – з 53% площ
намолотили 233,4 тис. т по 1,61
т/га (2,19 т/га). Ріпак – з 32%
площ дав 596,6 тис. т при се�
редній урожайності 1,49 т/га
(1,83 т/га).
Триває заготівля сіна і сінажу
для тваринництва. Сіна загото�
влено 5055, 7 тис. т (86% від
плану), а сінажу – 1566,2 тис. т
(100%).

З ВІТАЛЬНИМ СЛОВОМ висту�

пив перший заступник начальни�

ка головного управління агропро�

мислового розвитку Київської

облдержадміністрації Петро Пи�

липенко, у якому зазначив ва�

жливість проведення таких подій

для аграрного сектору, як столич�

ної, так і всіх інших областей кра�

їни. Адже опорні пункти Інституту

знаходяться практично у всіх

областях країни. 

Наступним взяв слово Герой

України, директор ІФРГ НАНУ

Володимир Моргун, який, звер�

нувши увагу присутніх на те, що

зростання валових зборів зерна на

всій планеті на 60% обумовлено

впровадженням нових сортів, роз�

повів про досягнення своєї уста�

нови у селекції. Виведені інститу�

том сорти можна умовно розподі�

лити на кілька груп.

Перша – це короткостеблові
високоінтенсивні сорти.

Лідером групи є сорт Смуглян�

ка, який є національним стандар�

том. До цієї групи відносяться та�

кож сорти: Володарка, Колумбія,

Золотоколоса, Фаворитка. 

Ці сорти є принципово новим

типом пшениць. Вони створені

методом хромосомної інженерії і

містять у своєму геномі житні

транслокації. 

Фактичний генетичний потен�

ціал сортів цієї групи сягає 115�

124 ц/га.

Продовження на стор.8

Нові сорти озимої пшениці – 
нова філософія хліба

КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ
НАУКА НА СЛУЖБІ АПК
8 липня ц.р. у Верховній Раді відбулися
відкриті слухання Комітету ВР з питань
аграрної політики та земельних
відносин. Цього разу увагу
парламентарів було прикуто до системи
наукового забезпечення розвитку
агропромислового комплексу України
за сучасних економічних умов.

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.
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РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за червень та за поточний
тиждень.
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НАУКУ – У ВИРОБНИЦТВО 23�24 червня у стінах Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
(далі ІФРГ НАНУ) розпочалися Дні Поля, присвячені, в основному, сортам, що їх впроваджує Інститут,
а також технологіям їх вирощування. Захід зібрав понад 200 учасників – науковців, агрономів,
керівників агрофірм, посадовців.

6* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 16.07.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD.індекс
(Україна) 97,01 3,4% 26,1%

РТС 
(Росія) 903,23 2,1% 42,9%

WIG 20
(Польша) 1913,86 5,2% 6,9%

DAX*
(Німеччина) 4928,44 7,8% 2,5%

S&P 500*
(США) 932,68 6,0% 3,3%

4 5

АГРОПОЛІТИКА
КАБМІН РОЗПОРЯДИВСЯ. 
ЧИ БУДУТЬ НАСЛІДКИ?

Кабінет Міністрів України розпорядився
затвердити план заходів з вирішення
проблемних питань розвитку АПК. Проте
проблем в нашому агросекторі аж занадто.
Перелік заходів читайте на стор.

АГРОПОЛІТИКА
ПУЛ ñ СУЧАСНА ГРА 
НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ!
Словом «пул», крім іншого, називають гру на більярді,
де учаснику потрібно прораховувати техніку своїх
ударів на 3-4 ходи наперед. І тільки грамотний стратег
може досягти успіху в пулі. Наша ж розповідь про
майбутній зерновий пул України, Росії та Казахстану,
його завдання та проблеми на шляху створення.

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!
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Указом Президента від 8 липня ц.р. №525

вирішено деякі питання Консультативної

ради з питань розвитку сільського госпо�

дарства та сільських територій. 

ЗОКРЕМА, її головою призначено Юрія Кара�

сика (за згодою), натомість звільнено від вико�

нання цих обов'язків Олександра Шлапака. 

А вже 17 липня відбудеться перше засідання ра�

ди оновленого складу в Національному універ�

ситеті біоресурсів і природокористування (ко�

лишній НАУ).

Консультативна рада – це консультативно�

дорадчий орган при Президентові України, утво�

рений задля забезпечення розроблення та реалі�

зації державної політики щодо розвитку сільсь�

кого господарства та сільських територій, підви�

щення інвестиційної привабливості вітчизняно�

го аграрного сектора економіки та конкурентос�

проможності сільськогосподарських товарови�

робників. Її основні завдання – це:

– вивчення стану реалізації державної полі�

тики у сфері розвитку сільського господарства та

сільських територій, у тому числі розвитку зе�

мельних відносин на таких територіях;

– аналіз проблем, що стримують розвиток

аграрного сектора економіки;

– підготовка пропозицій щодо стимулюван�

ня інвестицій в агропромисловий комплекс Ук�

раїни та підвищення конкурентоспроможності

аграрного сектора економіки, в тому числі із за�

лученням міжнародної технічної допомоги;

– розроблення пропозицій, у тому числі із

залученням вітчизняних та міжнародних експер�

тів, щодо підготовки проектів нормативно�пра�

вових актів з питань розвитку сільського госпо�

дарства та сільських територій, удосконалення

земельних відносин на таких територіях.

Консультативна рада має право для виконан�

ня своїх завдань:

– одержувати в установленому порядку від

міністерств, інших центральних та місцевих ор�

ганів виконавчої влади, органів місцевого сам�

оврядування, підприємств, установ і організацій

необхідні інформацію, матеріали та документи;

– утворювати в разі потреби тимчасові робо�

чі та експертні групи, залучати в установленому

порядку до участі в їх роботі посадових та служ�

бових осіб центральних і місцевих органів вико�

навчої влади, органів місцевого самоврядуван�

ня, представників підприємств, установ і органі�

зацій (за погодженням з їх керівниками), гро�

мадських організацій, учених і фахівців;

– заслуховувати на своїх засіданнях інфор�

мацію представників центральних та місцевих

органів виконавчої влади, керівників державних

підприємств, установ і організацій з питань, що

належать до її компетенції.

Рішення Консультативної ради мають реко�

мендаційний характер і можуть розсилатися для

розгляду центральними та місцевими органами

виконавчої влади.

Докладніше про перебіг засідання читайте в

наступному числі «АГРОПРОФІ».
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Назва товару Виробник
Станом 

на 30.07.08
(базовий період)

Станом 
на 01.07.2009

(попередня дата)

Станом 
на 08.07.2009 
(звітна дата)

% до ціни 
базового 
періоду

% до ціни
попередн.

періоду

Селітра аміачна  
(в упаковці)

ВАТ «Концерн Стирол» 1745,00 1750,00 1750,00 100,3 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2700,00 1647,94 1495,24 55,4 90,7

Селітра аміачна (насипом)
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2610,00 1534,08 1327,60 50,9 86,5
ВАТ «Рівнеазот» 2017,66 не виробл. не виробл. – –
ВАТ «Азот», м.Черкаси 2434,02 1544,04 1544,04 63,4 100,0

Селітра вапняно.аміачна ВАТ «Рівнеазот» 1884,80 не виробл. не виробл. – –

Нітроамофоска 
ВАТ «Сумихімпром» 4400,00 2820,00 2820,00 64,1 100,0
ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» не виробл. не виробл. не виробл. – –

Суперфосфат (в упаковці) ВАТ «Сумихімпром» 2300,00 1800,00 1800,00 78,3 100,0

Карбамід (насипом)

ВАТ «Концерн Стирол» 3000,00 немає реалізації немає реалізації – –
ВАТ «ДніпроАЗОТ» 2922,60 2190,00 2454,00 84,0 112,1
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 4560,00 2402,14 2350,61 51,5 97,9
ВАТ «Одеський припортовий завод» 3336,00 2550,00 2550,00 76,4 100,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси 4200,00 2360,04 2360,04 56,2 100,0

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

Амофос (NPК 12:52) ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» 6800,00 4260,00 4260,00 62,6 100,0
Каїніт (насипом) ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» не виробл. не виробл. не виробл. – –
Калімагнезія ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» не виробл. не виробл. не виробл. – –
Калімаг.30 ТОВ «Стебницький калійний завол» 1435,00 1550,00 1550,00 108,0 100,0

Вода аміачна 25%
ВАТ «Рівнеазот» 839,28 не виробл. не виробл. – –
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 936,00 732,00 984,06 105,1 134,4
ВАТ «Азот», м.Черкаси не виробл. не виробл. не виробл. – –

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

Аміак

ВАТ «Концерн Стирол» 4735,00 2680,00 2680,00 56,6 100,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси 3270,00 3250,02 3250,02 99,4 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 3600,00 немає реалізації немає реалізації – –
ВАТ «ДніпроАЗОТ» немає реалізації немає реалізації 1472,52 – –

Сульфат амонію ВАТ «Азот», м.Черкаси 2000,04 890,04 890,04 44,5 100,0

За даними Державної інспекції з контролю за цінами

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

вітчизняного виробництва станом на 08 липня 2009 року, грн/тонна (з ПДВ)

Консультативна рада живе і діє

З ПОЧАТКОМ липня розпочався і

новий 2009/2010 маркетинговий рік.

Як спрогнозував експерт зерно�

вого ринку, генеральний директор

Української аграрної конфедерації

Сергій Стоянов, в Україні на поча�

ток нового маркетингового року

(1 липня) залишки зерна мали б

скласти близько 7,5 млн тонн або на

40% більше порівняно із запасами на

01.07.08 року.

Ці дані були підтверджені липне�

вим звітом Державного комітету ста�

тистики України, який констатував

станом на 1 липня ц.р. залишки зер�

на в Україні у обсязі 7,3 млн тонн. За

даними з цих обох джерел, залишки

пшениці складають відповідно – 3,1

та 3,4 млн тонн. На тлі непоганих

перспектив нового врожаю такі пере�

хідні залишки впливають на невпин�

не зниження цін. 

Станом на середину липня, коли

Україною вже намолочено близько

10 млн тонн збіжжя, ціни на основні

культури становлять: на елеваторах

центральної України – на пшеницю

фуражну – 750�780 грн, ячмінь –

680�720 грн, збільшуючись до півдня

(портів) до відповідно 950�980 та 850�

870 грн за тонну. Різке зменшення ці�

ни на ячмінь пояснюється відповід�

ним (за два останні тижні на 15 дола�

рів з 165 доларів за 1 тонну) змен�

шенням ціни головним, і чи не єди�

ним, покупцем ячменю у світі – Сау�

дівською Аравією.

За таких умов експорт з України у

липні «вимальовується» на рівні

1600�1700 млн тонн, у основному за

рахунок пшениці та ячменю та «ста�

рого» врожаю кукурудзи. 

Щодо українського врожаю 2009

року, експерт прогнозує як помірко�

вано�оптимістичний валовий збір

пшениці на рівні 19,5 млн тонн, яч�

меню – 13,5 млн тонн, з оптимістич�

ним трендом до, відповідно, 20 млн

тонн та 14 млн тонн. Отже, за дани�

ми генерального директора УАК, Ук�

раїна може у цьому році зібрати, без

кукурудзи, від 35 до 36 млн тонн зер�

на з урахуванням інших зернових

(гороху – прогноз 0,5 млн тонн, жи�

та, проса, вівса, гречки). Ріпака, го�

ловної «преміальної» культури для

українських селян у останні роки, за

оцінками експерта у цьому році буде

зібрано 1,9�2,0 млн тонн.

За інформацією ВГО «УАК»

Перехідні залишки і прогнози 
вже впливають на ціни

Ще 432 мільйони 
зі Стабфонду
Згідно з Постановою від Кабінету
Міністрів України від 1 липня ц.р.
№776, Мінагрополітики доручено
виділити за рахунок коштів Стаб�
фонду 432380 тис. грн для під�
тримки окремих проектів в АПК,
у тому числі:
1) на безповоротній основі у сумі
38818 тис. грн для:
– проведення державних вистав�
кових заходів у сфері АПК – 9000
тис. грн;
– оздоровлення та відпочинку ді�
тей працівників АПК – 10000 тис.
грн;
– державної підтримки сільсько�
господарської дорадчої служби –
5000 тис. грн;
– погашення кредиторської за�
боргованості, що виникла у 2008
році, зокрема за бюджетними
програмами часткової компенса�
ції вартості складної вітчизняної
сільгосптехніки – 2642 тис. грн; 
– здешевлення вартості страхових
премій (внесків), фактично спла�
чених суб'єктам аграрного ринку,
– 12176 тис. грн;
2) на поворотній основі у сумі
393562 тис. грн за таким напря�
мом, як підтримка окремих про�
ектів в АПК, зокрема для фінансу�
вання заходів по операціях фінан�
сового лізингу вітчизняної техніки.



Перелік об'єктів 
спецрежиму ПДВ 
доповнено
Доповнено перелік видів діяль�

ності, на які поширюються нор�

ми статті 8�1 Закону України

«Про податок на додану вар�

тість». 

Так, відповідною постановою Ка�
бінету Міністрів України від 1 лип�
ня ц.р. №648 цей перелік допов�
нено пунктом 17 такого змісту:
«Обробка, переробка та/або кон�
сервація платником податку на
додану вартість продукції, одер�
жаної в результаті провадження
видів діяльності, передбачених
цим переліком, за умови, що така
продукція вирощується, відгодо�
вується, виловлюється або збира�
ється (заготовляється) безпосе�
редньо платником податку (крім
придбання її в інших осіб)».
Крім того, п.2 у графі «Наймену�
вання виду діяльності» після абза�
цу п'ятого доповнено новим абза�
цом такого змісту: «вирощування
квітів, насіння, розсади, квіткових
цибулин, бульб тощо».

Ветпрепарати 
на виставку 
ввозитимуть за 
разовим дозволом
Уряд затвердив Порядок видачі

дозволу на ввезення на терито�

рію України тварин, продуктів

тваринного походження, репро�

дуктивного матеріалу, біологіч�

них продуктів, патологічного

матеріалу, ветеринарних препа�

ратів, субстанцій, кормових до�

бавок, преміксів та кормів. 

Згідно з цим Порядком, затверд�
женим постановою КМУ від 1 лип�
ня ц.р. №652, дозвіл на ввезення
на територію України тварин,
продуктів тваринного походжен�
ня, репродуктивного матеріалу,
біологічних продуктів, патологіч�
ного матеріалу, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових
добавок, преміксів та кормів ви�
дається Держкомветмедицини
безоплатно протягом 30 днів з да�
ти надходження документів на
розгляд.
Такий дозвіл видається у випадку:
1) ввезення продуктивних тварин і
репродуктивного матеріалу за
умови отримання результатів виз�
начення ефективності ветеринар�
ної служби країни походження;
2) ввезення живих мікроорганіз�
мів і патологічного матеріалу, що
містить збудників хвороб тварин,
з метою проведення наукових
досліджень чи для інших дозволе�
них цілей;
3) коли інші товари ввозяться
вперше.
Якщо на територію України вво�
зяться ветеринарні препарати для
їх державної реєстрації в Україні,
наукового дослідження, експону�
вання на виставках, ярмарках і
конференціях, видається разовий
дозвіл.
Строк дії дозволу обчислюється з
дня його видачі та становить 1 рік.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про присвоєння Ю.Карасику 

звання Герой України

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у зміцненні
потенціалу аграрного сектору економіки, розвиток соціальної сфери,
багаторічну самовіддану працю   п о с т а н о в л я ю : 

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави
КАРАСИКУ Юрію Михайловичу – голові наглядової ради акціонерного
товариства «Племінний завод «Агро.регіон», Київська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 23 червня 2009 року №480/2009

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про присвоєння О.Порошенку 

звання Герой України

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку
агропромислового комплексу, запровадження сучасних технологій
вирощування сільськогосподарських культур   п о с т а н о в л я ю :  

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави
ПОРОШЕНКУ Олексію Івановичу – генеральному директорові акціонерного
товариства «Укрпромінвест», м.Київ. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 23 червня 2009 року №481/2009

Президент присвоїв звання Герой України відомим аграріям

Пролонгація кредитів на потреби
АПК можлива не далі 1 жовтня

ТАК, «редагуванню» піддано

Порядок використання у 2009�

2013 роках бюджетних коштів,

що спрямовуються на підтрим�

ку підприємств агропромисло�

вого комплексу через механізм

здешевлення кредитів, та по�

станова КМУ «Про розміри

компенсації у 2009 році відсот�

кової ставки за залученими під�

приємствами агропромислово�

го комплексу кредитами».

Передбачається, зокрема,

що управління АПР районних і

управління промисловості та

агропромислового розвитку

Севастопольської міської дер�

жадміністрацій на підставі до�

відки про розмір компенсації,

виданої відповідними конкурс�

ними комісіями, довідки про

фактичну сплату відсотків за

короткостроковим кредитом,

копії платіжного документа

про сплату відсотків за кори�

стування таким кредитом і по�

даних позичальниками згідно з

пунктом 8 згаданого вище По�

рядку документів затверджують

та подають реєстри позичаль�

ників і платіжні доручення ор�

ганам Державного казначей�

ства для компенсації сплачених

відсотків за короткострокови�

ми кредитами шляхом перерах�

ування коштів на відкриті в

банках поточні рахунки пози�

чальників.

Міністерство аграрної полі�

тики АР Крим, головні упра�

вління агропромислового ро�

звитку обласних і управління

промисловості та агропроми�

слового розвитку Севасто�

польської міської держадміні�

страцій аналогічно затверджу�

ють та подають реєстри пози�

чальників і платіжні доручення

органам Держказначейства для

компенсації сплачених відсот�

ків за середньо– та довгостро�

ковими кредитами.

