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Жнива�2009
За оперативними даними регіо�
нів, станом на 30 липня в Украї�
ні намолочено 26505,8 тис. т
ранніх зернових та зернобобо�
вих культур, які скошено на
площі 9520,3 тис. га та обмоло�
чено – з 9491,7 тис. га. Це май�
же на 1760 тис. т перевищує по�
казники збирання на аналогічну
дату минулого року. Середня
врожайність становить 2,79 т/га
проти торішніх 3,36 т/га. 
Збирання пшениці у господар�
ствах АР Крим завершено на
96% від прогнозних площ у
396,9 тис. га, Одеської обл. –
98% від 459,7 тис.га, Микола�
ївської – 100% від 366,6 тис.га,
Херсонської – 97% від 413,6 тис
га, Запорізької – 100% від 491,2
тис га,  Дніпропетровської –
98% від 477,7 тис га, Донецької
– 91% від 400,4 тис. га, Луган�
ської – 92% від 305,9 тис. га,
Кіровоградської – 88% від
304,3 тис.га, Харківської – 83%
від 476,3 тис. га, Полтавської –
76% від 344,0 тис. га, Київської
– 62% від 263,7 тис га, Вінниць�
кої – 55% від 376,1 тис. га. 
Загалом на цю дату пшеницю зі�
брано з 79% прогнозованих
площ у 6860,0 тис. га і намоло�
чено 16574,6 тис. т при середній
урожайності 3,06 т/га (проти
3,56 т/га торік). 
Ячмінь, відповідно, – з 71%
площ від запланованих 5125
тис. га і отримано 9118,4 тис. т
по 2,50 т/га (3,15 т/га). 
Жито зібрано на 26% від 470,0
тис. га, обмолочено 122,3 тис. га
і намолочено 257,7 тис. т  за
врожайності 2,11 т/га (2,32 т/га
торік).
Горох – з 91% від запланованих
287 тис. га намолотили 484,0
тис. т по 1,86 т/га (2,37 т/га). 
Ріпак, зібраний з 91% площ від
1062,0 тис. га, дав 1700,6 тис. т
за середньої врожайності 1,76
т/га (2,07 т/га).
Сіна маємо 92% від прогнозних
5891,0 тис. т, що становить
5422,5 тис. т; сінажу – 107% від
прогнозу, тобто 1672,2 тис. т.

ЗА ВЕСНЯНИМИ цьогорічними

прогнозами ми розраховували зі�

брати 48 млн тонн, відтоді через

природнокліматичні негаразди ця

цифра поступово зменшується. За

останніми оприлюдненими Міна�

грополітики прогнозами  урожай

зернових в Україні у поточному

році буде на рівні 43 млн тонн.

Однак бажано мати цифру не ва�

лового збору в цілому, а наявного

у зерносховищах, сертифікованих

і несертифікованих, зерна після

доробки – комплексу технологіч�

них операцій, спрямованих на за�

безпечення або поліпшення (при

необхідності) визначених показ�

ників якості.  

Прогнози аналітиків зерново�

го ринку ще більш стримані. Так

за даними інформаційної компа�

нії «ПроАгро», валовий збір зер�

нових в Україні в 2009 р. станови�

тиме 39,43 млн тонн у вазі після

доробки, що на 11,57 млн тонн,

або на 22,7% менше, ніж у 2008

році. За її прогнозами, пшениці

буде зібрано 18,43 млн тонн (�6,57

млн тонн, або – 26,3%), ячменю –

10,44 млн тонн (�1,76 млн тонн,

або �14,4%), кукурудзи – 7,85 млн

тонн (�2,65 млн тонн, або �25,2%). 

У компанії відзначають, що

урожай зернових 2008 року тут

оцінюють в межах 51 млн тонн.

Достатньо загадково, на думку

експертів, виглядають цифри

Держкомстату України, які давали

53,3 млн тонн спочатку як вало�

вий збір у початковій оприбутко�

ваній вазі, а потім – у вазі після

доробки, чого не може бути. Досі

докладні офіційні дані щодо уро�

жаю�2008 не оприлюднені. 

Основні чинники, що вплину�

ли на формування прогнозу:

Посівні площі – залишилися

практично на рівні минулого ро�

ку, проте, відбулися зміни в струк�

турі посівів: 

– всі зернові: +1,6%;

– пшениця: �3,6%;

– ячмінь: +21,5%;

– кукурудза: �13,1%.

Продовження на стор.2

Прогноз зерна в коморі

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на світових
фондових майданчиках, та динаміка цін
на їхні цінні папери.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ДОСВІД
КРАЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ñ 
КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ
Продемонструвати передові технології
АПК і наочно переконати, що за
декілька років роботи «з нуля» компанія
здатна досягти світових показників
якості і масштабів агровиробництва,
був покликаний Національний День
поля компанії  «Райз».
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АНАЛІТИКА Прогнози – річ невдячна, і за умов світового дефіциту продовольства дуже хотілося б,
щоб Україна зібрала в поточному році якнайбільше якісного зерна. Однак у нас його кількість
залежатиме не від того, скільки зберуть, а від того, як обраховуватимуть.

7* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс
Останнє
значення

30.07.2009 

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD'індекс
(Україна) 107,35 2,8% 35,7%

РТС 
(Росія) 1001,30 2,6% 58,5%

WIG 20
(Польша) 2122,60 3,4% 18,6%

DAX*
(Німеччина) 5270,32 2,9% 9,6%

S&P 500*
(США) 975,15 2,2% 8,0%
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КОМПАНІЇ
ПЕРШИЙ НАЗЕМНИЙ КРОК 
СМІЛИВОГО ІНВЕСТПРОЕКТУ
24 липня у м.Глобине Полтавської області «НІБУЛОН»
вкотре зібрав численних гостей. Цього разу приводом
став урочистий початок будівництва нового комплексу
з приймання, зберігання і відвантаження зернових та
олійних культур. Зведення комплексу – це лише один із
кроків вражаючого інвестиційного проекту...

АГРОПОЛІТИКА
ПЛІДНА ПРАЦЯ УРЯДОВЦІВ НА ПРИРОДІ...
За дванадцять років модельне агрокультурне
підприємство корпорації «Агро5Союз» набуло такого
розмаху, що, очікуючи прибуття туди на
Всеукраїнський день поля потужних сільгосп5
виробників, Кабінет Міністрів вирішив у повному
складі провести відкрите виїзне засідання на базі
корпорації в с.Майському на Дніпропетровщині.

ПЕРЕДПЛАТА�2009
Шановні читачі! 

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990



За санобробку
вагонів шкуру 
не дратимуть  
Кабінет Міністрів скасував
наказ Міністерства транс�
порту і зв'язку про затвер�
дження інструкції з органі�
зації проведення на заліз�
ницях України робіт із сані�
тарної обробки порожніх
вагонів та контейнерів,
призначених для переве�
зення продовольчої про�
дукції. Про це повідомила
прем'єр�міністр Юлія Тимо�
шенко на прес�конференції
за результатами засідання
уряду. 
Ми розібралися доско�
нально в цьому питанні –
ніхто ніякої санітарної об�
робки не проводив, але
приватні підприємства, які
надавали цю послугу під
дахом «Укрзалізниці», дра�
ли з селян три шкури», –
відзначила Юлія Тимошен�
ко. Тому, за словами
прем'єр�міністра, уряд ска�
сував цю вимогу, що дасть
можливість аграрним під�
приємствам заощадити сут�
тєві кошти i спростить пере�
везення сільськогосподар�
ської продукції залізнич�
ним транспортом. 
Такими словами 29 липня
радісно привітав читачів
офіційний сайт – Урядовий
портал. 
Радість і справді має під со�
бою підґрунтя: за умови
скасування, економія кош�
тів на перевезенні вагону
зерна може скласти 220
грн. До того ж, як зазнача�
ють експерти зернового
ринку, процедура ця не має
сенсу – адже і до, і після
оброблених вагонів зерно
може бути ураженим. 
Втім, якою б недоцільною
не була процедура, проіс�
нувала, чи то пак існує, во�
на з 2005 року. І не відомо
скільки проіснує ще. 
Адже заява заявою, а вже
один раз цю процедуру,
здається, відміняли: а саме,
в  Розпорядженні Кабінету
Міністрів України від 1 лип�
ня 2009 р. за №752�р.  Са�
ме у цьому документі Мін�
трансзв'язку було предпи�
сано скасувати сумнозвіс�
ний наказ до 15 липня.
Цього не відбулося. Чека�
ємо на другу спробу… 

Президент України Віктор

Ющенко підписав закон «Про

оптові ринки сільськогоспо'

дарської продукції». Верхов'

на Рада прийняла цей закон

25 червня. 

Як наголошується в преамбу�

лі, цей закон визначає правові

принципи організації діяльності

оптових ринків сільгосппродукції

в Україні, регулює відносини в цій

сфері і направлений на захист

прав і законних інтересів сільсько�

господарських товаровиробників,

які здійснюють оптовий продаж

сільгосппродукції власного вироб�

ництва.

Відповідно до закону, оптовий

ринок сільськогосподарської про�

дукції (ОРСП) – це суб'єкт під�

приємницької діяльності, який

створений відповідно до законо�

давства і метою діяльності якого є

створення необхідних умов для

здійснення операцій з продажу і

купівлі сільськогосподарської

продукції, укладення відповідних

договорів. У законі наведена кла�

сифікація ОРСП, а також особли�

вості їх створення, діяльності і ре�

гулювання.

Передбачено, що державна

політика підтримки ОРСП здій�

снюється шляхом розробки і за�

твердження програми розвитку

мережі оптових ринків, яка за�

тверджується Кабінетом Міні�

стрів України, контролю за реалі�

зацією заходів по їх створенню і

функціонуванню; забезпечення

достовірною інформацією уча�

сників ОРСП про кон'юнктуру і

споживчу якість товарів; розроб�

ки і контролю за виконанням

правил торгівлі, ветеринарних і

санітарних правил, інших норма�

тивно�правових документів, які

регламентують їх діяльність; ви�

ділення земельних ділянок під

ОРСП, зокрема із земель держав�

ної або комунальної власності, з

урахуванням санітарної зони, в

розмірі, який забезпечуватиме

учасників ринку необхідними

торговими місцями.

Крім того, передбачено надан�

ня організаційної, технічної і фі�

нансової допомоги в створенні і

функціонуванні ОРСП; стимулю�

вання реалізації на ОРСП сільсь�

когосподарської продукції вітчиз�

няного виробництва; забезпечен�

ня ОРСП під'їзними дорогами,

водо� і електропостачанням, ін�

шими комунікаціями загального

призначення; включення в про�

грами соціально�економічного

розвитку територій заходів з ро�

звитку ОРСП. 

Законом передбачено створен�

ня асоціацій ОРСП.

За даними ІК «ПроАгро», www.proagro.com.ua

НАЙБІЛЬШ істотний вплив на

зміну структури посівів спричини�

ли три чинники:

– криза (товаровиробники

обирали найдешевші у виробниц�

тві культури);

– ринкові ціни (товаровироб�

ники надавали перевагу найбільш

рентабельним і затребуваним

культурам);

– погода (не дивлячись на ус�

пішну сівбу озимини, весна була

несприятливою для проведення

сівби, а загиблі посіви ярого ріпа�

ку пересівалися ярим ячменем).

З основних культур відчутно

мало посіяли кукурудзи саме через

несприятливу погоду, не зважаю�

чи на дуже привабливі ціни реалі�

зації культури. 

Врожайність зменшиться

порівняно з торішніми показни�

ками в середньому на 22% по всій

зерновій групі. Основні причини

зниження врожайності:

– посушливі погодні умови в

період весняної сівби;

– заморозки в квітні (знижен�

ня потенційної врожайності);

– зливи під час збирання;

– використання менш якісно�

го насіння, недотримання агро�

технологій через брак коштів.

Втрати зерна під час жнив

також можуть бути значними.

Крім порівняно значного валово�

го збору, позначиться брак коштів

на модернізацію машинно�трак�

торного парку, довші терміни зби�

рання (брак техніки і вплив пого�

ди), вища вологість зерна і навіть

погіршення умов його зберігання

(враховуючи високі запаси торіш�

нього урожаю і брак в господар�

ствах власного устаткування для

доробки зерна на тлі високих та�

рифів на послуги елеваторів). 

Врожайність ярих культур зни�

зиться помітніше порівняно з ози�

миною, оскільки зима була

сприятливою для посівів, проте,

повторимося, погода навесні не

сприяла сівбі і розвитку ярих

культур. Більш помітне недотри�

мання агротехнолгій через погір�

шення фінансового стану госпо�

дарств навесні. 

Поточна врожайність при об�

молоті зернових нижче торішньої

на 15�35% залежно від регіону,

проте, реальну картину матимемо

по завершенню основного етапу

жнив.

Хоча відбулося значне розши�

рення посівів ячменю, його вро�

жайність значно нижча, ніж пше�

ниці і кукурудзи, що не зможе

компенсувати скорочення вро�

жайності даних культур. 

Дані щодо кукурудзи завжди

суттєво впливають на підсумковий

об'єм урожаю. Сівба у пізні термі�

ни з порушенням агротехнологій

може привести до переведення

значних площ під культури на зе�

лений корм і скорочення прогнозу

валового збору кукурудзи. 

У цілому, коливання валового

збору є характерними для зерно�

вого господарства України, не

дивлячись на глобальну тенден�

цію збільшення виробництва. Си�

туація збережеться і надалі. Ос�

новні причини:

1) Україна знаходиться в зоні

ризикованого землеробства, тобто

вплив погодного чинника є вирі�

шальним;

2) низький рівень розвитку аг�

ротехнологій не дає змоги мінімі�

зувати вплив погодного чинника.