Крім того, передбачено у

2009 році компенсація підпри�

ємствам АПК відсоткової став�

ки надається: 

за кредитами та напрямами

їх використання, передбачени�

ми пунктом 3 Порядку викори�

стання у 2009�2013 роках бю�

джетних коштів, що спрямову�

ються на підтримку підпри�

ємств АПК через механізм зде�

шевлення кредитів, затвердже�

ного постановою КМУ від 26

лютого 2009 р. №153: 

– залученими у національній

валюті – в розмірі облікової

ставки Національного бан�

ку, що діє на дату нарах�

ування відсотків за користу�

вання кредитами, 

– та в іноземній валюті – в

розмірі 12 відсотків річних,

але не вище розмірів, пе�

редбачених кредитними до�

говорами;

також за короткостроковими

кредитами, залученими під�

приємствами агропромислово�

го комплексу (сільськогоспо�

дарські, хлібозаготівельні, бо�

рошномельні, хлібопекарські,

комбікормові підприємства,

крупозаводи, спиртові заводи,

ДАК «Хліб України» та її дочір�

ні підприємства) для закупівлі

продовольчого та фуражного

зерна урожаю 2008 року, за

умови закупівлі продовольчого

зерна за цінами, які склалися

на біржовому ринку на дату йо�

го закупівлі, але не нижче міні�

мальних закупівельних цін, та

фуражного зерна за цінами, які

склалися на біржовому ринку

на дату його закупівлі, в обся�

гах їх річної потреби за догово�

рами, укладеними безпосе�

редньо із сільськогосподар�

ськими товаровиробниками, –

в розмірі подвійної облікової

ставки Національного банку,

що діє на дату нарахування від�

сотків за користування креди�

тами, але не вище розмірів, пе�

редбачених кредитними дого�

ворами;

за довгостроковими кредита�

ми, залученими сільськогоспо�

дарськими підприємствами у

2007�2008 роках для будівниц�

тва птахівничих комплексів та

систем зрошення, будівництва

і реконструкції приміщень,

придбання обладнання і техні�

ки для утримання і обслугову�

вання тварин (крім птиці) та

закупівлі племінної худоби та

за довгостроковими кредита�

ми, залученими сільськогоспо�

дарськими підприємствами,

підприємствами агропроми�

слового комплексу (хлібозаго�

тівельні, борошномельні, хлі�

бопекарські, комбікормові,

крупозаводи, спиртові заводи)

виключно у 2008 році для бу�

дівництва елеваторів та підло�

гових складів для зберігання

зернових і олійних культур,

яким рішеннями, прийнятими

конкурсними комісіями згідно

з Порядком використання у

2008 році коштів, передбачених

у державному бюджеті для

здійснення фінансової під�

тримки підприємств агропро�

мислового комплексу через ме�

ханізм здешевлення кредитів,

затвердженим постановою

КМУ від 27 лютого 2008 р.

№126, надано право на отри�

мання компенсації за такими

кредитами, – в національній

валюті в розмірах, передбаче�

них пунктом 7 зазначеного По�

рядку, а в іноземній валюті – в

розмірі 12 відсотків річних, але

не вище розмірів, передбаче�

них кредитними договорами;

за середньо� та довгостроко�

вими кредитами, залученими

підприємствами агропроми�

слового комплексу у 2006�2008

роках та поточному році для

реалізації спрямованих на ро�

звиток агропромислового ком�

плексу інноваційних проектів,

які пройшли державну реєстра�

цію в установленому законо�

давством порядку, – в розмірі

1,5 облікової ставки Націо�

нального банку, що діє на дату

нарахування відсотків за кори�

стування кредитами, але не ви�

ще розмірів, передбачених кре�

дитними договорами.

ДЕРЖПІДТРИМКА У зв'язку з умовами, спричиненими світовою фінансовою кризою, строк, на
який надано кредит, збільшується на період його пролонгації банком, але не більш як до 1 жовтня
2009 року. Це передбачено урядовою постановою від 1 липня ц.р. №653 «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. №153 і 199».



РОЗПОРЯДЖЕННЯМ, зокрема,

передбачено, що Мінфін, ДПА,

Мінагрополітики та Аграрний

фонд до серпня мають забезпечи�

ти відшкодування зернотрейдерам

податку на додану вартість із за�

стосуванням механізмів, передба�

чених постановою Кабінету Міні�

стрів України від 4 лютого 2009 р.

№86, у липні 2009 р. в сумі 500

млн гривень, серпні – 500 млн

гривень. 

Також, згідно з документом,

міністерства та інші державні ор�

гани мають забезпечити: 

– укладення договорів щодо

постачання сільськогосподарсь�

ким підприємствам нафтопродук�

тів для проведення робіт із зби�

рання врожаю 2009 року на умо�

вах, визначених постановою Кабі�

нету Міністрів України від 18 лю�

того 2009 р. №152 та розпоря�

дженням Кабінету Міністрів Ук�

раїни від 17 червня 2009 р. №679. 

– закупівлю зерна врожаю

2009 року до державного продо�

вольчого резерву, в тому числі із

застосуванням заставних операцій. 

– фінансування видатків за

бюджетними програмами під�

тримки розвитку підприємств аг�

ропромислового комплексу, зо�

крема щодо часткової компенсації

відсотків за кредитами, залучени�

ми підприємствами агропроми�

слового комплексу, та формуван�

ня Аграрним фондом державного

продовольчого резерву. 

– координацію роботи,

пов'язаної із закупівлею сільсько�

господарської продукції, та її від�

пуск Держкомрезервом із своєча�

сним інформуванням суб'єктів аг�

рарного ринку в газеті «Урядовий

кур'єр». 

– безперебійне постачання

електроенергії водогосподарським

організаціям, що здійснюють по�

дачу води у маловодні регіони, без

застосування штрафних санкцій

за несвоєчасне внесення плати за

спожиту електроенергію. 

– активізацію співпраці з гро�

мадськими галузевими об'єднан�

нями шляхом проведення нарад,

зустрічей, пов'язаних з вирішен�

ням питань функціонування агро�

промислового комплексу. 

– супроводження у Верховній

Раді України проекту Закону Ук�

раїни «Про гарантійний фонд ви�

конання зобов'язань за складськи�

ми документами на зерно». 

– формування регіональних

ресурсів продовольчого зерна від�

повідно до вимог статті 17 Закону

України «Про зерно та ринок зер�

на в Україні». 

– першочергову закупівлю у

дрібних та середніх сільськогос�

подарських підприємств зерна до

державного продовольчого ре�

зерву. 

– першочергове надання віт�

чизняним сільськогосподарським

підприємствам послуг з перевалки

зерна на Одеському та Миколаїв�

ському портових елеваторах. 

Також міністерствам та відом�

ствам доручено вивчити питання

щодо: 

– можливості зберігання заку�

пленого у сільськогосподарських

товаровиробників до державного

продовольчого резерву зерна у не�

сертифікованих складських при�

міщеннях за наявності посвідчен�

ня про якість зерна (сертифікат

якості Державної хлібної інспек�

ції) та складського документа. 

– встановлення мінімальних

закупівельних цін на молоко. 

– обґрунтованості підвищення

цін на запасні частини до сільсь�

когосподарської техніки вітчизня�

ного виробництва, які поставля�

ються сільськогосподарським то�

варовиробникам. 

– доопрацювання ДСТУ

3768:2009 «Пшениця. Технічні

умови» з урахуванням погодних

умов поточного року. 

– проведення днопоглиблю�

вальних робіт в акваторії держав�

ного підприємства «Миколаїв�

ський морський торговельний

порт», зокрема на водних підходах

та операційній акваторії зернопе�

ревантажувального терміналу ТОВ

Сільськогосподарське підприєм�

ство «НІБУЛОН». 

– спрямування газу (метану),

який добувається державним ак�

ціонерним товариством «Чорно�

морнафтогаз», для потреб агро�

промислового комплексу Авто�

номної Республіки Крим. 

Розпорядженням також утво�

рюються дві робочі групи. Зокре�

ма Мінтрансзв'язку, Мінагрополі�

тики, Мінекономіки, Мінфін ра�

зом з Українською аграрною кон�

федерацією мають забезпечити

функціонування робочої групи

для проведення з урахуванням за�

рубіжного досвіду аналізу обґрун�

тованості залізничних тарифів і

портових зборів під час перевезен�

ня сільськогосподарської продук�

ції та про результати поінформу�

вати Кабінет Міністрів України. 

А Мінекономіки, Держком�

стат, Мінагрополітики, Держці�

нінспекція разом з Українською

аграрною конфедерацією мають

створити робочу групу для прове�

дення з виїздом на підприємства

перевірки обґрунтованості форму�

вання закупівельних та роздрібних

цін на м'ясо птиці, свинину, яло�

вичину та молоко і визначення їх

впливу на динаміку інфляції. Ре�

зультати обстеження розглянути

на спільній колегії та поінформу�

вати Кабінет Міністрів України. 

Також міністерства та відом�

ства мають проаналізувати: 

– ситуацію з урахуванням ба�

лансу попиту та прозиції щодо

ввезення м'яса та молочних і м'яс�

них продуктів з Республіки Біло�

русь на митну територію України. 

– можливість врахування під

час ввезення м'яса та м'ясопродук�

тів митної вартості, зазначеної у

митній декларації країни – вироб�

ника, та подати відповідні пропо�

зиції на розгляд Кабінету Міні�

стрів України. 

– обґрунтованість підвищення

вартості послуг, що надаються

портовими елеваторами, держав�

ними органами ветеринарної ме�

дицини та вартості послуг, тарифів

(додаткових зборів), що надають�

ся Мінтрансзв'язку. 

– методику проведення обліку

надоїв молока та в разі потреби

внести до неї відповідні зміни. 

– Міністерству охорони

здоров’я та Мінтрансзв'язку ма�

ють до 15 липня скасувати накази

МОЗ від 20 квітня 2005 р. №175 та

Мінтрансзв'язку від 13 квітня

2005 р. №137 щодо проведення

робіт із санітарної обробки по�

рожніх вагонів та контейнерів,

призначених для перевезення

продовольчої продукції. 

– Мінекономіки, МЗС та Мі�

нагрополітики мають активізува�

ти роботу щодо розширення рин�

ків збуту вітчизняної сільськогос�

подарської продукції за кордоном,

зокрема в країнах – членах Євро�

пейського Союзу, країнах Азії та

Африки. 

– Мінекономіки, Мінагропо�

літики, Держмитслужба в разі по�

треби мають провести антидем�

пінгові розслідування щодо дот�

римання вимог законодавства під

час імпорту окремих продоволь�

чих товарів 1�24 груп згідно з

УКТЗЕД. 

– Мінекономіки, Мінагропо�

літики, Держкомветмедицини за

участю галузевих професійних

громадських організацій у липні

мають опрацювати заходи щодо

удосконалення системи заготівлі

та промислової переробки молоч�

ної сировини. 

Також заплановано передба�

чити у Держбюджеті�2009 збіль�

шення видатків Держводгоспу на

оплату електроенергії, що викори�

стовується водогосподарськими

організаціями для подачі води у

маловодні регіони, за бюджетною

програмою «Експлуатація загаль�

нодержавних і міжгосподарських

державних меліоративних си�

стем». 

А у проекті Держбюджету на

2010 рік передбачено фінансуван�

ня заходів, визначених постано�

вою Кабінету Міністрів України

від 20 серпня 2008 р. №729 «Про

заходи щодо активізації роботи з

розвитку тваринництва». 

Мінагрополітики, Мінеконо�

міки, Мінфін, а також інші заці�

кавленіні центральні органи ви�

конавчої влади мають подати

власні пропозиції щодо проекту

Концепції Державної програми

розвитку тваринництва на період

до 2015 року, розробленої Міна�

грополітики. 
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Кабмін розпорядився. 
Чи будуть наслідки?
ПЛАНИ УРЯДУ Кабінет Міністрів України розпорядився затвердити план
заходів з вирішення проблемних питань розвитку АПК. Відповідне
Розпорядження уряду за №752�р було підписано 1 липня 2009 року.

До розробки акту залучались професійні об’єднання

Володимир КЛИМЕНКО,

президент Української

зернової асоціації:

– У цілому, яке Ваше ставлен�
ня до цього розпорядження: які
наслідки можуть бути? 
– У підготовці цього розпоря�

дження брали участь професійні

громадські організації, у тому чи�

слі наша. І, маю надію, цей нор�

мативний акт працюватиме.

– Окремо по пунктах. Розпо�
рядженням передбачено за три
місяці забезпечити відшкоду�
вання зернотрейдерам ПДВ в
обсязі 1,5 млрд грн. Чи достат�

ня ця сума? І яка ситуація за�
раз з відшкодуванням ПДВ?
– Наразі мова йде про схему по�

вернення ПДВ через Аграрний

фонд. Проте, хоча ця схема ко�

лись і допомогла – коли ПДВ не

поверталося нікому, крім аграрі�

їв, – наразі треба рушати далі.  

Адже ми маємо компанії, які

з різних об'єктивних причин не

працюють з Аграрним Фондом.

Наприклад, «Топфер» чекає по�

вернення ПДВ на 450 млн гри�

вень. Інший член УЗА чекає на

140 млн. Тобто, маємо ситуацію,

коли вже до роботи може взятися

Антимонопольний комітет. 

Така ситуація може мати і гір�

ші наслідки: якщо компанія, якій

не повернули ПДВ, наприклад,

володіє перевалювальним ком�

плексом, Так, не маючи грошей

на закупівлю, така компанія не

зможе купувати зерно в аграріїв,

що звикли звозити до неї свою

продукцію. Відповідно, знову ви�

никне тиск на внутрішній ринок. 

Якщо триватиме така ситуа�

ція з поверненням ПДВ, це, в

свою чергу відіб'ється на закупі�

вельній ціні для виробників. 

Щодо суми, яку розписали на

три місяці – 1,5 млрд грн – то

цього абсолютно недостатньо для

покриття усіх витрат зернотрей�

дерів.       

– До 15 липня мали б бути ска�
совані накази МОЗ і Мін�
трансзв'язку щодо проведення
робіт із санобробки вагонів
(станом на 16 липня обидва

накази на сайті ВРУ значилися як

чинні). Як Ви оцінюєте цей за�
хід, чи вплине він на ціну зерна?  
– Нещодавно ми були на нараді у

Мінтрансзв'язку, де перший за�

ступник міністра Василь Шев�

ченко запевнив, що цей наказ

скасують. Щодо МОЗ – поки що

інформації немає. Проте, це роз�

порядження Кабміну, і воно має

виконуватися. 

На ціни на зернові таке рі�

шення, звісно ж, вплине. Адже

наразі за обробку одного вагону

беруть до 220 грн. Проте, сама та�

ка обробка не має під собою ре�

альної необхідності. Судіть самі:

зерно, невідомо звідки, може

привозитися до чистих, обробле�

них вагонів. То чи вплине на ньо�

го обробка вагонів, якщо воно

вже уражене? Ні. Потім зерно,

переважно автотранспортом, ве�

зуть на елеватори. Але ж авто�

транспорт не обробляється. Усі

необхідні процедури зерно про�

ходить вже на елеваторі. Тож ска�

сування цих наказів – лише ска�

сування непотрібної бюрокра�

тичної процедури.

Підготував Павло Мороз

КОМЕНТАР



Борис Беренштейн 

президент Союзу аграрних 
бірж України

НАРАЗІ – жнивна пора в Украї�

ні, Росії. Незабаром приступить

до збирання і Казахстан. А від�

так питання експорту зерна зно�

ву активізуються. Так само як і

питання про створення цими

країнами, на чому особливо на�

полягають росіяни, спільного

об'єднання, яке має на меті ор�

ганізацію взаємного міждержав�

ного ринку зерна і продуктів йо�

го переробки, підвищення кон�

курентоспроможності зерна на

світових ринках, розвиток ін�

фраструктури ринку зерна і т.д.,

які необхідно розв'язувати і Ук�

раїні, і Росії, і Казахстану. Ці по�

зиції прописані в проектних до�

кументах. Пропонується кілька

варіантів назв: «Міждержавна

продовольча компанія», «При�

чорноморське зерно», але най�

більш поширене – «Зерновий

пул». Проте для української сто�

рони тут «підводних каменів»

забагато…

Перша міждержавна офіцій�

на зустріч з питань утворення

зернового пулу «на трьох» відбу�

лася 23 січня 2009 року у Москві.

Ініціаторами ідеї виступили ро�

сіяни, які запропонували кон�

цепцію «створення міждержав�

ної компанії по реалізації захо�

дів з питань реалізації скоорди�

нованої діяльності на ринку зер�

на». На їхню думку, засновника�

ми мають виступити по одній

національній компанії від кож�

ної з країн�учасниць, наприклад:

ВАТ «Об'єднана зернова компа�

нія» від Російської Федерації,

«Продовольча контрактна кор�

порація» від Республіки Казах�

стан та від нашої сторони ДАК

«Хліб України».

Створити пул (Компанію)

пропонується у формі товари�

ства з обмеженою відповідальні�

стю, а у майбутньому – після

формування позитивного іміджу

на ринку – перетворити його на

відкрите акціонерне товариство,

у якому кожна сторона матиме

блокуючий пакет акцій. 

Водночас однією з  умов

функціонування є те, що голов�

ний офіс Компанії буде знаходи�

тися у Москві, тобто усі справи

будуть керуватися звідти, адже

левова частка зерна буде ро�

сійським. Зрозуміло, що у разі

необхідності емісія акцій Ком�

панії також відбуватиметься у

Москві. Виникає питання: чи

захочуть, або точніше сказати,

чи зможуть українці та казахи

купувати російські облігації? Ду�

же малоймовірно. Отже може

статися ситуація, за якої ро�

сійська сторона матиме понад

75%, а тоді які повноваження за�

лишаються решті учасників?