Не дивлячись на різке падін�

ня валового збору зернових в по�

рівнянні з минулим роком, він

все одно буде достатньо високим,

навіть більшим за середні багато�

річні показники. З урахуванням

високих перехідних залишків і

стагнації внутрішнього фуражно�

го споживання це дозволить не

тільки задовольнити внутрішній

попит, але і поставити значні

об'єми на експорт – 16�17 млн

тонн, що може стати другим за

розміром рекордом за всю істо�

рію України. 
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Прогноз зерна в коморі

Прогноз урожаю основних сільгоспкультур в Україні у 2009 р. 

Культура
Посівна площа, тис. га Площа до збирання, тис. га Врожайність, ц/га Валовий збір,  тис. тонн Зміни валового збору

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 тис. тонн %
Всього 15885 15635 15005 15085 26,28 33,81 39430 51000 '11570 '22,7%
пшениця 6855 7115 6640 6970 27,76 35,87 18430 25000 '6570 '26,3%

' озима 6600 6800 6400 6670 27,98 36,21 17910 24150 '6240 '25,8%
' яра 255 315 240 300 21,67 28,33 520 850 '330 '38,8%

ячмінь 5110 4220 4870 4150 21,44 29,40 10440 12200 '1760 '14,4%
' озимий 1100 860 1020 850 25,29 33,53 2580 2850 '270 '9,5%
' ярий 4010 3360 3850 3300 20,42 28,33 7860 9350 '1490 '15,9%

жито 470 465 450 455 17,56 21,98 790 1000 '210 '21,0%
кукурудза/зерно 2190 2515 1850 2250 42,43 46,67 7850 10500 '2650 '25,2%
овес 440 455 425 440 19,06 21,59 810 950 '140 '14,7%
просо 130 150 120 140 12,50 14,29 150 200 '50 '25,0%
гречка 265 300 250 280 7,60 8,93 190 250 '60 '24,0%
горох 205 205 195 200 19,49 22,50 380 450 '70 '15,6%
рис 20 20 20 20 45,00 50,00 90 100 '10 '10,0%
інші 200 190 185 180 16,22 19,44 300 350 '50 '14,3%

Оптові ринки узаконені
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ЛЕДЬ закінчився 2008/09 зерно�

вий маркетинговий рік, як в кра�

їні розгорнулася пропагандистсь�

ко�інформаційна кампанія проти

зерноторгівельних компаній,  що

своєю суспільно�корисною

діяльністю на створених здебіль�

шого ними ж самими потужно�

стях  забезпечили експорт з Ук�

раїни близько 30 млн тонн зер�

нових та олійних культур, про�

сунувши Україну на друге місце

серед країн�експортерів зерна та

забезпечивши таким чином вста�

новлення в Україні пристойних

внутрішніх цін на зерно для то�

варовиробників.

Без будь�якого врахування ре�

алій зовнішніх ринків зерна, від

стану яких напряму залежать ці�

ни на зерно в Україні, з ігнору�

ванням наявних негативних для

внутрішнього ціноутворення на

зерно чинників – дорожнеча ло�

гістичних витрат, велика хроніч�

на заборгованість держави із по�

вернення ПДВ перед зернотрей�

дерами – останні оголошуються

ледь не головними ворогами се�

лян,  із найвищих трибун та най�

гучніших  мікрофонів, через ЗМІ

їх називають і бандитами, і шах�

раями, які «забирають з�під ком�

байна», «перепродають», «виво�

зять» і таке інше. Плутаючи  при

цьому праведне з грішним: чи�

сленних дрібних спекулянтів, що,

не без підтримки на місцях, сну�

ють полями із валізами готівки, із

дочірніми підприємствами зерно�

торгівельних домів світу зі столі�

тньою історією, іншими інозем�

ними та вітчизняними фірмами,

що цивілізовано торгують зерном

через елеватори та портові термі�

нали.  

Замість наполегливого та

ефективного поширення серед

своїх членів через місцеві осеред�

ки передових і дешевих техноло�

гій зберігання зерна, маркетинго�

вої стратегії,  реальної цінової ін�

формації, до такого безпідставно�

го шельмування своїх партнерів

по ринку долучилися деякі гро�

мадські організації та окремі осо�

би, що вперто розповсюджують

неправдиві дані про рівень заку�

півельних цін на зерно, перекру�

чують нормативно�технічні но�

вовведення щодо пшениці, які

насправді спрямовані на значне

покращення цін та умов грошо�

вих розрахунків для вітчизняних

товаровиробників при продажу

ними зерна до державних засік та

за заставними операціями. Таким

чином реальні, потрібні товаро�

виробникам справи, фактично

підміняються поширенням  утри�

манських настроїв, висуненням

таких, що не можуть бути вико�

нані та непрофесійних, вимог, а

енергія людей замість спротиву

фінансово�економічній кризі

спрямовується на пошук ворогів.

Незважаючи на прийняті уря�

дом численні рішення ситуація

ускладнюється і може далі заго�

стрюватися гальмуванням міні�

стерствами і відомствами України

вирішення  нагальних гострих

питань, вкрай необхідних  для

покращання функціонування

зернового ринку, його більшої

віддачі для товаровиробника, ре�

ального підвищення внутрішніх

цін на зерно шляхом зменшення

необґрунтовано встановлених цін

і тарифів елеваторами (якщо таке

має місце), транспортниками, ка�

нальних зборів у портах України,

інших послуг логістичного лан�

цюга. До того ж – замість ритміч�

ного відшкодуванням ПДВ ек�

спортерам зерна у відповідності

до чинного законодавства, що

могло б різко підняти ціни заку�

півель зернових, таке відшкоду�

вання обумовлюється придбан�

ням зерна у  держави або закупів�

лею зерна за встановленими дер�

жавою цінами, що суттєво вищі,

ніж ринкові. Олійно�видобувним

компаніям�експортерам ПДВ

взагалі не відшкодовується, що

неминуче призведе до цінових

проблем із соняшником нового

врожаю, експорт якого  обтяже�

ний митом. Попри відкритість та

співпрацю із ринком «закручу�

ються гайки» у податковій цари�

ні,  вносяться надумані  та

необґрунтовані зміни до податко�

вого законодавства, що значно

погіршує умови ведення бізнесу

для тих таки зернотрейдерів.

Наголошуючи на нагальній

необхідності наведення та під�

тримання належного ладу у

функціонуванні окремих ланок

зернового ринку з використан�

ням наявних для цього законних

засобів, Українська Аграрна Кон�

федерація рішуче засуджує

необ'єктивність, упередженість,

непрофесійність у оцінках та ви�

могах до зернового ринку і його

учасників,  інфраструктурних

підприємств, застосування прин�

ципу доцільності замість дотри�

мання законності у здійсненні ці�

єї важливої роботи.

УАК закликає усіх, причетних

до зернового ринку – товарови�

робників, зернотрейдерів, логі�

стичну сферу, засоби масової ін�

формації,  урядовців – у цей

скрутний час об'єднати зусилля з

метою вдосконалення зернового

ринку, ставитися до інтересів од�

не одного  з  розумінням і пова�

гою, професійно, ефективно і у

суворій відповідності до чинного

законодавства України вирішува�

ти нагальні проблеми зернової га�

лузі та ринку.