Слід звернути увагу і на роз�

поділ акцій, які запропонувала

Російська Федерація. З чотирьох

ймовірних варіантів «у виграші»

залишається лише російська

сторона. Наприклад, учасники

отримують акції пропорційно

об'ємам експорту та/або вироб�

ництва пшениці. За нескладної

арифметики зрозуміло, яку част�

ку отримає Росія, а яку Україна з

Казахстаном: росіяни будуть ма�

ти контрольний пакет акцій, а

казахи не матимуть навіть бло�

куючого.

Компанія має перевалювати

спільно вироблене зерно через

українські порти. За наявної ін�

фраструктури наших припорто�

вих елеваторів, ми здатні нині

перевалити до 45 млн тонн зерна

на рік. Якщо з цієї цифри ві�

драхувати власний експорт, а та�

кож експорт за вже існуючими

контрактами, то виходить, що

ми ніяк не потягнемо ту масу

зерна, яку запропонують нам пе�

ревалювати Росія і Казахстан.

Або ж відмовитися від експорту

власного? Навряд для українців

це приємна перспектива.

Йдемо далі. Як можна до�

цільно скоординувати дії наших

країн, якщо у трьох країнах різна

структура зернового ринку: у Ро�

сії та Казахстані більшість під�

приємств�експортерів – це

представники державного секто�

ру, а в Україні зерном займають�

ся переважно приватні вітчизня�

ні та міжнаціональні зернотрей�

дери? 

Щодо казахстанського зерна,

то майже усе воно направляється

до Росії. Усі ж спроби експорту�

вати зерно до Китаю економіч�

но недоцільні, адже щоб транс�

портувати зерно до його проми�

слових районів, необхідно подо�

лати сільськогосподарські кон�

курентні зони цієї країни. Тому

приватним зернотрейдерам не�

має ніякої користі розпочинати

діяльність у Казахстані. 

Каменем спотикання для

створення пулу для України є зо�

бов'язання перед СОТ, яких у

Росії та Казахстану немає. Отже

для координації спільних дій

нам потрібно буде порушити ті

правила, які ми підписували при

вступі до Світової організації

торгівлі.

Ще одне болюче питання –

якість зерна. Україна має гіркий

досвід, коли на світовому ринку

наше зерно затримували із пре�

тензією щодо його якості. Пра�

вда, щоразу інциденти було ви�

черпано, і зерно успішно діста�

валося до пунктів призначення.

Знову таки, слід наголосити, що

все це зерно було приватних

компаній. Та на якість грішимо

не лише ми. Нещодавно Єгипет

затримав партію російського

зерна, причому не приватних

зернотрейдерів, а федерального

уряду… І якщо пул змішуватиме

зерно, то як зрозуміти – чиє мо�

же бути неякісним? 

Відтак, на думку більшості

українських експертів зернового

ринку, усі країни повинні пра�

цювати на світовому зерновому

ринку самостійно, за винятком

спільних питань.

Причорноморську платфор�

му створити можна, але туди по�

винні входити і Росія, і Казах�

стан, і Молдова, і Румунія, і Бол�

гарія, і Угорщина, і Туреччина зі

своїми концепціями розвитку.

Тоді буде видно скоординовані

дії для усіх, була б більш�менш

рівна цінова політика. І, водно�

час, забезпечувалася б здорова

конкуренція, яка є рушійною

силою ринку. 
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ОКРІМ власне колег�депутатів,

до будинку на Грушевського,

члени аграрного парламентсько�

го Комітету запросили також ке�

рівників науково�дослідних уста�

нов Української академії аграр�

них наук і вищих навчальних за�

кладів, які представляють науко�

вий потенціал АПК. На сьогодні

УААН об'єднує провідних вчених

аграрного профілю, а це понад

15 тисяч науковців, з яких 100

академіків і 99 член�кореспон�

дентів, понад 2000 докторів наук

і близько 7000 кандидатів наук.

Запросили й керівників міні�

стерств агропромислової політи�

ки і економіки, представників

громадських об'єднань аграрно�

го спрямування та найголовніше

– самих людей, які працюють на

землі.

Під час слухань науковці об�

говорили проблеми та здобутки,

зокрема, в таких  напрямах, як:

– рослинництво (селекція,

насінництво, зерно, ГМО);

– тваринництво (велика ро�

гата худоба м'ясного і молочного

напрямів, свині, птиця);

– рибне господарство;

– збереження родючості

ґрунтів; консервація земель.

Основними співдоповідача�

ми виступили академік, прези�

дент Української академії аграр�

них наук Михайло Зубець, за�

ступник міністра аграрної полі�

тики України Ярослав Гадзало

та заступник міністра економіки

України Валерій Мунтіян .

Останній, зокрема, підкреслив,

що в усіх розвинених країнах під

час кризи головну й першочерго�

ву увагу було віддано саме аграр�

ній сфері, розвитку прогресив�

них форм ведення сільського

господарства, створенню належ�

них умов фінансування та креди�

тування виробників�аграріїв. До�

повідачі вказували також на не�

припустимість становища, що

склалося, коли вплив світової фі�

нансово�економічної кризи

значною мірою підсилюється не�

передбачуваністю та хаотичністю

дій державних органів влади, що

не просто ігнорує роботу науков�

ців, а й гальмує її. 

Відкриваючи захід, голова

Комітету Микола Присяжнюк,

попри констатацію складної фі�

нансово�економічної ситуації,

розпочав з оптимістичних сен�

тенцій, зауваживши, що аграрна

наука є єдиним засобом для від�

новлення престижу АПК і реалі�

зації його величезного потенціа�

лу, як запоруки добробуту не ли�

ше селянина, а всієї держави. 

– Сьогодні пріоритетом має

стати тісна співпраця у трикут�

нику: аграрна наука – законо�

давча влада – реальний сектор

економіки. Це найоптимальні�

ший шлях для пошуку відповідей

на суворі виклики сьогодення, –

переконаний Микола Володи�

мирович. – Аграрна політика без

аграрної науки – це будівля без

фундаменту. Тільки гармонійно

поєднавши наукову і політичну

складові ми зможемо досягти ре�

зультатів, які дадуть змогу в сотні

разів підвищити ефективність

здійснюваних заходів. 

А всі ініціативи, що пролуна�

ють під час слухань, очільник

Комітету пообіцяв якомога

швидше перекласти мовою зако�

нопроектів. 

– Необхідно спільними зу�

силлями науки і Міністерства аг�

ропромислової політики вжити

практичних заходів для створен�

ня відповідного ресурсного за�

безпечення реалізації потенцій�

них можливостей вітчизняного

АПК для одержання річних об�

сягів виробництва зерна до 80

млн тонн, – зазначив у вступно�

му слові пан Присяжнюк. – Пе�

реконаний, що продовольчої

безпеки країни можна досягти,

базуючись на досягненнях віт�

чизняної селекції і вітчизняного

насінництва. Дослідження вче�

них необхідно зосередити на

ефективних системах методів у

сучасній селекції, спрямованих

на розширення та ідентифікацію

генетичного розмаїття. Необхід�

на тісна взаємодія селекціонерів

на етапі створення наукової про�

дукції з виробничниками, тех�

нічне переозброєння селекціоне�

рів сучасними технічними засо�

бами, селекційною технікою і

універсальними збиральними

комбайнами. Мабуть, доцільно

сформувати Центр генетичних

досліджень з банком генетичних

ресурсів, а також вирішити пи�

тання будівництва Національно�

го сховища зразків генофонду

рослин. Це забезпечить реаліза�

цію заходів щодо створення но�

вих продуктів, зниження вико�

ристання сортів іноземних се�

лекцій і вилучення з посівів сор�

тів і гібридів, не занесених до

Державного реєстру сортів ро�

слин, – продукції так званих

«кишенькових» селекціонерів,

розповсюдження сортів вітчиз�

няної селекції у країнах Євро�

пейського Союзу. Ми повинні

пам'ятати, що розвиток вітчиз�

няної селекції і генетики – це

безпека нашої країни, це наше

майбутнє. Щодо насінництва.

По�перше, необхідно прискори�

ти затвердження державних

стандартів на насіння сільсько�

господарських культур, які бу�

дуть відповідати вимогам СОТ.

По�друге, про яку якість насіння

можна говорити, якщо в країні,

крім Черкас, в регіонах не має

переробних заводів?! Українська

академія аграрних наук виглядає

як потужна наукова установа із

значним потенціалом. Але, на

мій погляд, цей потенціал знач�

но ефективніше б реалізувався за

умови надання преференцій ін�

новаційним фундаментальним

напрямам. Задля забезпечення

аграрної науки фахівцями висо�

кого рівня необхідна регіональна

програма та система наукових і

виробничих грантів. Підготовка

кадрів для АПК також повинна

базуватися на сучасних навчаль�

них технологіях з перспективою

кадрового відбору, підготовки та

перепідготовки на контрактній

основі. Виробництву потрібні

кадри, які знають не лише спра�

ву, а й маркетинг, уміють прогно�

зувати і торгувати, знають світо�

вий досвід у своїй справі. 

Для того, аби докорінно змі�

нити ситуацію, поставити науку

на службу (у хорошому розумін�

ні) реальному сектору економі�

ки, необхідно змінити сам підхід

до взаємовідносин агронауки та

агровиробництва. Цей підхід має

бути комплексним і системним.

Тож голова профільного Ко�

мітету визначив п'ять стратегіч�

них завдань для подолання си�

туації, що склалася в секторі:

По�перше, єдиним можли�

вим шляхом до високої ефектив�

ності та конкурентоспроможно�

сті українського АПК є перехід

до інноваційно�інвестиційного

принципу виробництва.  (Чинна

з 1999 р. Концепція інноваційно�

го розвитку України відразу після

прийняття була практично забу�

та, вона має декларативний і не�

послідовний характер). Тому прі�

оритет аграрної науки сьогодні –

це фундаментальні та прикладні

інноваційні дослідження. 

По�друге. Впровадження ци�

вілізованої та ефективної дер�

жавної інноваційно�інвестицій�

ної політики. Ідеться про дер�

жавне стимулювання агробізне�

су, посилення інноваційної ак�

тивності, формування ринку ін�

новацій, їх просування на вітчиз�

няному ринку та експорт науко�

вих розробок на зовнішні. 

По�третє. Максимальна ін�

теграція науки та агровиробниц�

тва. При цьому потрібно запро�

вадити правило: держава надає

бюджетну підтримку підприєм�

ствам�новаторам, тобто тим, які

впроваджують інновації. 

По�четверте. Удосконалення

нормативно�правової бази для

регулювання інноваційно�науко�

вої діяльності в аграрному секто�

рі. В Україні прийнято понад 100

законодавчих, нормативно�пра�

вових урядових актів і різнома�

нітних відомчих документів, які

між собою не узгоджені. Тож зав�

дання народним депутатам –

сформувати єдине законодавче

поле інноваційної діяльності,

взаємовигідне і цікаве для обох

сторін. 

По�п'яте. Вирішення кадро�

вого питання. База для якісної

підготовки кадрів для АПК та аг�

рарна освіта – також інноваційні

сучасні навчальні технології.

Треба припинити практику по�

купки фахівців з�за кордону, тре�

ба «кувати» своїх. 

Водночас науковий потен�

ціал аграрного комплексу в Ук�

раїні дуже потужний. Це Укра�

їнська академія аграрних наук,

яка власне виступає як науково�

методичний та координаційний

центр з наукових досліджень з

проблем розвитку усього вітчиз�

няного агропромислового ком�

плексу. 

Так, станом на 1 січня ц.р.

кількість науково�дослідних

установ України складала понад

150 одиниць, а загальна чисель�

ність працюючих в них фахівців

– понад 30,5 тис. осіб. У науко�

во�дослідних установах лише

УААН працює понад 5600 науко�

вих працівників, з них 398 док�

торів і 1980 кандидатів наук. У

складі УААН функціонує 8 галу�

зевих відділень. 

Серед здобутків Академії,

оприлюднених під час слухань,

наголошувалося зокрема на та�

ких.

Щорічно в наукових устано�

вах Академії створюється і пере�

дається на державне сортовипро�

бування 190�220 нових сортів і гі�

бридів сільськогосподарських

культур. Приблизно стільки ж

нових сортів і гібридів після сор�

товипробування щорічно зано�

ситься до Реєстру сортів. 

Академія сформувала гене�

тичний банк рослинних ресурсів,

якому в Україні надано статус

об'єкта національного надбання.

Банк налічує понад 130 тисяч

сортозразків рослин і належить

до 10 найбільших генетичних

банків Європи. 

За останні п'ять років вчені

відділення зоотехнії Академії

створили нові породи молочної і

м'ясної великої рогатої худоби,

свиней, овець, курей тощо. Нові

генотипи за генетичним потен�

ціалом продуктивності майже не

поступаються аналогам зарубіж�

ної селекції, а за такими особли�

востями, як життєздатність, при�

стосованість до умов годівлі і

утримання значно перевищують

їх. Учені переконані, що основу

продуктивного тваринництва в

молочному і м'ясному скотар�

стві, свинарстві та вівчарстві  по�

винні складати вітчизняні поро�

ди тварин, а імпорт необхідно

здійснювати переважно з селек�

ційною метою. 

В Україні налагоджено ви�

робництво вакцин проти най�

більш поширених інфекційних

хвороб і засобів їх діагностики за

традиційними технологіями. За

останні 5 років розроблено 19

вакцин, 54 діагностичні засоби

та 30 лікувально�профілактичних

препаратів.

Вчені відділення механізації

та електрифікації створили ком�

плекс машин для вирощування

зернових культур за адаптивни�

ми ресурсозберігаючими техно�

логіями, який включає знаряддя

для мінімального обробітку ґрун�

ту, машини для внесення добрив

і захисту рослин.

Розроблено вдосконалену си�

стему технічного обслуговування

наявного парку зернозбиральних

комбайнів, яка дає змогу підви�

щити коефіцієнт їх технічного

використання на 10�15%, змен�

шити простої з технічних при�

чин, збільшити середньодобовий

наробіток на 20% та зменшити

втрати врожаю на 15%.

У роботі засідання також взя�

ли участь Леонід Козаченко,

президент Української аграрної

конфедерації (УАК) та Євген

Орел, заступник генерального

директора УАК. 

У своєму виступі Леонід

Козаченко підкреслив роль

наукових досліджень у різних га�

лузях АПК та недостатність або

повну відсутність наукового

обґрунтування цілої низки обме�

жень, що накладаються на окре�

мі галузі агропромислового ком�

плексу. Зокрема, було вказано на

абсолютну необґрунтованість

введення свого часу обмежень на

експорт зернових в умовах вели�

чезного врожаю, лібералізований

імпорт м'яса до України, а також

обмеження рентабельності до 1%

на місяць. В жодній галузі еконо�

міки, зазначив пан Козаченко,

немає нічого подібного. Всі ці

заходи зашкодили аграрній сфері

й поставили її на межу існуван�

ня. Крім того, положення про

обмеження рентабельності ви�

ступає як антистимул по відно�

шенню до інвестицій, тому що
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Наука на службі АПК
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 8 липня ц.р. у Верховній Раді відбулися відкриті слухання Комітету ВР з
питань аграрної політики та земельних відносин. Цього разу увагу парламентарів було прикуто до
системи наукового забезпечення розвитку агропромислового комплексу України за сучасних
економічних умов. 



його застосування на практиці

веде до неможливості забезпе�

чення окупності інвестицій.  То�

му, вів далі Президент УАК, для

запобігання подібним негараз�

дам потрібно залучати науковий

потенціал країни, щоб прорахо�

вувати наслідки тих чи інших

кроків органів влади, аби запо�

бігти наслідкам, шкідливим для

АПК зокрема та для економіки

країни загалом.

Насамкінець голова Комітету

Микола Присяжнюк традиційно

пообіцяв врахувати всі пропози�

ції у підсумковому документі за

результатами слухань і відповідні

доручення направити в секрета�

ріат Комітету, апарат Української

академії аграрних наук та Міні�

стерства аграрної політики. 

Пропонуємо вашій увазі тези
виступів деяких учасників слу�
хань.

* * *

Михайло ЗУБЕЦЬ, 

президент УААН:

– У 2008 РОЦІ вчені Української

академії аграрних наук ініціюва�

ли розроблення нової, досить

амбітної програми розвитку зер�

нового виробництва в державі.

Згідно з цією програмою через 5�

6 років ми зможемо за відповід�

ного матеріально�технічного за�

безпечення виробляти до 80 млн

тонн зерна на рік, ставши одним

з найбільших виробників та ек�

спортерів зерна у світі. Така про�

грама Академією вже розроблена

і чекає затвердження відповідни�

ми владними структурами. 

Для регулювання ринку зер�

на важливу роль відіграє раннє

(квітневе, травневе) прогнозу�

вання врожайності валового ви�

робництва зернових, що дасть

змогу своєчасно реагувати на

проблеми продовольчої безпеки

в державі, ефективно використо�

вувати перехідні запаси, передба�

чати своєчасне укладання ек�

спортних контрактів тощо. На

вирішення цих проблем спрямо�

вана розроблена в УААН геоін�

формаційна програма моніто�

рингу агроресурсів і прогнозу�

вання їх стану. Програма нази�

вається «Агрокосмос». Окрім

цього, така програма дасть змогу

повніше вивчати стан наших

грунтів. 

Перелік програм, які викону�

ються за ініціативою самих вче�

них, можна продовжувати. Для їх

виконання ми знаходимо вну�

трішні ресурси, перерозподіляє�

мо виконавців, скорочуємо тра�

диційні програми, використо�

вуємо позабюджетні кошти та ін.