Українська Аграрна Конфедерація

УАК виступає проти кампанії 
шельмування зернотрейдерів
Заява Української Аграрної Конфедерації 
щодо поточної ситуації навколо зернового ринку України

Назва товару Виробник
Станом 

на 30.07.08
(базовий період)

Станом 
на 15.07.2009

(попередня дата)

Станом 
на 22.07.2009 
(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 1424,30 1410,93 52,3 99,1

Селітра аміачна (насипом)
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2610,00 1291,92 1309,95 50,2 101,4
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 2454,00 2454,00 84,0 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 4560,00 2340,00 2340,00 51,3 100,0
ВАТ «Одеський припортовий завод» 3336,00 2550,00 2520,00 75,5 98,8
ВАТ «Азот», м.Черкаси 4200,00 2360,04 2360,04 56,2 100,0

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

Амофос (NPК 12:52) ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» 6800,00 4000,00 4000,00 58,8 100,0
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» 936,00 908,12 753,71 80,5 83,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси не виробл. не виробл. не виробл. ' '

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

Аміак

ВАТ «Концерн Стирол» 4735,00 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 3300,00 немає реалізації ' '
ВАТ «ДніпроАЗОТ» немає реалізації 1523,48 1476,00 ' 96,9

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 22 липня 2009 року, грн/тонна (з ПДВ)

АМКУ і МінАП 
співпрацюватимуть
Антимонопольний комітет
України і Мінагрополітіки
домовилися сприяти розвит�
ку добросовісної конкуренції
в АПК.
Відповідна угода про парт�
нерство між АМКУ і Міні�
стерством аграрної політики
України щодо спільних дій
по створенню сприятливого
середовища для розвитку
добросовісної конкуренції в
агропромисловій сфері 30
липня підписали перший за�
ступник міністра аграрної
політики Юрій Лузан і в.о.
голови Антимонопольного
комітету Олександр Мельни�
ченко.
Угода передбачає створення
постійної робочої групи, яка
проводитиме спільні кон�
сультації щодо розвитку аг�
рарних ринків, обмінювати�
ся інформацією про стан то�
варних ринків і буде вжива�
ти заходи по реалізації кон�
курентної політики в АПК,
виконання законодавства
про захист економічної кон�
куренції. У разі потреби ро�
боча група розроблятиме
документи нормативного ха�
рактеру, а також організову�
ватиме спільні заходи, ме�
тою яких буде підготовка
пропозицій щодо обмежен�
ня монополізму, розвитку
підприємництва і конкурен�
ції, попередження порушень
законодавства про захист
економічної конкуренції, а
також припинення дій або
бездіяльності, які можуть не�
гативно вплинути на конку�
ренцію в АПК.
Наразі ж АМКУ переймаєть�
ся питаннями ринку цукру і
зерна. Так, 30 липня Олек�
сандрр Мельниченко зая�
вив, що проведений АМКУ
аналіз стану ринку дозволяє
зробити висновок, що еко�
номічне підґрунтя для зро�
стання споживчих цін на цу�
кор (з початку року його
темпи перевищили середні
темпи росту споживчих цін
майже в 1,2 разу) відсутнє.
«Адже перехідні запаси цу�
кру у цей час здатні забез�
печити більше ніж чотири�
місячне споживання. Врахо�
вуючи прогнозований обсяг
виробництва цукру з уро�
жаю 2009 року, річна потре�
ба України в цьому продукті
буде забезпечена. Отже,
підстав казати про дефіцит
цукру в нашій країні у цей
час немає. Відповідно, зро�
стання цін на цукор з вели�
кою ймовірністю пояснюєть�
ся суб'єктивними діями
окремих учасників ринку,
зокрема, оптових торговців
та роздрібних реалізаторів»,
– зазначається на сайті
АМКУ . 

За інф. ІА «УНІАН», прес)служби АМКУ

НОВИНИ ï СТИСЛО



Спеціалісти 
та магістри, 
навчайтеся!  
Зважаючи на численні звер�
нення до уряду від комітетів
Верховної Ради України,
народних депутатів Украї�
ни, органів центральної ви�
конавчої влади, ректорів
вищих навчальних закладів,
лідерів студентства щодо
зменшення обсягів держав�
ного замовлення на 2009
рік Кабінет Міністрів Украї�
ни прийняв рішення відно�
вити обсяги державного
замовлення на підготовку
фахівців, науково�педаго�
гічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів для
державних потреб у 2009
році на рівні минулого року. 
Таким чином, на засіданні
Уряду схвалено розпоря�
дження Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін
до пункту 1 розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 р. №416»,
розроблене Міністерством
економіки України.
Реалізація норм зазначеного
розпорядження передбачає
вилучення норми щодо ско�
рочення на 10%, у порівнян�
ні з минулим роком, прийо�
му фахівців за освітньо�ква�
ліфікаційним рівнем спеціа�
ліст та магістр та норми сто�
совно скорочення обсягів
прийому на умовах держав�
ного замовлення порівняно
з 2008 роком не менш як на
50% до докторантури. 
За словами Міністра еконо�
міки України Богдана Дани�
лишина, дане рішення
прийнято з метою збере�
ження наукового потенціалу
вищих навчальних закладів
України, продовження нав�
чання талановитих учених
для науки і досліджень на
умовах державного замо�
влення, а також дозволить
розширити можливість для
молодих громадян України
здобувати повну вищу осві�
ту за обраним фахом.
«В умовах політичної та
економічної нестабільності
Уряд зробив важливий крок
назустріч молоді, яка має
бажання здобувати освіту за
державні кошти», – резю�
мував він.
Наразі, відповідно до зазна�
чених вище норм чинного
законодавства, державні
замовники, аналізуючи си�
туацію, що склалася при
здійсненні прийому до ви�
щих навчальних закладів,
готують свої пропозиції що�
до внесення відповідних
змін до встановлених поста�
новою показників держав�
ного замовлення на підго�
товку фахівців у 2009 році.

ДЗВІНКИ, як це часто буває під

час подібних «гарячих» ліній, бу�

ли по темі й не дуже, деякі викли�

кали у чиновників усмішку, хоча в

голосі абонентів на тому кінці

дроту чувся розпач і крихта остан�

ньої надії, були й такі, що на них

ніби заздалегідь були заготовлені

відповіді… Але всі «дзвонарі» вия�

вилися вдячними прихильниками

діяльності пані Юлії, тож з прита�

манним їй чарівним смішком во�

на переказувала всім привіти, на

всі дзвінки обіцяла «направити

наших людей» і з усіма «встанови�

ти контакт», до чого закликала й

міністра аграрної політики Юрія

Мельника. «Спробуйте тільки не

передзвоніть їм усім, – пожурила

вона підлеглого. – Я сама через

тиждень передзвоню і перевірю!»