Акцентуючи увагу на іннова�

ційній спрямованості нашої

діяльності, ми не перекладаємо

відповідальності виключно на

державу, а проводимо в цьому

напрямі й нашу особисту спіль�

ну роботу. Як один із пріоритетів

нами визнано сферу насінниц�

тва. При цьому варто сказати, що

дослідні господарства академії

щорічно виробляють понад 100

тис. тонн елітного насіння зер�

нових культур, 30 тис. тонн на�

сіння батьківських форм гібридів

кукурудзи, соняшника, цукрово�

го буряка та інших культур. Але

щоб реалізувати таку кількість

посівного матеріалу, особливо

зараз, у конкурентних умовах, на

заваді стала відсутність сучасних

насіннєвих заводів, які забезпе�

чували б підготовку насіння ви�

соких кондицій. Виходячи з цьо�

го, академія розробила проект

закону під умовною назвою «На�

сіння України», яким передбаче�

но мати у найбільш інтенсивних

зонах і регіонах України 22 суча�

сних насіннєвих заводи, що бу�

дуть здатні доводити насіння

зернових культур до світових

стандартів. Практично ми вже

маємо інвестора, тому з держав�

ного бюджету плануємо залучати

мінімум коштів, але сподіваємо�

ся на підтримку Верховної Ради

щодо прийняття цього законо�

проекту, а також безмитного за�

везення технологічного облад�

нання для реалізації цього інно�

ваційного проекту. 

* * *

Ярослав ГАДЗАЛО, 

заступник міністра 

аграрної політики України:

– РЕЗУЛЬТАТИ діяльності агро�

промислового комплексу свід�

чать про те, що аграрний сектор

економіки нашої держави має

досить потужну та всесторонньо

розгалужену систему наукового

забезпечення, його розвитку, яка

на сьогодні є досить досконалою

і спрямованою на розв'язання

проблем практично всіх без ви�

нятку галузей АПК і проблем

перспективного розвитку села на

найближчі 10�15 років. 

На сьогодні в АПК впрова�

джується майже 600 інвестицій�

них проектів на суму близько 23

млрд грн. І більша частина з них

– в галузі тваринництва.

Незважаючи на кризові яви�

ща в економіці держави, аграрна

галузь за 5 місяців поточного ро�

ку забезпечила приріст вироб�

ництва валової продукції. Порів�

няно з відповідним періодом

2008 року її обсяги зросли на

2,3%, а безпосередньо у сільсько�

господарських підприємствах –

на 7,1%. 

У результаті тісної співпраці

протягом 2008 року Міністерства

аграрної політики, наукових нав�

чальних закладів, а також науко�

во�дослідних інститутів і прези�

дії Української академії аграрних

наук було розроблено понад 20

проектів законів, близько 10 ука�

зів Президента і постанов, а та�

кож майже 10 програм розвитку

різних галузей АПК. 

Минулого року за договора�

ми з Мінагрополітики 42 науко�

во�дослідні установи системи

УААН розробили близько 700

національних стандартів, і ця ро�

бота триває і в 2009 році. 

За нинішніх умов найважли�

вішими питаннями, вирішення

яких потребує наукового обгрун�

тування, є робота над завершен�

ням земельної реформи, вдоско�

налення системи управління

АПК, оптимізація інфраструкту�

ри аграрного ринку, розвиток об�

слуговуючої кооперації, створен�

ня системи стабільного фінансо�

вого забезпечення сільськогос�

подарського виробництва на за�

садах залучення нерухомості в

економічний обіг, а також орга�

нізація сучасної системи оцінки

якості сільськогосподарської

продукції, яка відповідала б

європейським вимогам, розро�

блення системи раціонального

використання і забезпечення

збереження родючості та охоро�

ни грунтів, адаптація землероб�

ства і тваринництва до глобаль�

них змін клімату, розроблення

сучасних екологічно безпечних

меліоративних систем, а також

ціла низка інших питань, які да�

вали б можливість поступально

розвивати сільське господарство

і нарощувати обсяги його вироб�

ництва. Крім того, важливими

напрямами сьогодні є викори�

стання мікрохвильових техноло�

гій в сільськогосподарському ви�

робництві та переробці сільсько�

господарської продукції тощо. 

* * *

Валерій МУНТІЯН, 

заступник міністра 

економіки України:

– ЯКІ сьогодні умови? Це у нас

криза – фінансова, економічна і

соціальна. Про що говорить істо�

ричний досвід? Візьмемо для

прикладу чотири найпотужніші

країни світу: США, ФРН, Япо�

нію і Китай. З чого вони почина�

ли, як виходили з кризи? Візьме�

мо «велику депресію», яка була

11 років в Америці. Рузвельт,

прийшовши у 1933 році, почав

найперше, протягом місяця пі�

сля своєї інаугурації, з закону

про АПК. За сто днів уже Кон�

грес приймає два закони: про ор�

ганізацію кредитної допомоги

фермерам і про банківську си�

стему. Перейдімо в Європу. В

Європі після війни план Марша�

ла: найголовніше – ліквідувати

голод і нагодувати людей. З чого

почали? З реформи у сільському

господарстві. І бачите, яка сьо�

годні Європа. Німеччина, в якій

робили цей експеримент, сьогод�

ні на третьому місці в світі. З чо�

го почала післявоєнна Японія? З

реформи знову ж таки в сільсь�

кому господарстві. Результат –

країна сьогодні виробляє ВВП

5,3 трлн доларів. За економічним

потенціалом посідає друге місце

у світі. І Китай – немає аналогів

такої країни у світі, яка б за де�

сять років подвоїла свій націо�

нальний дохід. З чого почав? З

реформи десятини у 1978 році –

з реформи в агропромисловому

комплексі.

Чому вони так робили? Тому

що то є економічна закономір�

ність: приріст 1% сільського гос�

подарства дасть 2% розвитку на�

ціональної економіки в цілому.

Тому що має два ефекти: перший

– мультиплікаційний, другий –

ефект масштабу. Тобто з одного

боку створює попит для інших

суміжних галузей, а з другого –

дає сировину для інших галузей

промислового виробництва та

сфери послуг. 

Тепер щодо масштабів кризи.

Я даю вам конкретні цифри.

Перше – за 2008 рік падіння, зне�

цінення капіталу в світі – 50 трлн

дол. США. ВВП світу – 60,2

трлн. Що нас чекає? Наведу ос�

новні статистичні дані. Сьогодні

динаміка настільки швидко змі�

нюється, що вже міжнародні фі�

нансові організації, такі як МВФ,

Світовий банк не щоквартально

дають свої прогнози, а протягом

місяця. Так ось спочатку був

прогноз, що динаміка світового

ВВП в 2009 році складе +2,4, а

сьогодні �3,1. Для країн СНД мі�

нус 6%. Робіть висновки…

Вихід із трьох циклів, які

спричинили кризу, – лише в ін�

новаційному підході. 

* * *

Віктор СЛАУТА, 

народний депутат України:

– Я НЕ ЗНАЮ, що первинне:

яйце чи курка, теорія чи практи�

ка. Але практика у нас сьогодні, і

на чому повинна будуватись нау�

ка – і освітянська, і аграрна фун�

даментальна наука – наведу де�

кілька цифр. Нарешті «видуши�

ли» статистичні дані за січень�

березень 2009 року. Реальний

ВВП в Україні знизився на 20,3%

до 2008 року. Ще не знаємо, як ці

три місяці – може, наприкінці

року скажуть – бо все ж там, «під

столом». Це найбільший показ�

ник в ЄС і СНД: Литва – 11, Ні�

меччина – 6,9, Румунія – 6,4,

Словаччина – 5. В цілому Євро�

союз ВВП знизив на 4,5%. Дер�

жавний борг в Україні тільки в

травні ц.р. збільшився на 7,9%.

Сукупний державний, прямий,

гарантований державою борг

збільшився на 1,9 млрд. тільки в

травні. Я розумію, що Україні те�

пер треба купити японські моло�

ковози під державні гарантії.

Тільки що вони збиратимуть?

Ціни на всі матеріально�технічні

ресурси для АПК та навіть для

галузі будівництва зростають, на�

че й кризи на це немає. Знижу�

ються доходи громадян України

– це вже статистика: за перший

квартал 2009 року порівняно з

2008�м – на 8,7%. Рівень реаль�

ного безробіття, на чому всі ми,

політики, піарилися – згідно з

методологією Міжнародної орга�

нізації праці – 90,5%, на 10%

безробіття. 

А що в галузі аграрного сек�

тору? На аграрному секторі, на

фермері, на сільгоспвиробникові

виїжджаємо і їдемо, оцю кризу

виводимо з України. Так а де ме�

жа?

Подивіться на інші країни –

вони під час кризи капітально

стають на захист вітчизняного

виробника. А що ми творимо?

До кредитів не доступишся. Дер�

жавної підтримки – нуль. 

Щодо науки. Йде повна руй�

нація. Фінансування немає. Бач�

те, на економіста вивчитися в

Аграрному університеті, де нав�

чалися ті, хто тут сидить, – це не

престижно і це не буде головною

професією. Фундаментальна

наука забута. Як науковці вижи�

вають – я не знаю… 

Коли допустять до справи

цих поважних, потужних людей,

які вже показували, що українсь�

ке село було годувальницею всієї

Європи, тоді наука буде черво�

ним стрижнем, дійсною під�

тримкою. 

* * *

Микола РОЇК, 

директор Інституту 

цукрових буряків:

– ЯКЩО подивитись на аграрну

науку, яка обслуговує буряко�

цукровий підкомплекс АПК, то

ми відзначаємо досить потужне

зростання. Ми створили гібриди

на рівні світових стандартів, а за

генетичною стійкістю вони кра�

щі. Ми відпрацювали сучасні ук�

раїнські технології, зокрема тех�

нології виробництва цукрових

буряків розсадним способом ра�

зом з японцями. Створили нові

біологічні замінники цукру. Тоб�

то є напрацювання, які сьогодні

можна зарахувати до значних

пріоритетів. 

Але водночас, починаючи з

1990�х років, реальний сектор

буряко�цукрового виробництва

стрімко падав. І Україна з краї�

ни, яка входила в шістку най�

більших експортерів цукру, стала

одним з імпортерів цукру. Гадаю,

майбутнім економістам є над

чим подумати: як це могло відбу�

тися… 

Уся проблема в тому, що не

працює законодавче регулюван�

ня.
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Сторінки підготувала Софія Багірова



Зроблено багато,
проте недостатньо

Очільники професійних

громадських організацій –

Української аграрної кон�

федерації, Всеукраїнсько�

го союзу сільгосппідпри�

ємств, Асоціації фермерів

та приватних землевлас�

ників України – нещодав�

но підписали звернення до

керівництва країни. 

У ньому, зокрема, йдеться
про те, що, незважаючи на
активні дії з боку влади, які
дали змогу зменшити нега�
тивний вплив світової еко�
номічної кризи на АПК кра�
їни, низку проблем не вда�
лося вирішити в повному
обсязі.
Тож профоб'єднання звер�
таються до керівництва дер�
жави з вимогами:
1. Додатково виділити Аг�
рарному фонду 3 млрд грн
для нарощування обсягів
заставних операцій та заку�
півель зерна до державного
резерву.
2. Сприяти шляхом рефі�
нансування банків надання
кредитів підприємствам
спиртової, хлібопекарської,
зернопереробної проми�
словості, зернотрейдерам,
дочірнім підприємствам
ДАК «Хліб України», тва�
ринницьким підприємствам
для закупівлі продовольчо�
го та фуражного зерна, за�
безпечення власних та ін�
ших внутрішніх потреб дер�
жави, а також експорту.
3. Довести завдання Держ�
комрезерву щодо закупівлі
безпосередньо у товарови�
робників масла тваринного
10 тис. тонн та сухого моло�
ка 10 тис. тонн для стабіліза�
ції цін на ринку молока.
4. Забезпечити виділення
асигнувань, передбачених
помісячним розписом про�
грам Мінагрополітики для
підтримки АПК.
Також голову Верховної Ра�
ди України Володимира
Литвина просять розглянути
на позачерговій сесії зміни
до Державного бюджету
України щодо виділення
Аграрному фонду 3 млрд
грн для стабілізації ситуації
на ринку зерна.
Також звернено увагу голо�
ви Національного банку Ук�
раїни на необхідність про�
ведення наради з керівни�
ками комерційних банків з
питань покращення кредит�
ного забезпечення підпри�
ємств АПК, а на долю
прем'єр�міністра України ді�
сталося прохання провести
робочу зустріч з керівника�
ми громадських організацій
АПК для вирішення зазна�
чених проблем.

За матеріалами ВГО «УАК»

НА ВИСОКОМУ фоні мінераль�

ного живлення ці сорти забезпе�

чують отримання рекордних уро�

жаїв. Вони створені для добрих

господарів, для високих техноло�

гій. За рівнем урожайності вони

є лідерами серед вітчизняних

сортів.

Сорт Смуглянка є унікальним

сортом. Урожаї в 100�115 ц/га от�

римані у 17 сортодослідах дер�

жавного випробування даного

сорту. Такі результати не має жод�

ний сорт України.   

Друга група – це середньоро�
слі сорти універсального викори�
стання. 

Лідером групи є сорт Подо�

лянка, який є національним стан�

дартом для усіх зон країни. Уро�

жай зерна у Державному сорто�

вивченні у 52 сортодослідах ста�

новив 60,0 – 96,0 ц/га. Сорт за�

безпечує стабільні і високі урожаї

зерна вищої якості у всіх зонах

України, не вибагливий до умов

вирощування має високу посухо�

стійкість. До цієї групи також на�

лежать сорти: Добірна, Снігурка,

Богдана, Трипільська, Вінничан�

ка, Новокиївська, Ятрань 60, Со�

нечко, Переяславка, Наталка. Ге�

нетичний потенціал урожайності

цих сортів становить 100�114 ц/га. 

Новими для групи є сорти

Вінничанка, Новокиївська і Со�

нечко. Вінничанка – озима м'яка

пшениця – занесена до реєстру

сортів України на 2008 рік для ви�

рощування в Лісостеповій та По�

ліській зонах. Урожай зерна у

Державному сортовивченні у 35

сортодослідах становив 51,2 –

88,8 ц/га. 

Сорт Новокиївська створений

для пізніх посівів по гірших попе�

редниках, є прообразом сорту

Миронівська 808, має високу

якість зерна. 

Сорт Сонечко поєднує багато

корисних ознак і заслуговує осо�

бливої уваги. Має високу якість

зерна, морозостійкість, стійкий

до хвороб, невибагливий до умов

вирощування. Генетичний потен�

ціал продуктивності – більше 100

ц/га.

Головними перевагами зазна�

чених сортів є те,  що вони забез�

печують отримання стабільних по

роках урожаїв на різних фонах мі�

нерального живлення, невиба�

гливі до умов вирощування, по�

передників і строків сівби, мають

високу   екологічну пластичність.

Тобто, це сорти для всіх госпо�

дарств, для різних рівнів господа�

рювання. Зазначені сорти мають

високі морозо� та посухостійкість

і є, по суті, страховими сортами.

Це означає, що в морозні зи�

ми та засушливі роки, маючи ці

сорти, господарство залишиться

із хлібом. Такі сорти не підведуть.

Загибель озимої пшениці в

Україні з різних причин спостері�

гається досить часто, тому роз�

ширення посівних площ під еко�

логічно пластичними сортами бу�

де стабілізувати валові збори

зерна.

Третя умовна група – це сор�
ти спеціального використання.

Сорти цієї  групи окрім

необхідного комплексу господар�

сько�цінних ознак мають специ�

фічні властивості, які дають їм

переваги при використанні з ме�

тою забезпечення певних біоло�

гічних, господарських чи харчо�

вих потреб. В Україні такі сорти

створені вперше. 

Сорт Пивна має низькі вміст

білка в зерні та якість клейкови�

ни, що визначає специфічність

його використання для вироб�

ництва пива та комбікормів для

птиці. Як сировина для пива має

значні переваги над ячменем за

врожайністю зерна в усіх зонах

країни. Фактичний генетичний

потенціал продуктивності зерна

становить 90,0 – 105,5 ц/га. 

Приємною новиною є ство�

рення сортів Зимоярка та Хуто�

рянка. Ці сорти поєднують в собі

гени озимості і яровості і є дво�

ручками. Можуть висіватися і во�

сени і навесні.

Потреба в таких сортах ви�

кликана перш за все нестабільні�

стю перезимівлі озимої пшениці

та низьким врожаєм ярої пшени�

ці особливо на Півдні. При осін�

ньому і ранньовесняному посіві

вони суттєво перевищують за

врожайністю яру пшеницю, осо�

бливо в Степу, тому їх вирощу�

вання буде суттєво стабілізувати

валові збори пшениці.   

Зимоярка занесена до Держ�

реєстру на 2007 рік для вирощу�

вання у Лісостеповій зоні Украї�

ни, проте заслуговує на впрова�

дження також у зонах Степу і По�

лісся. Хуторянка зареєстрована у

2008 році для вирощування у По�

ліській та Лісостеповій зонах.

Проте добрі врожаї забезпечує і в

зоні Степу, особливо при ранньо�

весняній сівбі.   

Щоб не бути голослівним,

академік Моргун навів результа�

ти післяреєстраційного вивчен�

ня сортів  у  2008  році  (див.

табл.1).
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Табл.1. Урожайність сортів озимої пшениці 
селекції ІФРГ НАН України 
за даними Державного післяреєстраційного вивчення (2008 р.)

Місце 
за рей.
тингом

Назва
Урожай.

ність, 
ц/га

Рейтинг, 
%

Рекомен.
дована
зона

Степ (С), середньорослі

1 Кірія 68,3 105 С
2 Подолянка 67,3 104 СЛП
3 Батько 67,3 104 С

Ст. Лузанівка одеська (ст) 62,6 100 С
Степ (С), напівкарлики

1 Золотоколоса 73,3 109 СЛП
2 Смуглянка 70,3 107 СЛП
3 Колумбія 71,1 107 СЛП

Ст. Ніконія (ст) 61,9 100 С
Лісостеп (Л), середньорослі

1 Фаворитка 82,9 104 ЛП
2 Крижинка 82,8 104 ЛП
3 Богдана 82,4 103 СЛП
4 Добірна 78,8 101 СЛП

Ст. Перлина Лісостепу (ст) 77,5 100 ЛП
Лісостеп (Л), напівкарлики

1 Смуглянка 88,0 111 СЛП
2 Пивна 87,0 110 ЛП
3 Колумбія 84,1 108 СЛП
4 Золотоколоса 85,0 108 СЛП
5 Володарка 81,7 106 ЛП

Ст. Ятрань 60 (ст) 73,3 100 СЛП
Полісся (П), середньорослі

1 Фаворитка 62,5 103 ЛП
2 Богдана 61,0 102 СЛП
3 Крижинка 60,6 102 ЛП

Ст. Подолянка (ст) 58,4 100 СЛП
Полісся (П), напівкарлики

1 Смуглянка 65,2 105 СЛП
2 Золотоколоса 63,7 104 СЛП
3 Веснянка 61,8 102 СЛП
4 Ремеслівна 60,8 102 СЛП

Ст. Ятрань 60 (ст) 59,2 100 СЛП

Початок на стор.1

Володимир МОРГУН, директор ІФРГ НАНУ, Герой України



Дотації 
на тваринництво
Кабінет Міністрів України
постановою від 1 липня ц.р.
№650 вніс зміни до урядових
постанов від 18 березня 2009
р. №283 «Про затвердження
розмірів бюджетної тварин�
ницької дотації на 2009 рік» і
від 13 травня 2009 р. №463
«Про затвердження Порядку
використання у 2009 році
коштів Стабілізаційного фонду
для здешевлення кредитів,
фінансування інвестиційних
проектів та підтримки окремих
проектів в агропромисловому
комплексі».
Зокрема, документом передба�
чено, що бюджетна дотація за
вирощений та проданий на за�
бій і переробку суб'єктам гос�
подарювання, які мають власні
(орендовані) переробні потуж�
ності, або забитий та переро�
блений у власних (орендова�
них) переробних цехах молод�
няк великої рогатої худоби ста�
новитиме 1 гривню за кілограм
живої ваги. 

Порядок 
кредитування 
фермерів
Затверджено Порядок вико�

ристання у 2009 році коштів

Стабілізаційного фонду для

надання кредитів фермерсь�

ким господарствам.

Як йдеться у відповідній поста�
нові КМУ від 1 липня ц.р.
№651, цей Порядок визначає
механізм використання у 2009
році коштів Стабілізаційного
фонду для надання кредитів
фермерським господарствам, у
тому числі на придбання
сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва.
Головним розпорядником бю�
джетних коштів визначено
Мінагрополітики. Розпорядни�
ками бюджетних коштів ниж�
чого рівня є Український дер�
жавний фонд підтримки фер�
мерських господарств і його
регіональні відділення.
Бюджетні кошти спрямовують�
ся на надання кредитів фер�
мерським господарствам, у
власності та/або в оренді яких
перебувають не більш як 500
гектарів сільськогосподарських
угідь відповідно до статистич�
них даних станом на 1 січня
2009 р., на конкурсних засадах
на поворотній основі у розмірі,
що не перевищує 100 тис. гри�
вень на одне господарство.
Фінансова підтримка надається
в межах бюджетних коштів, пе�
редбачених на відповідні цілі,
які використовуються згідно з
Порядком використання коштів
державного бюджету для на�
дання підтримки фермерським
господарствам, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 р.
№1102.

Також дані до Інституту наді�

слали і господарства, що кори�

стувалися у 2008 році сортами  се�

лекції ІФРГ НАНУ. 

Сорт Смуглянка забезпечив

урожаї 45,0 – 108,3 ц/га в 71 гос�

подарстві 18 областей України.

Урожаї більше 100 ц/га отримані

в 4 господарствах.  

Сорт Фаворитка забезпечив

урожаї 41,0 – 110,3 ц/га в 50 гос�

подарствах 17 областей України.

Урожаї більше 100 ц/га цього сор�

ту отримані в 6 господарствах. 

Насамкінець Володимир

Моргун підсумував, що в Україні

потрібно розвивати нову філосо�

фію хліба, суть якої полягає в то�

му, що країна повинна вирощува�

ти високі врожаї. При врожайно�

сті 20�30 ц/га Україна посідатиме

в Європі, яка збирає від 60 до 100

ц/га лише другорядні місця. 

* * *

З ДОПОВІДДЮ про фізіологічні

основи формування високої про�

дуктивності зернових злаків ви�

ступив чл.�кор. НАН України

Віктор Швартау. 

Зокрема, за його словами, ос�

новні шляхи підвищення потен�

ціалу продуктивності зернових

полягають у оптимізації взаємодії

двох головних складових – висо�

кого генетичного потенціалу про�

дуктивності та відповідних для

його повного розкриття умов ви�

рощування. 

Сорти з високим генетичним

потенціалом в нас є, але на пе�

решкоді високим врожаям стоять

низькі рівні внесення та засвоєн�

ня елементів живлення, вплив

бур'янів, шкідників та хвороб на

врожай пшениці, вилягання пше�

ниці. 

Зокрема, щодо внесення доб�

рив, були наведені такі дані: з

1990 по 2006 рр. внесення міне�

ральних добрив скоротилося по

країні у 6 разів: з 4241,6 тис. тонн

до 699,3 тис. тонн. Внесення ор�

ганічних добрив за той же період

скоротилося майже у 20 разів: з

257,1 млн тонн до 13,0 млн тонн.  

До того ж ефективність вико�

ристання добрив в Україні знахо�

диться на низькому рівні. Так, за

даними ФАО прибавка врожаю

зерна від застосування 1 кг азоту

становить: у Німеччині – 20,3,

Франції – 21,2, Великій Британії

– 24,3 кг, тоді як в Україні не пе�

ревищує 11�12 кг.  

Для вирішення цієї проблеми,

на думку Віктора Швартау, необ�

хідні такі кроки:  впровадження

сортів, які добре реагують на за�

стосування добрив, розробка спе�

цифічних для сорту систем жи�

влення, розподіл дози елементу

на декілька внесень, локальне

внесення добрив, позакореневе

внесення добрив, інтеграція си�

стем живлення та захисту посівів. 

* * *

НЕАБИЯКУ увагу функціону�

ванню «Клубу 100 центнерів»

приділив у своїй доповіді пред�

ставник компанії «Сингента»,

кандидат с.�г. наук Євген Санін.

Клуб було створено провідними

агропідприємствами України під

керівництвом ІФРГ НАНУ при

участі  компанії  «Сингента»,

Швейцарія. 

Члени «Клубу 100 центнерів»

застосовують насіння і техноло�

гію вирощування ІФРГ НАН Ук�

раїни. А загалом, концепція про�

грами вирощування озимої пше�

ниці за програмою клубу включає

зональний підбір сортів ІФРГ

НАНУ, розрахунок оптимальної

системи живлення, мікроелемен�

тів, максимальне дотримання

технології захисту рослин, перед�

бачення погодно�кліматичних

ризиків і страхування.

Приділив пан Санін увагу і

питанню підвищення якості ук�

раїнського зерна. Так, за його

словами, наразі світ відчуває по�

требу саме у продовольчому зер�

ні. Втім, за даними МінАП, у

2008 році урожай пшениці стано�

вив 25,9 млн тонн, і тільки 2,7

млн тонн (10,4 %) припадало на

продовольче зерно 3�го классу. 

Крім добору сортів, серед ін�

шого на якість пшениці впливає

і система захисту від бур'янів,

шкідників, хвороб та інших пато�

генів. 

Так, за результатами випробу�

вань системи захисту компанії

«Сингента» у 2007 році, засто�

сування одиничної обробки фун�

гіцидом посівів дає змогу не ли�

ше підняти врожайність з 55,7

ц/га до 71,9 ц/га, а й підвищити

класність зерна з 5�го до 3�го кла�

су. Подвійна обробка фунгіцида�

ми піднімає врожайність до 83,4

ц/га, а класність – до 2�го класу. І

вже сумарно якість і врожайність

дають аграріям змогу отримувати

значно більші прибутки.   

* * *

З НАОЧНИМИ прикладами вті�

лення програми «Клубу 100 цент�

нерів» учасники ознайомилися

безпосередньо на полях. З посіва�

ми нових сортів зернових культур

на дослідних полях Васильків�

ського району Київщини, що на�

лежать Інституту фізіології ро�

слин і генетики НАН України,

детально ознайомив учасників

Днів Поля Володимир Моргун.

Потім оглянути насіннєві та ви�

робничі посіви нових сортів се�

лекції ІФРГ НАНУ вже у Обухів�

ському районі Київщини запро�

сили до себе виробничі підрозді�

ли ЗАТ «Міжнародна агропроми�

слова корпорація».    

Павло Мороз
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Показники врожайності «Клубу 100 центнерів» у 2008 р.

ЗАТ «Зернопродукт МХП», Вінницька обл., директор
М.Кучер. Площа – 20 тис. га: Подолянка – 9,6 т/га;
Смуглянка – 7,9; Колумбія – 8,3; Золотоколоса – 8,0;
Переяславка – 8,6; Володарка – 8,8 т/га. 

ТОВ «Зернопродукт�Липівка», Вінницька обл.,
директор М.Мельник: Колумбія – 7,5 т/га;

НВП «Райз�Агро», Сумська обл., президент В.Цехміст�
ренко: Богдана – 9,6; Ятрань – 9,3; Золотоколоса – 8,6 т/га;

ТОВ «Агрозахист Донбас», Донецька обл., комерційний
директор Р.Хирлюк: Подолянка – 9,2 т/га;

ПСП «Сейм�Эліта», Сумська обл., директор В.Гала:
Фаворитка – 8,7 т/га; 

ПСП «Росава», Київська обл., директор А.Павлюк:
Смуглянка – 9,6; Вінничанка – 9,2; Колумбія – 8,6;
Володарка – 8,8 т/га.

ДОВІДКА

За даними Держкомстату України

Мал.1. Динаміка внесення
органічних добрив, млн тонн

За даними Держкомстату України

Мал.2. Динаміка внесення
мінеральних добрив, тис. тонн
поживних речовин
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Результати торгів і біржові ціни 
в Україні у червні 2009 р. 

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 30 червня 2009 року

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
Картопля ГОСТ 6014.68 2008 EXW 1,55 1000,00 131,17 833,33 109,31
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 4950,00 1201,00 157,78
*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
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 DAF 30,00 2133,32 280,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 DDU 22,00 6165,31 810,00
Донецька товарна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FOB 700,00 837,31 110,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 FCA 88,00 5584,08 733,71
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 CPT 22,00 6043,21 794,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 500,00 1206,03 158,46 1005,03 132,05
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 DDU 21,00 4232,30 556,04
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 FOB 67,50 2093,14 275,00
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 246,00 1834,45 241,02
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 88,00 970,34 127,50
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DDU 20,50 2899,03 380,88
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 CPT 22,00 3325,69 436,93
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 20,00 2666,65 350,00
*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
Західно�Українська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 1000,00 1156,93 152,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 CPT 60,00 2134,58 280,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 88,00 4414,61 580,00
*Сорго ГОСТ 8759.92 2008 FCA 242,00 646,91 85,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 FCA 68,00 5195,80 682,35
*Вика ДСТУ 4828.2007 2008 DDU 22,00 4247,16 558,00
Кримська аграрна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 2000,00 1065,60 140,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 2000,00 1080,82 142,00
Луганська агропромислова товарна біржа
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 FCA 130,00 1722,91 226,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 DAF 68,75 2134,58 280,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 40,00 1936,02 253,73
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 3000,00 1004,77 132,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 21000,00 1240,67 163,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 11650,00 1148,36 150,88
*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DAF 200,00 1217,78 160,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2008 FOB 1000,00 1134,10 149,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784.60 2008 DAF 50,00 989,44 130,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769.98 2008 DDU 65,00 1566,12 205,76
*Насіння маку ГОСТ 12094.76 2008 DDU 22,00 9437,76 1240,00
*Цукор пісок ДСТУ 4623.2006 2008 DAF 63,80 3615,42 475,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 CPT 42,00 2842,55 373,52
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 1000,00 1065,61 140,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 5850,00 1235,90 162,31
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 300,00 967,41 127,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 12500,00 1324,45 173,79
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 DAF 415,50 2050,48 269,25
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 15244,00 2685,43 352,68
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 102,50 4352,95 571,95
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 CPT 20,00 7992,07 1050,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 DAF 40,00 6849,00 900,00
*Сорго ГОСТ 8759.92 2008 FOB 2500,00 990,26 130,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 FCA 300,00 4254,66 557,60
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 5300,00 1206,24 158,48 1005,20 132,06
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FAS 7000,00 1212,93 159,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 700,00 1088,50 143,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 3000,00 1162,64 152,75
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 1100,00 974,32 128,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FAS 6000,00 968,82 127,00
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524.2006 2008 CPT 63,00 2108,36 277,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 CIF 112,50 1729,15 227,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983.88 2008 CPT 42,10 1287,71 169,18
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 CPT 100,00 1072,99 140,97
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 87,00 1067,99 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 12500,00 1217,82 160,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DAF 4150,00 1328,49 174,53
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 12000,00 1217,78 160,00
*Соя ГОСТ 17109.88 2008 CPT 1700,00 2288,55 300,00
*Насіння маку ГОСТ 12094.76 2008 DDU 330,00 8626,37 1133,33
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 88,37 1280,58 168,28 1067,15 140,23
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 5791,98 1205,24 158,32 1004,36 131,94
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FCA 200,00 1202,38 158,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 6000,00 1290,98 169,50
*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 CPT 5000,00 1004,52 132,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 6100,00 1117,46 146,72
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FOB 60000,00 1174,02 154,00
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524.2006 2008 FCA 1,00 2900,00 381,08
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 39,00 1000,00 131,41
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 6250,00 1133,89 149,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки
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Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ
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*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 4850,00 1242,68 163,15
*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2008 FOB 250,00 1522,00 200,00
*Крупа вівсяна ГОСТ 3034.75 2008 FCA 4,00 2200,00 289,09
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 950,00 1267,85 166,58
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 7000,00 1225,21 161,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 5100,00 1186,78 155,90
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 420,00 1331,99 175,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 25000,00 1016,88 133,60
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 1500,00 989,44 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 6900,00 1064,95 139,86
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DAF 500,00 951,42 125,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 13600,00 1862,41 244,71
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 DAF 67,85 2574,68 338,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201.68 2008 DAF 67,85 2479,26 325,00
*Сорго ГОСТ 8759.92 2008 FOB 5000,00 978,06 128,50
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 1086,27 1280,58 168,24 1067,15 140,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 79,81 1205,92 158,43 1004,93 132,03
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 74,13 943,80 123,90 786,50 103,25
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 EXW 55,92 1087,50 142,77 906,25 118,97
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 EXW 87,36 2430,00 319,01 2025,00 265,84
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 50000,00 989,48 130,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 22,00 2167,31 284,75
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 257,00 1117,10 146,76
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 84,00 1222,54 160,64
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 60,00 2511,77 330,00
*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
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 DDU 63,00 2659,70 349,45
*Насіння льону ГОСТ 10582.76 2008 FCA 7,00 4919,70 645,33
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 18000,00 1223,27 160,72
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 36000,00 1269,09 166,67
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 7000,00 1141,67 150,00
*Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 3100,00 938,31 123,00
*Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769.98 2008 DAF 1000,00 1600,93 210,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 6600,00 1073,21 141,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FOB 30000,00 1173,33 154,00
*Рис 1 клас ГОСТ 6293.90 2008 FCA 21,00 6850,26 900,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 5500,00 2848,91 374,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2008 DAF 24000,00 1293,89 170,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2009 CPT 1600,00 1067,29 140,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2009 DAF 1300,00 1235,90 162,31
*Олія ріпакова ГОСТ 8988.77 2008 FCA 400,00 3699,82 485,00
*Олія соєва ДСТУ 4534.2006 2009 FCA 110,00 5707,50 750,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292.93 2008 FCA 20,00 3011,28 395,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 FOB 25000,00 3105,53 407,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2008 DAF 70,00 6088,24 800,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2009 CPT 500,00 6173,25 811,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2009 FOB 525,00 5350,88 703,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CFR 250,00 1537,28 202,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 400,00 952,18 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FOB 500,00 1050,47 138,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 7630,00 1120,55 147,21
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 17500,00 1261,87 165,77
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CIF 2250,00 1316,58 173,00
*Соя ГОСТ 17109.88 2008 CIF 20,16 4050,55 531,75
*Насіння маку ГОСТ 12094.76 2008 DDU 41,00 8750,89 1149,87
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 20,00 2130,88 280,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 5000,00 2628,00 345,00
*Жом буряковий ГОСТ 18.1.94 2008 CPT 2200,00 685,57 90,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2008 CPT 550,00 2690,16 353,16
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 4000,00 3058,66 401,91
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 20,00 8372,65 1100,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 142,00 1580,88 207,71
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 66,00 1054,18 138,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 17000,00 1248,15 164,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 DDU 20,00 7422,65 975,24
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 9400,00 1140,02 149,79
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 700,00 1073,17 141,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 6300,00 1073,01 141,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 1850,00 963,56 126,59
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524.2006 2008 FCA 20,00 3648,42 479,33
*Просо 2 клас ГОСТ 22983.88 2008 CPT 60,00 1257,12 165,16
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 21,00 1058,28 138,90
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 2250,00 1155,05 151,78
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DAF 4770,00 1147,02 150,63
*Насіння маку ГОСТ 12094.76 2008 FCA 80,00 10682,42 1400,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 30,00 2511,86 330,00
*Вика ДСТУ 4828.2007 2008 FCA 22,00 1445,90 190,00
*Насіння льону ГОСТ 10582.76 2008 FCA 52,00 2634,74 346,15
*Насіння льону ГОСТ 10582.76 2008 DDU 21,00 5377,84 704,80
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 3000,00 1366,26 179,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 75000,00 1217,84 160,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 1000,00 793,36 104,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FOB 55000,00 1103,45 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 68500,00 1222,82 160,66
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DDU 50,00 2593,69 340,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2008 FOB 500,00 1826,74 240,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843.2007 2008 DAF 11,00 6956,40 911,90
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843.2007 2008 FOB 8,70 8509,40 1118,19
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 EXW 20,00 3051,40 400,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 DAF 40,30 6968,78 915,11
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2008 CPT 500,00 2555,55 335,00
*Сорго ГОСТ 8759.92 2008 FOB 18000,00 915,64 120,00
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Форвард