Урядовці й журналісти підсмі�

ювалися, а люди тим часом теле�

фонували і скаржилися на «без�

прєдєл» в регіонах, на рейдерські

поглинання господарств, захо�

плення землі, на затримку видачі

державних актів на право власно�

сті на землю, неможливість отри�

мати кредит, оформити в спадщи�

ну паї, на перепони в укладенні

договорів оренди між фермерсь�

ким господарством та власниками

земельних часток (паїв), на відмо�

ви у відшкодуванні ПДВ та здеше�

вленні кредитів, на низькі закупі�

вельні ціни на молоко, на байду�

жість районної влади до тих, хто

намагається бодай щось зробити

для виживання свого села… 

Просили допомогти у виділен�

ні землі для побудови оптово�роз�

дрібних ринків для обслуговуючих

кооперативів, здешевити електро�

енергію для зрошення (чого на

практиці, як виявилося, не відбу�

вається), підтримати фінансово

аграрний коледж, допомогти на

законодавчому рівні винограда�

рям і виноробам, повернути ну�

льову ставку ПДВ... 

У відчаї – й селяни Запорізь�

кої області, які працювали донині

на «Енергоатомі», а нині залиши�

лися без роботи і не мають навіть

паїв.

«У нашій державі вічно як не

повінь, то криза», – чарівно по�

сміхнулася глава Уряду після того,

як вислухала і дала обітниці… «Я

обов'язково кожен дзвінок переві�

рю і зроблю висновок щодо кож�

ного керівника міністерства чи

центрального органу виконавчої

влади».

Лунали й конструктивні про�

позиції. Так, студенти�юристи зі

Львова готові безоплатно консуль�

тувати сільських мешканців, при�

їжджаючи до батьків на канікули,

але для цього потребують, аби

сільські та селищні ради виділили

їм бодай мінімальні приміщення.

Почувши, що працювати молодь

готова на громадських засадах,

прем'єр неабияк зацікавилася й

пообіцяла обов'язково посприяти.

Цікавилися абоненти й заку�

півлями до Аграрного фонду, про

які востанньочас ведеться стільки

розмов з високих трибун. Отож

Юлія Тимошенко роз'яснила, що

аби не допустити скуповування

зернотрейдерами цьогорічного

врожаю зернових за низькими ці�

нами, уряд організував безпере�

бійну роботу Аграрного фонду.

Не зовсім зрозумілий сіль�

госпвиробникам, як виявилося,

механізм заставних закупівель

зерна. «Заставна ціна складає 60%

від сьогоднішньої ринкової варто�

сті зерна», – пояснила вона. І

оприлюднила нинішні мінімальні

закупівельні ціни: 

на пшеницю:

– першого класу – 1501 грн за

тонну, 

– другого класу – 1418 грн/т, 

– третього – 1251 грн/т, 

– четвертого – 1134 грн/т, 

– п'ятого – 967 грн/т;

на жито:

– першого класу – 1 112 грн/т, 

– другого – 1 016 грн/т, 

– третього – 882 грн/т; 

на ячмінь: 

– першого класу – 1050 грн/т, 

– другого класу – 1015 грн/т, 

– третього класу – 900 гривень за

тонну.

Тож усім аграріям очільниця

Уряду рекомендувала здавати своє

зерно саме в Аграрний фонд за за�

ставними цінами. Крім того, вона

підкреслила, що продаючи зерно

до Аграрного фонду, аграрії не

втрачають права власності на ньо�

го. Коли ж ціна на ринку досягне

максимуму, селяни зможуть забра�

ти своє зерно із застави і продати

за максимальними ринковими ці�

нами, переконувала вона. Звісно,

попередньо повернувши державі

ті 60%.  

Крім того, прем'єр пообіцяла

вже наступного дня винести на

розгляд уряду проект постанови

про спрощення процедури заку�

півлі зерна до Аграрного фонду.

Йдеться про те, щоб звести пере�

лік дозволів та довідок, необхід�

них до продажу зерна в АФ, до мі�

німуму. У відповідь генеральний

директор Аграрного фонду Воло�

димир Іванишин повідомив, що

кількість таких документів буде

скорочена до трьох, тобто сім до�

відок буде відмінено. За його сло�

вами, залишаться лише такі доку�

менти: 

1) заявка на продаж зерна;

2) довідка з державної хлібної ін�

спекції;

3) довідка з елеватора або з сіль�

госппідприємства про кіль�

кість зерна, яке зберігається на

складах. 

(29 липня, повідомила Юлії

Тимошенко на прес�конференції,

Кабінет Міністрів України за�

твердив вичерпний список необхід�

них документів для продажу зерна

до Аграрного фонду. Згідно з уря�

довим рішенням, для оформлення

заявки необхідно подати виписку з

єдиного державного реєстру юри�

дичних та фізичних осіб�підприєм�

ців; копію свідоцтва платника

ПДВ; складську квитанцію або

видаткову накладну, залежно від

того, чи сертифіковане зернове

сховище; довідку про якість зерна

від хлібної інспекції – ред.)
Що ж до видачі актів на земле�

користування, то пані Тимошенко

доручила присутньому голові Дер�

жавного комітету із земельних ре�

сурсів підготувати постанову що�

до спрощення відповідних проце�

дур, яку уряд розгляне на своєму

найближчому засідання. Крім то�

го, Держкомзем має здійснити пе�

ревірку та аналіз процедур офор�

млення земельних паїв та догово�

рів оренди землі. 

Стосовно «молочних» питань,

то було обіцяно перевірити масло�

і молокозаводи, які занижують за�

купівельні ціни, і вжити заходів. А

от щодо підмоги обслуговуючим

кооперативам у придбанні слав�

нозвісних імпортних молоковозів

з автономним охолодженням мо�

лока, то на кінець вересня перша

партія цієї техніки буде, запевнила

глава уряду. Міністр агрополітики

Юрій Мельник спробував�було

уточнити, що будуть вони вже у

серпні, але Юлія Тимошенко зі

знаннями справи порадила все ж

таки чекати їх у вересні. Контрак�

ти з японськими компаніями що�

до відповідних поставок уряд має

підписати до кінця тижня. І вже

до кінця року Кабінет Міністрів

планує забезпечити обслуговуючі

кооперативи цими молоковозами.

Цікавило людей і те, коли ж

знову видаватимуть по тисячі гри�

вень – компенсації вкладникам

Ощадбанку колишнього СРСР. На

це Юлія Володимирівна відповіла

неоднозначно: «Як тiльки криза

пiде на спад, ми обов'язково по�

вернемося до виплат. Після того,

як ми зможемо хоча б трохи нала�

годити бюджетнi надходження,

якi зменшилися у зв'язку з еконо�

мiчною кризою, ми повернемося

до виплати тисячі гривень».

Насамкінець ведуча телефон�

ного «мосту» між урядом та селя�

нами дала своїм підлеглим, міні�

страм, завдання – розробити спе�

ціальну таблицю, розбити її на ко�

лонки, в яких має бути зазначено:

хто звернувся, з яким питанням,

на кого записано його вирішення і

в які строки. 