Донецька товарна біржа

*Сорго ГОСТ 8759.92 31.12.2009 FOB 9000,00 837,24 110,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 30.06.2009 FOB 4000,00 1187,39 156,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 30.08.2009 FOB 10000,00 1142,61 150,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 30.07.2009 CPT 5000,00 1217,90 160,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.07.2009 FOB 1600,00 2762,97 363,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 CPT 8000,00 1255,83 165,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 30.09.2009 FOB 7000,00 1141,50 150,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 30.07.2009 CPT 3500,00 875,28 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 31.12.2009 FOB 14000,00 1317,43 173,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.07.2009 FOB 8000,00 913,21 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 1802,39 1087,21 142,84
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 30.07.2009 CPT 2800,00 837,91 110,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 FOB 4500,00 1028,35 135,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843.2007 28.05.2010 FCA 504,00 4956,84 651,23
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.08.2009 FOB 4000,00 1560,36 205,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 30.09.2009 FCA 70,00 5080,19 666,78
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 2000,00 1319,73 173,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 31.12.2009 FCA 1908,00 1130,20 148,27
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 31.12.2009 CPT 4000,00 1096,14 144,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 66000,00 1213,86 159,12
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 31.07.2009 FOB 10000,00 1104,52 145,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 30.08.2009 FOB 16000,00 1142,61 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 31.07.2009 FOB 6600,00 1028,35 135,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 60000,00 1141,73 149,67
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 30.07.2009 FAS 2000,00 1180,70 155,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 31.07.2009 FOB 5000,00 1029,85 135,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 20000,00 1006,96 132,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 15.09.2009 FOB 25000,00 995,98 130,56
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.07.2009 FOB 3000,00 852,56 112,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.08.2009 FOB 20000,00 1180,70 155,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 34410,00 1169,72 153,53
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 CPT 1575,00 1182,42 155,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 30.09.2009 DAF 250,00 1752,00 230,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.12.2009 DAF 650,00 1273,96 167,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 FOB 7500,00 1357,87 178,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.12.2009 FOB 14500,00 1289,22 169,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 31.07.2009 FCA 1072,00 2317,49 304,43
*Соя ГОСТ 17109.88 31.07.2009 DAF 650,00 2968,72 390,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658.95 31.12.2009 FCA 21,00 16286,04 2140,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 10.09.2009 FCA 220,00 3427,83 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 22,00 1864,96 245,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 25.12.2009 FCA 25,00 1598,16 210,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 44,00 2361,39 310,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 30.07.2009 CFR 25,00 3966,82 520,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 30.10.2009 DAF 10000,00 921,71 121,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 31.08.2009 FOB 9000,00 488,22 64,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.07.2009 FAS 220,00 3275,48 430,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 31.07.2009 FOB 2500,00 4577,10 600,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492.2005 15.09.2009 DAF 1600,00 4722,79 620,00
*Нут ГОСТ 8758.76 31.12.2009 FCA 60,00 1907,13 250,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081.97 30.08.2009 DDU 40,00 7242,25 951,64
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»

*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 31.07.2009 CPT 1400,00 1445,94 190,00
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Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CPT 57530,00 701,82 1182,29 1333,32 155,33
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DAF 10420,00 761,11 1205,73 1841,96 158,38
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 144000,00 1050,37 1233,60 1411,27 162,05
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DDU 50,00 2593,69 2593,69 2593,69 340,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 CIF 2250,00 1316,58 1316,58 1316,58 173,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 CPT 42,00 2256,61 2842,55 3428,50 373,52
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DDU 20,50 2899,03 2899,03 2899,03 380,88
Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DAF 200,00 1217,78 1217,78 1217,78 160,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2008 FOB 750,00 1522,00 1725,16 1826,74 226,67
Вика ДСТУ 4828.2007 2008 FCA 22,00 1445,90 1445,90 1445,90 190,00
Вика ДСТУ 4828.2007 2008 DDU 22,00 4247,16 4247,16 4247,16 558,00
Соя ГОСТ 17109.88 2008 CPT 1700,00 2288,55 2288,55 2288,55 300,00
Соя ГОСТ 17109.88 2008 CIF 20,16 4050,55 4050,55 4050,55 531,75
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843.2007 2008 DAF 11,00 6956,40 6956,40 6956,40 911,90
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843.2007 2008 FOB 8,70 8509,40 8509,40 8509,40 1118,19
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 EXW 20,00 3051,40 3051,40 3051,40 400,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 CPT 22,00 3325,69 3325,69 3325,69 436,93
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 4000,00 3058,66 3058,66 3058,66 401,91
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 130,00 2130,88 2477,02 2666,65 325,38
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 CPT 60,00 2134,58 2134,58 2134,58 280,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 DAF 415,50 1902,50 2050,48 2669,98 269,25
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 39344,00 1560,11 2416,49 2848,91 317,36
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 210,50 3424,54 4760,65 8372,65 625,49
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 CPT 42,00 3344,94 5557,86 7992,07 730,24
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 DAF 80,30 5014,90 6909,11 8509,40 907,58
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 DDU 41,00 4232,30 5492,52 6815,74 721,69
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2008 CPT 1050,00 2555,55 2626,06 2690,16 344,51
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 FOB 25000,00 3105,53 3105,53 3105,53 407,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 FCA 456,00 4254,66 4651,56 5627,06 610,19
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 CPT 22,00 6043,21 6043,21 6043,21 794,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2008 DDU 42,00 6165,31 6764,05 7422,65 888,69
Насіння льону ГОСТ 10582.76 2008 FCA 59,00 1902,50 2905,83 4919,70 381,65
Насіння льону ГОСТ 10582.76 2008 DDU 21,00 5377,84 5377,84 5377,84 704,80
Насіння маку ГОСТ 12094.76 2008 FCA 80,00 10682,42 10682,42 10682,42 1400,00
Насіння маку ГОСТ 12094.76 2008 DDU 393,00 8372,65 8684,78 9437,76 1141,03
Жом буряковий ГОСТ 18.1.94 2008 CPT 2200,00 685,57 685,57 685,57 90,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2008 DAF 24000,00 1293,89 1293,89 1293,89 170,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2008 FOB 1000,00 1134,10 1134,10 1134,10 149,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2009 CPT 1600,00 1067,29 1067,29 1067,29 140,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 2009 DAF 1300,00 1217,84 1235,90 1295,99 162,31
Цукор пісок ДСТУ 4623.2006 2008 DAF 63,80 3615,42 3615,42 3615,42 475,00
Крупа вівсяна ГОСТ 3034.75 2008 FCA 4,00 2200,00 2200,00 2200,00 289,09
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 141,00 1722,91 1776,49 2682,90 233,07
Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 DAF 166,60 2133,32 2313,59 2574,68 303,62
Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 FOB 67,50 2093,14 2093,14 2093,14 275,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201.68 2008 DDU 63,00 2659,70 2659,70 2659,70 349,45
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201.68 2008 DAF 67,85 2479,26 2479,26 2479,26 325,00
Крупа перлова ГОСТ 5784.60 2008 DAF 50,00 989,44 989,44 989,44 130,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292.93 2008 FCA 20,00 3011,28 3011,28 3011,28 395,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988.77 2008 FCA 400,00 3699,82 3699,82 3699,82 485,00
Олія соєва ДСТУ 4534.2006 2009 FCA 110,00 5707,50 5707,50 5707,50 750,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2008 DAF 70,00 6088,24 6088,24 6088,24 800,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2009 CPT 500,00 6173,25 6173,25 6173,25 811,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2009 FOB 525,00 5350,88 5350,88 5350,88 703,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 CPT 8000,00 1255,83 1255,83 1255,83 165,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 2000,00 1319,73 1319,73 1319,73 173,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 66000,00 1136,65 1213,86 1220,56 159,12
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 30.09.2009 FOB 7000,00 1141,50 1141,50 1141,50 150,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 31.12.2009 FCA 1908,00 1106,13 1130,20 1167,16 148,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 31.12.2009 CPT 4000,00 1096,14 1096,14 1096,14 144,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 30.06.2009 FOB 4000,00 1187,39 1187,39 1187,39 156,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 30.07.2009 FAS 2000,00 1180,70 1180,70 1180,70 155,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 31.07.2009 FOB 16600,00 1028,35 1074,24 1104,52 141,02
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 30.08.2009 FOB 16000,00 1142,61 1142,61 1142,61 150,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 60000,00 1075,62 1141,73 1212,93 149,67
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 30.07.2009 CPT 3500,00 875,28 875,28 875,28 115,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 31.07.2009 FOB 5000,00 1029,85 1029,85 1029,85 135,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 30.08.2009 FOB 10000,00 1142,61 1142,61 1142,61 150,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 31.08.2009 FOB 20000,00 1006,96 1006,96 1006,96 132,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 15.09.2009 FOB 25000,00 984,08 995,98 1006,96 130,56
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 31.12.2009 FOB 14000,00 1316,77 1317,43 1318,09 173,00
Сорго ГОСТ 8759.92 31.12.2009 FOB 9000,00 837,22 837,24 837,25 110,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.07.2009 FOB 8000,00 913,21 913,21 913,21 120,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.07.2009 FOB 3000,00 852,56 852,56 852,56 112,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.08.2009 FOB 20000,00 1180,70 1180,70 1180,70 155,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 36212,39 1066,44 1165,61 1192,12 153,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 30.07.2009 CPT 7800,00 837,91 1081,50 1217,90 142,05
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 CPT 1575,00 1182,42 1182,42 1182,42 155,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 FOB 12000,00 1028,35 1234,30 1357,87 161,88
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 30.09.2009 DAF 250,00 1752,00 1752,00 1752,00 230,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.12.2009 DAF 650,00 1273,96 1273,96 1273,96 167,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.12.2009 FOB 14500,00 1289,22 1289,22 1289,22 169,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 31.07.2009 FCA 1072,00 2314,08 2317,49 2326,69 304,43
Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 31.07.2009 CPT 1400,00 1445,92 1445,94 1445,96 190,00
Нут ГОСТ 8758.76 31.12.2009 FCA 60,00 1907,13 1907,13 1907,13 250,00
Соя ГОСТ 17109.88 31.07.2009 DAF 650,00 2968,72 2968,72 2968,72 390,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843.2007 28.05.2010 FCA 504,00 4956,84 4956,84 4956,84 651,23
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 10.09.2009 FCA 220,00 3427,83 3427,83 3427,83 450,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.08.2009 FOB 4000,00 1560,36 1560,36 1560,36 205,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 25.12.2009 FCA 25,00 1598,16 1598,16 1598,16 210,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 66,00 1864,96 2195,92 2361,39 288,33
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 30.07.2009 CFR 25,00 3966,82 3966,82 3966,82 520,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.07.2009 FOB 1600,00 2762,97 2762,97 2762,97 363,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.07.2009 FAS 220,00 3275,48 3275,48 3275,48 430,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 30.09.2009 FCA 70,00 4959,59 5080,19 5170,63 666,78
Насіння гарбуза ГОСТ 658.95 31.12.2009 FCA 21,00 16286,04 16286,04 16286,04 2140,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081.97 30.08.2009 DDU 40,00 7242,25 7242,25 7242,25 951,64
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 31.08.2009 FOB 9000,00 488,22 488,22 488,22 64,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638.2006 30.10.2009 DAF 10000,00 921,71 921,71 921,71 121,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 31.07.2009 FOB 2500,00 4577,10 4577,10 4577,10 600,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492.2005 15.09.2009 DAF 1600,00 4722,79 4722,79 4722,79 620,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт
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Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.
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min середня max

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 1174,64 1280,58 1280,58 1280,58 168,25
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 11725,33 1204,95 1205,73 1206,38 158,40
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 EXW 74,13 943,80 943,80 943,80 123,90
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 EXW 55,92 1087,50 1087,50 1087,50 142,77
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 EXW 87,36 2430,00 2430,00 2430,00 319,01
Картопля ГОСТ 6014.68 2008 EXW 1,55 1000,00 1000,00 1000,00 131,17

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 950,00 1263,44 1267,85 1271,05 166,58
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 28000,00 1149,28 1239,08 1366,26 162,80
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CFR 250,00 1537,28 1537,28 1537,28 202,00
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 19450,00 875,32 1167,80 1294,06 153,42
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 117420,00 1217,84 1237,70 1362,19 162,58
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FAS 7000,00 1212,93 1212,93 1212,93 159,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 26250,00 1016,88 1021,63 1171,94 134,22
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 8000,00 1065,61 1132,16 1141,67 148,75
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 CPT 16500,00 793,36 1027,47 1088,50 134,99
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768.2004 2008 FOB 67950,00 989,48 1030,51 1252,16 135,38
Гречка 2 клас ДСТУ 4524.2006 2008 FCA 21,00 2900,00 3612,78 3648,42 474,65
Гречка 2 клас ДСТУ 4524.2006 2008 CPT 63,00 2108,36 2108,36 2108,36 277,00
Рис 1 клас ГОСТ 6293.90 2008 FCA 21,00 6850,26 6850,26 6850,26 900,00
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 450,00 1431,50 1779,73 2167,31 233,78
Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 CIF 112,50 1729,15 1729,15 1729,15 227,00
Просо 2 клас ГОСТ 22983.88 2008 CPT 102,10 1257,12 1269,73 1287,71 166,82
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 771,00 913,33 1029,19 1155,06 135,17
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 CPT 100,00 1072,99 1072,99 1072,99 140,97
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FOB 700,00 837,31 837,31 837,31 110,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 171,00 1067,99 1143,91 1222,54 150,14
Сорго ГОСТ 8759.92 2008 FCA 242,00 646,85 646,91 646,97 85,00
Сорго ГОСТ 8759.92 2008 FOB 25500,00 915,64 935,19 990,26 122,65
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769.98 2008 DDU 65,00 1566,12 1566,12 1566,12 205,76
Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 3100,00 938,31 938,31 938,31 123,00
Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769.98 2008 DAF 1000,00 1600,93 1600,93 1600,93 210,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 CPT 11950,00 952,18 1044,35 1080,82 137,21
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FOB 145500,00 1050,47 1146,78 1174,02 150,54
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2008 FAS 6000,00 968,82 968,82 968,82 127,00
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товару

Державний
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за одну тонну з ПДВ, грн.
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Середньозважені біржові ціни 
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 30 червня 2009 року

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України
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Креатив
Індустріальна група «Креатив»,

один з найбільших в Україні ви�

робників масложирової продукції,

в своєму прес�релізі повідомила

попередні фінансові результати за

2008 рік за міжнародними стан�

дартами звітності (IFRS), а також

оприлюднила плани на 2009 рік.

Незважаючи на фінансову кризу

та падіння економіки, «Креатив»

вважає минулий рік дуже успіш�

ним для компанії. 

Загальна виручка за 2008 рік

перевищила $200 млн, що на 86%

вище, ніж показник попередньо�

го року. EBITDA зріс на 115% до

$29 млн. Рентабельність EBITDA

минулого року склала 14,5%, і

компанія сподівається підвищити

цей показник у наступні два роки

за рахунок  запуску двох нових за�

водів, які забезпечать більш гли�

боку переробку сировини. На 2009

рік група планує збільшити вируч�

ку до 300�350 млн, а EBITDA – до

45�60 млн.  

Завод глибокої переробки сої

потужністю 750 тонн на добу вже

частково запущений у тестовому

режимі, а його вихід на повну ви�

робничу потужність намічено на

літо цього року. Завод випускати�

ме соєві корми для тваринництва і

соєву олію. 50% продукції буде ре�

алізовуватися на внутрішньому

ринку, решта буде експортуватися,

переважно до країн СНД. 

Ведення в експлуатацію ново�

го маслоекстракційного заводу за�

гальною потужністю 1 тис тон на

добу відбулося на початку липня.

Вартість проекту склала 320 млн

грн. У склад заводу входять елева�

тор на 50 тис тон насіння, склад

на 5 тис тон шроту, а також ко�

тельня, яка працює на шелусі со�

няшникового насіння.   

До кінця поточного сезону

«Креатив» забезпечений необхід�

ним обсягом соняшникового на�

сіння та іншою сировиною. Ком�

панія має контракти на продаж

вагомої частки своєї продукції як з

українськими, так і іноземними

покупцями.  

«Креатив» вважає свою борго�

ву позицію помірною і не бачить

загроз щодо обслуговування бор�

гу  у майбутньому. 