Що ж, сподіваємся, хоч та де�

щиця справжніх аграріїв, кому по�

щастило цього дня переказати

свої турботи владі, не чекатимуть

роками, поки їхні «питання» чи�

новники розписуватимуть один на

одного…

Софія Багірова
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ Прем'єр�міністр 
у контакті з аграріями

ГАРЯЧА ЛІНІЯ Віднині українським міністрам додасться роботи – щотижня
вони проводитимуть «гарячі» телефонні лінії з прийому звернень громадян.
Принаймні, таке доручення дала їм прем'єр)міністр Юлія Тимошенко,
показавши особистий приклад 28 липня ц.р. Так, зібравши в «Укртелекомі»
свою урядову команду майже в повному складі, вона особисто відповідала
на дзвінки аграріїв.

Діючі «гарячі» телефонні лінії

«Гаряча лінія» для аграріїв, які хочуть здати зерно
Аграрному фонду по заставних закупівлях: 
тел. 8'800'507'30'90, відкрита при Кабміні з 28 липня ц.р.,
працюватиме щодня з 8 до 21 години

«Гаряча лінія» для оперативного реагування на
зловживання в земельній сфері: тел. 8'800'502'52'80, діє
з квітня ц.р. при Державному  комітеті із земельних ресурсів
(безкоштовна, багатоканальна).

ДОВІДКА

Юлія ТИМОШЕНКО
Фото: Урядовий портал



ЗВЕДЕННЯ комплексу – це лише

один із кроків вражаючого інве�

стиційного проекту «НІБУЛОНа»

на 2009�2010 рр., що його має на�

мір втілити у життя відомий націо�

нальний сільгоспвиробник, зерно�

трейдер та інвестор. Проект за�

гальною вартістю $150 млн вклю�

чає будівництво семи елеваторів та

річкових терміналів із загальним

об'ємом зберігання зерна близько

300 тис. тонн в Черкаській, Запо�

різькій та Полтавській областях,

будівництво 24 барж змішаного

«ріка�море» плавання дедвейтом

108 тис. тонн і придбання 14 мор�

ських та річкових буксирів.

Нагадаємо, що першим «вод�

ним» кроком у реалізації проекту

стало урочисте закладання 3 чер�

вня 2009 року перших чотирьох

барж, що їх має виготовити на

замовлення «НІБУЛОНу» Мико�

лаївський суднобудівний завод

ВАТ «Вадан Ярдс Океан». До речі,

баржі планується урочисто спу�

стити на воду вже 11 серпня ц.р.  

Першим же наземним об'єк�

том у рамках проекту стане зер�

нозберігальний комплекс у м.Гло�

бине, який розташується на зе�

мельній ділянці площею 4,95 га

поруч із залізничними коліями.

Завершити будівництво комплек�

су планується вже у вересні цього

року. Він матиме об'єм зі зберіган�

ня зерна у 66 тис. тонн, потуж�

ність сушарок – 4 тис. тонн на

добу, потужність з приймання та

відвантаження залізничним

транспортом – 5 тис. тонн на добу.

Планова вартість будівництва – 70

млн. гривень. Після введення

комплексу в експлуатацію роботу

на ньому отримають 60 чоловік. 

Реалізація проекту в цілому –

створення власного флоту і будів�

ництво низки елеваторів – не ли�

ше зменшить логістичні витрати,

а й розвантажить наземні транс�

портні магістралі. До того ж, як

зазначають українські агровироб�

ники, наразі вартість транспорту�

вання зерна в межах України від�

чутно вища за міжнародні переве�

зення. І виграють тут насамперед

сільгосптоваровиробники Прид�

ніпров'я – Черкаської, Полтав�

ської, Дніпропетровської, Київ�

ської та Запорізької областей. За�

купівельні ціни на зерно в цих ре�

гіонах будуть наближені до цін

морських портів України. 

Втім, повернімося безпосе�

редньо до урочистої події. Перед

освяченням будівництва і закла�

денням капсули з посланням на�

щадкам, до гостей з промовами

звернулися представники Мін�

агрополітики, обласної і міської

влади, а також партнери компанії

«НІБУЛОН», залучені до здійс�

нення проекту.

Директор департаменту ро�

звитку аграрного ринку Мінагро�

політики Анатолій Розгон пере�

дав вітання від міністра Юрія

Мельника та підкреслив важли�

вість заходу для його відомства. За

його словами, міністерство зав�

жди підтримує ініціативи ТОВ СП

«НІБУЛОН», адже вони спрямо�

вані на покращення життя селян.

В даному випадку – це збільшен�

ня прибутків за рахунок зменшен�

ня витрат на транспортування і

збереження зерна. До того ж, у пе�

ріод кризи, коли всі констатують

шалений рівень безробіття та за�

непад виробництва, інвестицій�

ний план компанії забезпечить ти�

сячі робочих місць. За словами

промовця, в Україні зараз в наяв�

ності близько 700 сертифікованих

елеваторів, але цього замало, ос�

кільки більшість із них – мораль�

но і технічно застарілі, збудовані

ще за радянських часів, і не мо�

жуть забезпечити сучасний рівень

послуг за прийнятними цінами.

Тому влада готова до співпраці з

таким ініціативним і надійним

партнером як «НІБУЛОН».

Заступник голови Полтавської

облдержадміністрації Володи'

мир Андрієнко схвалив появу ні�

булонівського елеватору на землях

Полтавщини. Його тішить те, що

«з кожним днем у області закрі�

плюється надійний трейдер». Для

Полтавщини, зазначив заступник

губернатора, позитивний ефект

співпраці з компанією вже добре

відчутний. «Адже минулого року

найбільшу ціну за наше збіжжя

давав саме «НІБУЛОН». 

Щиро подякував «НІБУЛО�

Ну» за співпрацю та соціальну від�

повідальність міський голова

м.Глобине Сергій Ковнір. 

Генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський наголо�

сив, що реалізацією такого мас�

штабного інвестпроекту «ми ма�

ємо намір оживити Дніпро, відро�

дити Україну як аграрну державу.

Україні до снаги стати першою в

світі за експортом зерна. І наша

компанія зробить все для того,

щоб дійсно так і було». Він повідо�

мив, що вже у вересні перші баржі

зможуть прийняти зерно на борт.

А закладений тут елеватор, який

здатен за сезон прийняти 200�250

тис. тонн зернових культур, буде

найсучаснішою спорудою у мережі

зерноприймальних комплексів

«НІБУЛОНа», принаймні деякий

час: адже кожен новий об'єкт ком�

панії є найсучаснішим на момент

будівництва. Наприкінці Олексій

Опанасович подякував партнерам

по будівництву – за взаєморозу�

міння, а обласній і місцевій владі

– за сприяння у розвитку проекту.

Так, зокрема, ті питання, що заз�

вичай вирішуються більше року,

для цього проекту були розв'язані

за 6 місяців – скликалися позачер�

гові сесії рад усіх рівнів, нагально

розглядалися земельні питання то�

що. «Це – приклад того, як влада

дбає про залучення інвестицій»,

резюмував він. Таке ставлення і

стало запорукою того, що біль�

шість елеваторів в рамках проекту

буде збудовано саме на теренах

Полтавщини.

До речі, Глобинський зерно�

вий комплекс буде для компанії

не першим у Полтавській області,

тут з 2006 року успішно працює

елеватор Філії «Решетилівська» з

об'ємом зберігання зерна 37,5 тис.