Також компанія розглядає мо�

жливість залучення стратегічного

чи фінансового інвестора. У зв'яз�

ку з цим, два фінансові консуль�

танти – німецький банк WestLB та

компанія Delphi Capital – були за�

лучені для вивчення стратегічних

опцій для подальшого розвитку

групи.    

Протягом останніх трьох міся�

ців ціни на глобальні депозитарні

розписки (GDR) «Креатив Груп»,

що котируються на Франкфуртсь�

кій фондовій біржі, зросли на

148% до 1,24 євро, але все ще зна�

ходяться на дуже низькому рівні,

порівняно з докризовою капіталі�

зацією компанії. До того ж, торги

проходять рідко, а тому акції

«Креативу» є мало ліквідними. 

Миронівський 
Хлібопродукт
В інтерв'ю журналу «Власть денег»

Юрій Косюк, голова правління та

мажоритарний власник компанії

MHP S.A. («Миронівський Хлібо�

продукт»), одного з найбільших

агропромислових холдингів в Ук�

раїні, що спеціалізується на ви�

робництві курятини та вирощу�

ванні зернових культур, повідо�

мив, що сподівається на позитив�

не рішення європейських інспек�

торів щодо поставок української

курятини на європейський ринок,

обсяг якого складає приблизно

350 млн споживачів. У червні

представники Єврокомісії прове�

ли перевірки на двох заводах MHP

і визнали, що стандарти годуван�

ня та нагляду за тваринами в Ук�

раїні майже відповідають євро�

пейським. Якщо дозвіл буде отри�

мано, MHP скоріш за все почне

експансію з Німеччини та Фран�

ції через рітейлові мережі, які вже

працюють в Україні з українським

виробником курятини (Metro

Cash&Carry, Billa). Суттєвою пере�

вагою MHP над бразильськими

виробниками буде те, що завдяки

невеликій відстані до європейсь�

ких ринків компанія зможе поста�

вляти продукти з високою дода�

ною вартістю – охолоджену пере�

роблену курятину та напівфабри�

кати – на відміну від замороженої

продукції з Південної Америки. 

Також пан Косюк повідомив,

що компанія планує протягом

двох років збільшити земельний

банк з поточних 180 тис га до 250

тис га. Основними культурами за�

лишаться корм для птахів та со�

няшник. І хоча виробництво со�

няшникової олії є для MHP додат�

ковим бізнесом, масштаб вироб�

ництва дозволить у найближчі

п'ять�сім років зайняти до 10%

ринку та увійти в трійку найбіль�

ших виробників. До того ж, ва�

лютна виручка від експорту олії

використовується компанією для

хеджування валютних ризиків при

обслуговуванні боргів, деноміно�

ваних в іноземній валюті. На сьо�

годні, ця виручка складає при�

близно $120�130 млн на рік. 

Пан Косюк підтвердив наміри

компанії почати будівництво ве�

ликого комплексу у Вінницькій

області вартістю 1,5 млрд доларів

США у 2010 році, а також плани

експансії на ринку ковбасних ви�

робів з метою протягом п'яти ро�

ків зайняти 25�30% ринку.

Акції MHP, що обертаються на

Лондонській фондовій біржі, про�

довжують свою впевнену ходу до�

гори вже на протязі більше трьох

місяців з початку березня. За цей

час ціна зросла у 3,2�х рази до поз�

начки у 8 доларів США, а капіта�

лізація компанії впритул наблизи�

лась до 1 млрд доларів США. Ста�

ном на  16 липня, МНР є четвер�

тою за капіталізацією компанією

серед усіх публічних українських

компаній. Можливий вихід ком�

панії на ринок Європейського Со�

юзу вже цього року може дати до�

датковий імпульс до збільшення

вартості МНР.

Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні, по�

відомила, що її основні акціонери

– Віктор Іванчик та Валерій

Коротков – через афілійовані з

ними кіпрські компанії викупили

додаткові 0,19% акцій «Астарти»

кожний. До транзакції обидва ма�

жоритарні акціонера володіли по

40% від загальної кількості акцій.

У повідомленні вказується, що ак�

ції були сплачені цінними папера�

ми інших емітентів, а угоди укла�

дені поза організованого ринку. 

Ще одна новина стосується

розвитку напряму молочного тва�

ринництва. «Астарта» розпочала

будівництво сучасного молочното�

варного комплексу в Полтавській

області. Комплекс розрахований

на 1000 голів корів з безприв`яз�

ною системою утримання, яка

найкраще відповідає фізіологіч�

ним потребам тварин та позитив�

но впливає на збільшення надоїв.

Приміщення комплексу будується

за технологіями відомої чеської

компанії «Bauer Technics». У ньо�

му передбачений автоматизований

доїльний зал ізраїльського вироб�

ника «Afimilk» та високоякісне хо�

лодильне обладнання шведської

фірми «DeLaval», яке призначене

для швидкого і ефективного охо�

лоджування молока, що необхідно

для забезпечення тривалого збері�

гання продукту. Будівництво три�

ває згідно плану, перша черга ком�

плексу має бути здана в експлуата�

цію до грудня цього року.

Чотиримісячне раллі на акції

«Астарта Холдинг» на Варшав�

ській фондовій біржі призупини�

лося на початку червня, і протя�

гом перших днів літа ціна стабілі�

зувалася біля позначки у 20

польських злотих. З початку лю�

того, коли було досягнуто дно, ак�

ції подорожчали у 2,5 рази. Зва�

жуючи на те, що ціна все ще біль�

ше, ніж у два рази нижче за мак�

симальну, потенціал подальшого

зростання у 2009 році зберігаєть�

ся. Станом на 16 липня, ціна скла�

дала рівно 20 польських злотих за

акцію. 

MCB 
Agricole
В своєму інтерв'ю газеті «Дело»,

голова правління компанії «Укр�

зернопром» (австрійська компанія

MCB Agricole Holding володіє та

управляє активами в Україні)

Антон Шишкін повідомив, що в

зв'язку з кризою компанія відмо�

вилася від збільшення банку землі,

що обробляється, до 150 тис га за

рахунок кредитних грошей. Нато�

мість цьогорічні роботи на 100 тис

га посівів фінансуються власними

оборотними коштами. Цього року

компанія планує збільшити ек�

спорт зернових внаслідок неста�

більності української валюти. Та�

кож пан Шишкін допускає прид�

бання «Укрзернопромом» деяких

збанкрутілих чи проблемних агро�

підприємств за вигідними цінами,

але конкретні імена чи назви ком�

паній не повідомив. 

Підтверджуючи наші прогно�

зи місячної давнини, акції «друго�

го ешелону» українських аграрних

компаній почали поступове зро�

стання. Не стали виключенням і

акції MCB Agricole, що котиру�

ються на Франкфуртській фондо�

вій біржі через GDR, які за остан�

ній місяць зросли на 6,3% до 2,0

євро за GDR. Незважаючи на зни�

ження прогнозів врожайності,

MCB Agricole має великий потен�

ціал росту завдяки значній недо�

оцінці вартості компанії на поточ�

них цінових рівнях.

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 20,00 20,30 20,00 500,00 1,5% 81,8%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 30,00 70,00 40,00 285,71 0,0% .9,1%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 30,50 31,50 31,00 2 126,85 11,7% 152,0%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 1,24 1,36 1,24 12,71 0,0% 64,9%

Лендком Лондон LKI LN GBP 14,00 14,50 14,25 34,20 26,7% 29,5%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 1,00 1,04 1,04 13,00 2,0% .54,8%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 7,75 8,25 8,00 886,00 .4,8% 146,2%

Миронівський з.д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,80 1,70 0,75 120,00 0,0% 25,0%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 7,75 8,30 8,30 176,38 0,0% 38,3%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,01 2,99 2,00 34,40 0,0% .4,8%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 4,00 4,88 4,25 140,00 0,0% .26,7%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,11 0,21 0,16 1,70 0,0% .89,3%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 16 липня 2009 року

За
 д

ан
им

и 
ІК

 «
СІ

Н
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М
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ІТ

АЛ
»

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

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg
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А точніше – випікається, змо�

жуть з'ясувати учасники і ві�

двідувачі міжнародної спе�

ціалізованої виставки хлібо�

пекарської галузі IBA�2009.

Вона проходитиме з 3 по 9

жовтня 2009 року у Дюссель�

дорфі (Німеччина)

ВИСТАВКА IBA святкує цієї осе�

ні своє 60�річчя. Провідна міжна�

родна виставка пекарів та конди�

терів проводиться що три роки по

черзі у двох містах – Мюнхені та

Дюссельдорфі. Центральна/Феде�

ральна спілка німецьких пекарів

промисловості разом з товари�

ством GHM, яке спеціалізується

на проведенні ремісничих виста�

вок, презентують світовий ринок

випічки на виставкових площах

123 тис м2. На початок липня по�

над 820 експонентів із 40 країн

світу подали заявки організаторам

виставки IBA�2009.

IBA�2009 продемонструє ши�

рокий спектр пропозицій в таких

секторах як сировина, виробни�

ча техніка та продаж/збут. У

секторі сировина можна знайти

все від меленого зерна до поліпшу�

вачів для випічки та напівфабри�

катів й готових виробів. Найновіші

технології можна буде зустріти у

секторі виробнича техніка, в якому

будуть представлені енергозбері�

гаючі автомати для випічки хлібо�

булочних та кондитерських виро�

бів, інноваційна техніка охолодження та консервації

виробів, а також різноманітні прилади та устаткуван�

ня для гігієни та засобів чищення. У третьому секто�

рі виставки відвідувачі зможуть ознайомитися з тен�

денціями та новинками по темі «Презентація продук�

тів харчування з метою продажу». Саме тут можна по�

черпнути нові ідеї для привабливої презентації хлібо�

пекарських виробів – від сучасного оснащення крам�

ниці та холодильних ємностей, техніки освітлення і

підсвічування до привабливої упаковки товару.

Однією з провідних тем у 2009 році будуть питан�

ня організації швидкого харчування та закусочних.

Саме пекарська галузь підлягає швидким змінам з

урахуванням тенденцій та споживчої поведінки ба�

гатьох клієнтів. Тенденція харчування споживачів

поза межами свого помешкання надає галузі харчо�

вої промисловості додаткових можливостей.

Крім того, під егідою ремісничої Академії німець�

ких пекарів (ADB) спеціальні учбові заклади та техні�

куми хлібопекарської та кондитерської промислово�

сті пропонуватимуть різноманітні навчальні програ�

ми та програми підвищення кваліфікації для усіх ві�

двідувачів. Протягом тижня їх очікує змістовна про�

грама у формі доповідей, семінарів та різноманітних

презентаційних показів на стендах. Окрім того під�

приємства хлібопекарської та кондитерської галузі,

а також Центральна спілка пекарів пропонують відві�

дування підприємств галузі для обміну цінним досві�

дом і науковими знаннями між німецькими та іно�

земними експертами. 

В рамках виставки також відбудеться ІBA�кубок,

фінальна частина змагання, переможці якого визна�

чатимуться в чотирьох номінаціях: заокеанські краї�

ни, Європа, кондитери та підростаюче поколін�

ня/молоді фахівці. Кубок виставки ІBA, який було

засновано у 2006 році, позитивно сприйнятий на

міжнародному рівні, тому прийнято рішення про за�

твердження його постійного статусу.

Що в світі 
кращого печеться...
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Ф'ЮЧЕРСИ минулого тижня тор�

гувалися нижче ніж за п'ять попе�

редніх тижнів. 

Сприятлива для врожаю пого�

да та знижувальний звіт USDA з

оцінки світового попиту та пропо�

зиції сільгосппродукції, в якому

збільшено прогноз світового ви�

робництва зернових, підштовхує

вниз ціни на пшеницю. 

Ціни липневих ф'ючерсів на

пшеницю на біржі у Чикаго

(CBOT) впала на 9 центів за бу�

шель порівняно із попереднім

тижнем – до $4,91/bu. У Канзас

Сіті (KCBT) липневі ф'ючерси

знизились на 15 центів за бушель

до $5,40/bu. Найбільше падіння

ф'ючерсів – на 16 центів за бушель

– відбулось у Міннеаполісі

(MGEX) до позначки $6,02/bu. 

Соєві боби втратили одразу

$1,13 за бушель і завершили тиж�

день на позначці $415,2/МТ. Ціна

ф'ючерсів на кукурудзу за тиждень

знизилася на 2 центи за бушель до

$126,4/МТ. 

У Міністерство сільського гос�

подарства США (USDA) внесла

корективи в останньому звіті з

оцінки світового попиту та пропо�

зиції сільгосппродукції. USDA

збільшило прогноз виробництва

на 5% до 57,5 млн. MT з огляду на

високі врожайність і посівні пло�

щі. Прогнозований обсяг експор�

ту із США збільшено до 25,2 млн.

MT через скорочення виробниц�

тва в Аргентині, Канаді та ЄС. 

Прогноз світового виробниц�

тва пшениці збільшено переважно

через очікування високих врожаїв

в США та у Чорноморському ре�

гіоні. 

Експортні продажі в США

значно покращилися порівняно з

попереднім тижнем з 241,9 до

584,2 млн. MT. Експорт переви�

щив торгові очікування, які були

в межах 250�400 млн. тонн. Збіль�

шення експорту зафіксовано до

Японії, Тайваню, Південної Ко�

рея, Індонезії, Венесуела, Філіп�

пін та Нігерії. 

*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 16.07.2009 року 1 RUB = 0,23812 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 16 липня 2009 року

Основні тенденції зернового ринку США

ЧЕРВЕНЬ 2009 року показав най�

більші місячні обороти в 2009 році

на ринку постачальних ф'ючерсів

на пшеницю на Національній то�

варній біржі, що входить до Групи

ММВБ – 4,1 млрд. рублів (12430

контрактів або 787480 тонн), що

майже на 9% вище за травневі по�

казники. Перше півріччя 2009 ро�

ку ознаменувалося більш ніж 8�

відсотковим зростанням оборотів

(в порівнянні з другим півріччям

2008 року), які склали 24,2 млрд.

рублів (72 тис. контрактів або 4,6

млн. тонн).

Загальний оборот ринку з мо�

менту запуску торгів 9 квітня 2008

року по 30 червня 2009 року – 9,7

мільйонів тонн зерна на суму 50,6

млрд. рублів.

Довідка: На НТБ обертаються 2 ти�
пи постачальних ф'ючерсних кон�
трактів: 1) ф'ючерсний контракт на
пшеницю 3,4,5 класу (об'єм кон�
тракту 65 тонн) з умовами поста�
чання EXW (франко�склад) – еле�
ватори Південного Федерального
Округу РФ; 2) ф'ючерсний кон�
тракт на експортну пшеницю
(об'єм контракту 60 тонн) з умова�
ми постачання FOB (франко�борт)
– порт Новоросійськ. Для здій�
снення постачання на умовах EXW
(франко�склад) ПФО на НТБ акре�
дитовано 42 елеватори.

За інформацією ММВБ

Підсумки торгів ф'ючерсами на пшеницю 
на НТБ у першому півріччі 2009 року

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ставки океанського фрахту на 10 липня 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) 23 21
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 18
Схід Південної Америки (Бразилія) 25
Західна Африка (Нігерія) 51
Східне Середземномор'я (Італія) 31
Західне Середземномор'я (Марокко) 42
Близький Схід (Єгипет) 38
Японія 57 55

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 27
Західна Африка (Нігерія) 58
Близький Схід (Єгипет) 36

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 29 23
Європа (Роттердам) 31
Близький Схід (Єгипет) 31

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 62
Західне Середземномор'я (Іспанія) 58
Європа (Роттердам) 50
Західна Африка(Марокко/Алжир) 53

Північно.Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 27
Близький Схід (Єгипет) 42
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 60
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 38 36
Тайвань 37 35
Південна Корея 37 35
Японія 34 31

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 10 липня 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) 180,41 4,910 .0,093 5,190 .0,100 5,455 .0,095 5,628 .0,100 5,730 .0,115
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 198,41 5,400 .0,148 5,475 .0,168 5,645 .0,163 5,810 .0,158 5,925 .0,148
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 221,38 6,025 .0,155 6,028 .0,198 6,125 .0,198 6,238 .0,205 6,303 .0,200
CBOT Чикаго (Кукурудза) 126,40 3,440 .0,018 3,270 .0,188 3,370 .0,205 3,505 .0,205 3,590 .0,215

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

415,20 11,300 .1,130 10,460 .1,080 9,710 .0,900 9,160 .0,900 9,280 .0,798

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 4275 4086 4275 4087 . 4208 .60 4086 4275 10 16958305

EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 4385 4339 4386 4339 . 4371 .7 4339 4386 8 17046250

EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 4480 4439 4481 4444 . 4466 .3 4439 4481 10 18578300

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 3965 3739 3967 3743 . 3886 .73 3739 3967 10 15661295

EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 4070 3984 4305 4305 . 4058 .5 3984 4305 10 16882450

EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 4167 4085 4167 4086 . 4137 .22 4085 4167 10 17209530

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 2960 2959 2960 2959 . 2960 .199 2959 2960 2 384735

EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 3091 3091 3093 3093 . 3092 .198 3091 3093 2 401960

EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 3299 3298 3299 3298 . 3299 .199 3298 3299 2 428805

FOB експ. пшениця Липень ’09 171,0 171,0 173,3 173,3 . 171,8 .1 171,0 173,3 8 19820361

FOB експ. пшениця Вересень ’09 172,1 172,0 176,6 176,6 + 173,5 +0 172,0 176,6 10 20020353

FOB експ. пшениця Листопад ’09 173,1 173,0 178,6 178,6 + 175,0 +0 173,0 178,6 10 20863781

Кукурудза. Згідно з даними

липневого звіту USDA, оцінка

світового виробництва кукуру�

дзи в 2009/10 МР була підвище�

на на 8,3 млн тонн – до 789,8

млн тонн, що на 2,5 млн тонн

перевищує показник сезону�

2008/09. 

Зокрема, прогноз виробниц�

тва культури в США був підви�

щений на 3% – до 312,2 млн

тонн проти 303,2 млн тонн, що

прогнозувалися в червні, і 307,4

млн тонн, зібраних в 2008/09 МР. 

В той же час, оцінка майбут�

нього урожаю кукурудзи в краї�

нах ЄС�27 була переглянута аме�

риканськими аналітиками у бік

зниження – до 56,4 (56,5; 62,4)

млн тонн. 

Оцінка світового експорту

кукурудзи в 2009/10 МР також

була підвищена до 81,8 млн тонн

(81,5 млн тонн в попередньому

прогнозі;  77,9 млн тонн в

2008/09 МР). Зокрема, США ек�

спортують 49,5 (48,3; 44,5) млн

тонн культури, Бразилія – 9 (10;

10) млн тонн, Аргентина – 9 (9;

7) млн тонн і Україна – 3,5 (3;

5,2) млн тонн. 

Оцінка світового споживан�

ня кукурудзи була оприлюднена

на колишньому рівні 794,5

(794,5; 779,4) млн тонн, зокрема

прогноз фуражного споживання

був підвищений до 483,3 (482,5;

481,2) млн тонн. 

USDA прогнозує зростання

світових кінцевих запасів куку�

рудзи в поточному сезоні до

139,2 (125,5; 138,5) млн тонн.

Пшениця. Також, згідно зі

звітом, світове виробництво

пшениці в 2009/10 МР станови�

тиме 656,48 млн тонн, що на 420

тис. тонн вище за попередній

прогноз і на 4% нижче за рекор�

дний показник минулого сезону

– 682,32 млн тонн. 

Основною причиною підви�

щення оцінки світового урожаю

пшениці є зростання виробниц�

тва пшениці в США. Так, очіку�

ється, що урожай зернової в кра�

їні в 2009/10 МР складе 57,2 млн

тонн, що на 2,6 млн тонн вище

за червневий прогноз, проте на

16% відстає від показника сезо�

ну�2008/09 – 68 млн тонн. 

Крім того, були підвищені

оцінки виробництва пшениці в

Росії (на 1 млн тонн, до 60 млн

тонн), Україні і Казахстані (на

0,5 млн тонн в кожній країні),

при цьому понижені в Аргентині

і Канаді (на 1,5 млн тонн в кож�

ній країні), а також в ЄС�27 (на

1,3 млн тонн). 

У свою чергу, оцінка світово�

го споживання пшениці в поточ�

ному сезоні була підвищена на

0,75 млн тонн – до 642,6 млн

тонн. Зокрема, споживання про�

довольчої пшениці збільшиться

в країнах Африки і Близького

Сходу, що компенсує зменшен�

ня фуражної пшениці в Канаді і

Україні. Об'єм внутрішнього

споживання пшениці в США

прогнозується на колишньому

рівні – 26 млн тонн. 

Оцінка світового експорту

пшениці в поточному МР була

підвищена на 0,78 млн тонн – до

124 млн тонн. Так, експорт із

США складе 25,2 млн тонн про�

ти 24,5 млн тонн, що прогнозу�

валися в попередньому місяці.

Таким чином, експорт скоро�

титься на 9% порівняно з резуль�

татом минулого сезону – 27,6

млн тонн. Також був підвище�

ний прогноз експорту пшениці з

Росії на 0,5 млн тонн – до 18,5

млн тонн, Казахстану – на 0,5

млн тонн, до 7 млн тонн. Проте

Аргентина і Канада скоротять

експорт відповідно на 1,5 і 0,5

млн тонн. 

Прогноз світових перехідних

запасів пшениці на 1 червня 2010

р. був понижений на 1,37 млн

тонн в порівнянні з червневим

прогнозом – до 181,28 млн тонн,

що, проте, на 13,93 млн тонн

(або 8%) перевищує показник

2008/09 МР (167,35 млн тонн).

При цьому оцінка перехідних за�

пасів американської пшениці пі�

двищена на 1,6 тис. тонн – до

19,2 тис. тонн.

Липневий звіт USDA:
світ матиме більше зерна 
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DAF 1000,00 1213,34 159,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2009 DDU 131,00 5565,89 729,37
*Насіння редьки ГОСТ 2240.93 2008 FCA 40,00 5832,67 765,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 88,00 884,43 116,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 66,00 1187,90 155,84
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FOB 110,00 1282,02 168,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 FOB 2400,00 688,94 90,36
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 88,00 1067,14 140,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 2500,00 1463,88 192,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 40,00 3430,98 450,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 22,00 2591,62 340,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 1622,00 2515,02 329,86
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 16,30 3811,20 500,00
*Насіння трави канаркової ГОСТ 10852.86 2008 DAF 16,00 2670,89 350,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2009 DDU 42,00 5337,08 700,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5000,00 800,35 105,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 CIF 112,50 1730,74 227,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 13,00 823,44 108,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572.60 2008 FCA 8,00 1250,40 164,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2800,00 921,18 120,71
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 55000,00 1068,35 140,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 CPT 3040,00 858,52 112,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 FOB 70000,00 983,87 128,93
*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2009 CPT 1000,00 1106,51 145,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 CPT 7000,00 2754,83 361,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 DAF 2000,00 2823,51 370,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2008 CPT 30000,00 1075,04 141,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 CPT 250,00 812,71 106,50
*Овес 1 клас ГОСТ 28673.90 2008 CIF 60,00 1388,86 182,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 CIF 60,00 1388,86 182,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DAF 67,85 2378,81 312,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2009 CPT 500,00 1770,42 232,00
*Сорго ГОСТ 8759.92 2008 CPT 1100,00 800,35 105,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 44,00 2311,57 302,91
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 42,00 1226,33 160,89
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DDU 42,00 2610,52 342,39
*Насіння гібриду кукурудзи 0 2008 DDU 45,36 36734,33 4813,77
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 7000,00 837,38 109,86
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 824,16 108,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 CPT 11770,00 814,93 106,86
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 FOB 15000,00 884,20 116,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2009 CPT 4800,00 1447,30 189,87
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 CPT 7750,00 2767,91 363,13
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2009 FOB 300,00 5150,99 675,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 FOB 22000,00 953,05 125,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FOB 44,00 571,83 75,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 1500,00 2508,43 329,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 CFR 25,00 4955,86 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 FCA 2300,00 2668,54 350,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2009 DDU 44,00 5438,91 712,73
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2008 CPT 8000,00 1128,41 148,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2008 CPT 3000,00 991,17 130,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5000,00 945,43 124,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 CPT 4000,00 817,48 107,12
*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2009 CPT 2500,00 1297,29 170,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 CPT 2000,00 2521,77 330,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 DAF 2000,00 1944,86 255,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 8000,00 763,11 100,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 31.12.2009 FOB 22,00 1526,22 200,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 01.09.2009 FAS 6000,00 907,07 119,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 05.09.2009 FAS 5000,00 937,56 123,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.08.2009 FAS 6000,00 1090,29 143,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.09.2009 FOB 44000,00 1181,47 155,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 31.12.2009 DDU 280,00 1748,35 229,37
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.08.2009 FOB 25000,00 1082,66 142,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 25000,00 839,42 110,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 18576,98 963,41 126,25
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.08.2009 CPT 6000,00 900,47 118,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.09.2009 CPT 35000,00 900,47 118,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 2375,37 975,54 127,95
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 31.08.2009 CPT 500,00 1739,89 228,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 30.09.2009 CPT 33000,00 2861,66 375,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 25.08.2009 CPT 4000,00 2785,35 365,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.12.2009 FOB 27423,78 3071,54 402,50
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 900,00 1138,58 149,33
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.07.2009 FOB 4000,00 1143,66 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FOB 20000,00 991,17 130,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FOB 24000,00 815,81 107,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.10.2009 FOB 8000,00 823,44 108,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 20500,00 933,15 122,39
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.09.2009 FOB 25000,00 1067,42 140,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 12000,00 979,74 128,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 15.09.2009 FOB 40000,00 956,86 125,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 10000,00 892,05 117,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.12.2009 DAF 1000,00 1296,15 170,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 FOB 1200,00 1029,29 135,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 30.09.2009 FCA 490,00 2314,01 303,50
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 400,00 3430,98 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 20,00 2363,56 310,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492.2005 30.01.2010 FCA 2000,00 4193,42 550,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 30.09.2009 FCA 520,00 3587,28 470,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.10.2009 FOB 25000,00 2439,81 320,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 10 по 16 липня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 10 по 16 липня 2009 року

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2008 CPT 8000,00 1128,41 1128,41 1128,41 148,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2008 CPT 30000,00 1075,04 1075,04 1075,04 141,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2008 CPT 3000,00 991,17 991,17 991,17 130,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 12000,00 800,35 821,95 853,71 107,83
Овес 1 клас ГОСТ 28673.90 2008 CIF 60,00 1388,86 1388,86 1388,86 182,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 44,00 2311,57 2311,57 2311,57 302,91
Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 2008 CIF 112,50 1730,74 1730,74 1730,74 227,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FCA 189,00 823,44 965,30 1067,14 126,62
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 FOB 154,00 571,83 1079,11 1282,02 141,43
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 DDU 108,00 1187,90 1202,84 1226,33 157,80
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 2008 CIF 60,00 1388,86 1388,86 1388,86 182,00
Сорго ГОСТ 8759.92 2008 CPT 1100,00 800,35 800,35 800,35 105,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 8800,00 824,16 923,93 945,43 121,14
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 55000,00 1068,35 1068,35 1068,35 140,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 CPT 19060,00 762,44 822,39 869,95 107,81
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 2009 FOB 109400,00 688,94 957,53 1014,94 125,52
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525.2006 2008 FOB 2500,00 1372,39 1463,88 1524,88 192,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 2008 DAF 1000,00 1213,34 1213,34 1213,34 159,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DAF 67,85 2378,81 2378,81 2378,81 312,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2008 DDU 42,00 2610,52 2610,52 2610,52 342,39
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 2009 CPT 500,00 1770,42 1770,42 1770,42 232,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 2009 CPT 8300,00 1106,51 1361,06 1509,24 178,48
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 40,00 3430,98 3430,98 3430,98 450,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 22,00 2591,62 2591,62 2591,62 340,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 2008 FOB 3122,00 2439,81 2511,85 2516,05 329,45
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 FCA 16,30 3811,20 3811,20 3811,20 500,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694.2006 2008 CFR 25,00 4955,86 4955,86 4955,86 650,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 FCA 2300,00 2668,54 2668,54 2668,54 350,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 CPT 16750,00 2477,93 2733,05 2827,91 358,37
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 2009 DAF 4000,00 1449,91 2384,18 2823,51 312,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 2009 DDU 217,00 4960,22 5495,86 5723,33 720,31
Насіння трави канаркової ГОСТ 10852.86 2008 DAF 16,00 2670,89 2670,89 2670,89 350,00
Насіння редьки ГОСТ 2240.93 2008 FCA 40,00 5642,06 5832,67 6023,28 765,00
Насіння гібриду кукурудзи 0 2008 DDU 45,36 36734,33 36734,33 36734,33 4813,77
Крупа пшоно ГОСТ 572.60 2008 FCA 8,00 1250,40 1250,40 1250,40 164,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492.2005 2009 FOB 300,00 5150,99 5150,99 5150,99 675,00
Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.08.2009 FOB 25000,00 1082,66 1082,66 1082,66 142,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 900,00 1109,35 1138,58 1166,53 149,33
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.07.2009 FOB 4000,00 1143,66 1143,66 1143,66 150,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.08.2009 FAS 6000,00 1090,29 1090,29 1090,29 143,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 01.09.2009 FAS 6000,00 907,07 907,07 907,07 119,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 05.09.2009 FAS 5000,00 937,56 937,56 937,56 123,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FOB 20000,00 991,17 991,17 991,17 130,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 8000,00 763,11 763,11 763,11 100,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 25000,00 839,42 839,42 839,42 110,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983.88 31.12.2009 DDU 280,00 1748,35 1748,35 1748,35 229,37
Просо 3 клас ГОСТ 22983.88 31.12.2009 FOB 22,00 1526,22 1526,22 1526,22 200,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FOB 24000,00 815,81 815,81 815,81 107,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.10.2009 FOB 8000,00 823,44 823,44 823,44 108,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.08.2009 CPT 6000,00 900,47 900,47 900,47 118,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 15.09.2009 FOB 40000,00 739,57 956,86 1029,29 125,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.09.2009 CPT 35000,00 900,47 900,47 900,47 118,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 30.09.2009 FOB 69000,00 1067,42 1140,15 1181,47 149,57
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769.98 31.12.2009 FOB 63452,35 877,81 945,93 1052,17 124,03
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.08.2009 FOB 1200,00 1029,29 1029,29 1029,29 135,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525.2006 31.12.2009 DAF 1000,00 1296,15 1296,15 1296,15 170,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 31.08.2009 CPT 500,00 1739,89 1739,89 1739,89 228,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523.2006 30.09.2009 FCA 490,00 2314,01 2314,01 2314,01 303,50
Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 31.08.2009 CPT 1000,00 1007,31 1007,31 1007,31 132,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 400,00 3430,98 3430,98 3430,98 450,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694.2006 31.12.2009 FCA 20,00 2363,56 2363,56 2363,56 310,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 25.08.2009 CPT 4000,00 2785,35 2785,35 2785,35 365,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 30.09.2009 FCA 520,00 3587,28 3587,28 3587,28 470,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 30.09.2009 CPT 33000,00 2861,66 2861,66 2861,66 375,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.10.2009 FOB 25000,00 2439,81 2439,81 2439,81 320,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583.76 31.12.2009 FOB 27423,78 2899,82 3071,54 3128,75 402,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 31.08.2009 DDU 260,00 4533,32 4806,77 5718,30 630,45
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 01.10.2009 DDU 160,00 3606,69 3606,69 3606,69 472,63
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 30.12.2009 FCA 120,00 3396,52 3396,52 3396,52 445,48
Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 30.12.2009 DDU 20,00 7322,68 7322,68 7322,68 960,43
Насіння коріандру ГОСТ 17081.97 30.09.2009 DDU 20,00 8024,74 8024,74 8024,74 1052,51
Олія соняшникова ДСТУ 4492.2005 30.01.2010 FCA 2000,00 4193,42 4193,42 4193,42 550,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492.2005 30.01.2010 FCA 2000,00 4498,40 4498,40 4498,40 590,00
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*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492.2005 30.01.2010 FCA 2000,00 4498,40 590,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 30.12.2009 FCA 120,00 3396,52 445,48
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 31.08.2009 DDU 60,00 5718,30 750,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 30.12.2009 DDU 20,00 7322,68 960,43
*Насіння коріандру ГОСТ 17081.97 30.09.2009 DDU 20,00 8024,74 1052,51
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»

*Горох 3 клас ДСТУ 4523.2006 31.08.2009 CPT 1000,00 1007,31 132,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 31.08.2009 DDU 200,00 4533,32 594,58
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159.71 01.10.2009 DDU 160,00 3606,69 472,63

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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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!

«Чікен Фест» – родинне свято зі смаком курятини
21 червня 2009 року у Києві

на території Національного

виставкового центру «Експо�

центр України» відбувся чер�

говий щорічний фестиваль

Chicken Fest 2009 («Чікен

Фест»), який вже втретє орга�

нізувала ТМ «Наша Ряба»

(ВАТ «Миронівський хлібо�

продукт»). 

ТОРІК, наприклад, цей захід ві�

двідало понад 30 тисяч осіб, а

цього року за прогнозами органі�

заторів, кількість відвідувачів на�

близилась до 50 тисяч. Раз на рік

кияни і гості столиці отримують

можливість як слід пригоститися

стравами з натуральної курятини

і добре розважитися всією роди�

ною.

Приємно відзначити, що в Ук�

раїні існують компанії, які ста�

влять собі за мету не лише виро�

бляти натуральні продукти найви�

щої якості, але й цінують сімейні

традиції та дружнє спілкування.

Фестиваль «Чікен Фест» – це ве�

селий захід, зі смачною їжою і різ�

номанітними дотепними конкур�

сами і змаганнями. 

Цілий день на «Чікен Фесті»

дітлахи бавились на надувних ат�

ракціонах, каталися на поні, за�

нудьгувати їм не давали клоуни.

Старші діти та дорослі теж не за�

лишились поза увагою. Для них

були організовані караоке, фото�

салон та фейс�арт (де вас могли

розмалювати на кого завгодно) і

творчі майстер�класи від народ�

них майстрів. А щоб не зголодні�

ти, на фестивалі були предста�

влені страви з курятини, смаже�

ної на грилі, на будь�який смак.

Завдяки «Чікен Фесту» відві�

дувачі отримали можливість

провести цілий вихідний на від�

критому повітрі в колі рідних та

друзів. Ті ж, хто за порадою орга�

нізаторів прихопив із собою пле�

ди, змогли весь день відпочивати

на зелених галявинах НВЦ, і от�

римали справжній недільний

пікнік!

А під вечір гостів фестивалю

чекав концерт. Поруч із дитячи�

ми колективами та молодими ви�

конавцями на сцені фестивалю

виступили відомі зірки. Для го�

стей «Чікен Фесту» співали Вале�

рій Меладзе, Ані Лорак та іта�

лійська співачка In�Grid зі свої�

ми французькими хітами.

Загалом свято тривало з 14:00

до 22:00. За традицією святкову

феєрію завершив грандіозний

фейерверк. 

Артем ЖИТКОВ