тонн і добовою потужністю суша�

рок – 3,5 тис. тонн. В 2008/09 МР

на філії було прийнято 251 тис.

тонн зернових та олійних культур.

Загалом за рік було здійснено

8 повних виробничих циклів – це

справді унікальний показник!

Найсучасніший технологічний

рівень забезпечить на новобудові

обладнання провідних іноземних

компаній «SYMAGа» (Іспанія);

«CIMBRIA UNIGRAIN A/S» (Да�

нія); «MATHEWS COMPANY»

(США); «SIMATEK A/S» (Данія);

«SCHMIDT�SEEGER AG» (Ні�

меччина); «RAKORAF» (Данія);

«PRECIA�MOLEN» (Бельгія);

«Елеватормельмаш» (Росія), а та�

кож вітчизняних виробників –

фірм «Булат», «Лорд», «Калинів�

ський машинобудівний завод», за�

вод «Комсомолець», «Завод елева�

торного обладнання». Багато з них

є давніми партнерами «НІБУ�

ЛОНу». 

Директор представництва

«CIMBRIA UNIGRAIN A/S» в

Україні Оксана Стретович роз�

повіла, що тривала (з 2003 року)

співпраця з компанією «НІБУ�

ЛОН» є стимулом, аби і самим

стати кращими. Наприклад, для

цього проекту «CIMBRIA» взяла�

ся виробити і поставити облад�

нання у рекордно короткі термі�

ни. Також вона зазначила, що на

всіх чекає дуже багато роботи, але

ця робота буде дійсно корисною і

значною для всієї України. 

І цієї роботи вистачить на всіх.

А в будівництві прийматимуть

участь Глобинський райагробуд

(м.Глобино); Решетилівський ра�

йагробуд (смт.Решетилівка); ЗАТ

«Кременчукнафтохімбуд�інвест»

(м.Кременчук); ТОВ «Черкаси�

міськбуд» (м.Черкаси); ВАТ

«ПМК�216» (м.Черкаси); БК

«Основа�Солфіс» (м.Київ); ПВКП

«Будівельник» (м.Миргород); ПП

«Монолітспецбуд» (м.Севасто�

поль); ТОВ «Південьтрансмон�

таж» (м.Кривий Ріг);  ТОВ

«ДАЕМ» (м.Південноукраїнськ);

ТОВ «Універсал» (м.Миколаїв);

ЗАТ БФ «Жилбуд�НІКО» (м.Ми�

колаїв); ВАТ «Миколаївський до�

мобудівний завод» (м.Миколаїв).

Залишається додати, що окрім

високотехнологічного та екологіч�

ного підприємства м.Глобине от�

римає ще й сучасну естетичну

споруду – адже об'єкти «НІБУЛО�

На» вирізняються бездоганним

зовнішнім виглядом. 

Тож, другий (він же перший

наземний) крок в реалізації мас�

штабного інвестпроекту компанії

«НІБУЛОН» зроблено. Наступний

станеться за два тижні: 14 серпня в

с.Вітове Чигиринського району

Черкаської області урочисто роз�

почнеться будівництво річкового

перевантажувального терміналу.

Павло Мороз
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ПОДІЯ 24 липня у м.Глобине Полтавської області «НІБУЛОН» вкотре зібрав численних гостей.
Цього разу приводом став урочистий початок будівництва тут нового комплексу з приймання, 
зберігання і відвантаження зернових та олійних культур. 

Перший наземний крок 
сміливого інвестпроекту
Розпочато будівництво Глобинського елеватора ТОВ СП «НІБУЛОН»
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ЗГІДНО з офіційними даними,

45 тис. тонн української і австра�

лійської пшениці, що перебуває

в єгипетському порту Алексан�

дрія, реекспортуватимуть. Ос�

новною причиною такого рі�

шення прокуратури Єгипту ста�

ла невідповідність якості даного

зерна заявленим в контракті па�

раметрам. 

Відзначимо, що зазначений

обсяг пшениці був куплений од�

нією з приватних єгипетських

компаній. 

Нагадаємо, що в червні Єги�

пет реекспортував більш ніж 100

тис. тонн пшениці російського

походження з огляду на її погану

якість, зокрема, підвищений

вміст шкідників і невизначених

важких металів, що робило її не�

придатною для харчового спо�

живання. 

В результаті, міністерством

торгівлі Єгипту були введені но�

ві вимоги до зерна, що імпорту�

ється, і, зокрема, до пшениці.

За інформацією ІА «АПК)Інформ»

Українську пшеницю 
реекспортують з Єгипту

БІЛОРУСЬ розраховує, що уро�

жай зернових в поточному році

буде на рівні минулого року, по�

відомив 24 липня міністр сільсь�

кого господарства і продоволь�

ства Білорусі Семен Шапіро. 

«Хліб на полях стоїть на рівні

минулого року», – сказав Семен

Шапіро, нагадавши, що в 2008 р.

Білорусь зібрала близько 10 млн

тонн зерна в бункерній вазі. 

При цьому міністр відзначив,

що при такій дощовій погоді те�

ма урожаю стає все більш акту�

альною. Він уточнив, що раніше

«хліб лежав на 3% площ, зараз ця

цифра уточнюється». 

За інформацією ІА «АПК)Інформ»

Білорусь збере 10 млн т зерна

ГЕНЕРАЛЬНИЙ директорат

Європейської комісії з охорони

здоров'я і захисту прав спожива�

чів (САНКО) вважає, що укра�

їнська система контролю над ви�

робництвом м'яса птиці, яєць і

продукції з них не повною мірою

відповідає вимогам Євросоюзу. 

Про це йдеться у поперед�

ньому звіті САНКО після прове�

деної з 9 по 18 червня цього року

його фахівцями інспекції укра�

їнських виробників птахівничої

продукції і системи ветеринар�

ного контролю в цій галузі. 

САНКО відзначає, що в Ук�

раїні існує дієва система контро�

лю, яка включає щоденний кон�

троль при виробництві продукції

птахівництва. Проте, на думку

фахівців директората, вона ви�

магає деякого коректування у бік

наближення до європейських

стандартів. 

Як повідомив голова Держ�

комветмедицини України Петро

Вербицький, зауваження євро�

пейських інспекторів стосують�

ся більшою мірою технічних пи�

тань, наприклад, впровадження

системи управління ризиками на

підприємствах харчової проми�

словості НАССР, невідповідності

європейським вимогам деяких

підзаконних актів. За його сло�

вами, українська сторона має на�

мір оперативно усунути всі недо�

ліки і попросити Генеральний

директорат Європейської комісії

з охорони здоров'я і захисту прав

споживачів ще раз прислати сво�

їх інспекторів до України. 

Поки що не відповідаємо

29 ЛИПНЯ міністр сільського

господарства Росії  Олена

Скринник і голова Республіки

Калмикія Кірсан Ілюмжинов

підписали угоду, що передбачає

співфінансування з федерально�

го і регіонального бюджетів ви�

трат на підтримку республі�

канської цільової програми «Ро�

звиток м'ясного скотарства в

Республіці Калмикія на 2009�

2012 роки». Згідно з документом,

в 2009 році об'єм субсидій з фе�

дерального бюджету на зазначені

цілі становитиме близько 943

млн рублів, з республіканського

бюджету буде направлено 225,8

млн рублів.

За словами Олени Скрин�

ник, реалізація програми дасть

змогу не тільки вдвічі збільшити

об'єм виробництва високоякіс�

ної яловичини в республіці, за�

безпечити зростання поголів'я

племінної м'ясної худоби з 45,4

тис. в 2007 році до 70 тис. голів в

2012 році, але і істотно просуну�

тися в розв’язанні задачі по ім�

портозаміщенню. Крім того, во�

на сприятиме соціально�еконо�

мічному розвитку республіки,

зокрема за рахунок створення

більше ніж 15 тисяч додаткових

робочих місць.

Для ефективного цільового

використання коштів, що виді�

ляються в республіці створена

спеціальна комісія, яку очолив

Кірсан Ілюмжінов. До її складу

увійшли представники право�

охоронних структур, засобів ма�

сової інформації, громадських

організацій. Таким чином,

«будь�хто зможе дізнатися, в

яких об'ємах і кому конкретно

були спрямовані субсидії», – від�

значив глава республіки.

За інформацією МСГ РФ

Росія розвиватиме тваринництво *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 30.07.2009 року 1 RUB = 0,24510 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 30 липня 2009 року

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 4560 4419 4562 4420 ' 4512 '76 4419 4562 10 18182710

EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 4810 4625 4910 4631 ' 4783 '38 4625 4910 10 18651750

EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 4970 4825 5010 4829 ' 4929 '46 4825 5010 10 20502820

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 3780 3675 3790 3682 ' 3747 '124 3675 3790 10 15101970

EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 4200 3870 4220 3871 ' 4097 '21 3870 4220 10 15978950

EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 4380 4072 4387 4073 ' 4267 '25 4072 4387 10 17750720

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 0 0 0 0 + 2413 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 0 0 0 0 + 2549 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 0 0 0 0 + 2752 +0 0 0 0 0

FOB експ. пшениця Липень ’09 169,7 168,8 169,7 168,8 ' 169,4 '1 168,8 169,7 10 18962292

FOB експ. пшениця Вересень ’09 173,8 172,9 173,9 173,2 ' 173,6 '1 172,9 173,9 10 19434017

FOB експ. пшениця Листопад ’09 178,5 177,0 178,6 177,2 + 178,0 +1 177,0 178,6 10 20598401

ДЛЯ контрактів на пшеницю тиж�

день завершився з пониженням,

основний тиск на ринок створило

зменшення попиту на амери�

канське зерно та падіння світового

попиту на пшеницю. Поступальне

зниження вартості пшениці про�

довжиться, доки ринок не визна�

чить «дно», вважають аналітики.

Вересневі ф'ючерси на біржі в Чи�

каго (CBOT) закрито на 26 центів

за бушель нижче за попередній

тиждень на позначці $189,6/МТ. У

Канзас Сіті ф'ючерси здешевшали

на 18 центів до рівня $201,7/МТ. У

Міннеаполісі ціна впала на 25

центів і зупинилась на $217,3/МТ.

Ф'ючерси CBOT на кукурудзу

зросли 23 липня через чутки, що

USDA може скоротити свою

оцінку посівних площ під цією

культурою. Тим не менше, верес�

неві ф'ючерси на кукурудзу до

кінця тижня відкотились вниз на

6 центів порівняно із попереднім

тижнем до $116,1/МТ. Тиск на

ринок чинять поліпшені прогно�

зи щодо майбутнього врожаю і

сприятливі метеоумови. Аналіти�

ки вважають, що на поточному

тижні спад продовжиться, насам�

перед через те, що фермери поч�

нуть звільнятися від перехідних

запасів кукурудзи.

Соєві боби з поставкою у сер�

пні піднялись на 13 центів за бу�

шель і  закрились на рівні

$375,5/МТ. Однак листопадові

ф'ючерси і далі продовжують зни�

жуватися шостий тиждень по�

спіль. Ключовим фактором спаду

на соєвому ринку виступає

сприятлива погода, що склалася

на плантаціях сої. 

На минулому тижні продажі

становили 342,3 тис. МТ, що на

19% менше від попереднього тиж�

ня, але в межах торгових очіку�

вань. Найбільші екпортні кон�

тракти відбулись до Японії, Ніге�

рії, Мексіки.

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 24 липня 2009 року

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25'30 тис.тонн

«Handymax» 
40'46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 27 25
Захід Центральної Америки (Гватемала) 34
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Північ Південної Америки (Колумбія) 25
Схід Південної Америки (Бразилія) 29
Західна Африка (Нігерія) 52
Східне Середземномор'я (Італія) 32
Західне Середземномор'я (Марокко) 43
Близький Схід (Єгипет) 39
Японія 60 58

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 30
Західна Африка (Нігерія) 60
Близький Схід (Єгипет) 39

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 33 27
Європа (Роттердам) 34
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 65
Західне Середземномор'я (Іспанія) 61
Європа (Роттердам) 53
Західна Африка(Марокко/Алжир) 56

Північно'Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Захід Центральної Америки (Гватемала) 27
Близький Схід (Єгипет) 44
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 62
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 40 38
Тайвань 39 37
Південна Корея 39 37
Японія 37 34

Основні тенденції зернового ринку США

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 189,59 5,160 '0,258 5,440 '0,240 5,625 '0,238 5,898 '0,075 5,875 '0,188
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 201,72 5,490 '0,175 5,658 '0,178 5,820 '0,175 5,925 '0,178 6,028 '0,180
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 217,33 5,915 '0,248 6,058 '0,203 6,203 '0,175 6,293 '0,153 6,380 '0,118
CBOT Чикаго (Кукурудза) 116,11 3,160 '0,063 3,268 '0,048 3,398 '0,055 3,510 '0,038 3,603 '0,040

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень '09 Листопад '09 Січень '10 Березень '10 Травень '10

349,43 9,510 0,025 9,150 '0,085 9,230 '0,083 9,240 '0,120 9,350 '0,015

США. Ставки океанського фрахту на 24 липня 2009 року, $/тонну
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Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 26,30 26,80 26,21 655,25 '1,5% 138,3%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 30,00 70,00 40,00 285,71 0,0% '9,1%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 38,80 38,80 38,00 2 612,16 14,4% 208,9%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 1,43 1,54 1,43 14,66 0,0% 90,2%
Лендком Лондон LKI LN GBP 14,75 15,50 15,25 36,60 0,0% 38,6%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 1,00 1,04 0,99 12,35 '5,0% '57,0%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,00 8,25 8,20 908,15 2,5% 152,3%
Миронівський з'д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,80 1,95 0,75 220,00 0,0% 37,5%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 8,25 8,75 8,30 176,38 0,0% 38,3%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,19 2,74 2,00 34,40 0,0% '4,8%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,30 3,11 2,70 88,94 '32,5% '53,4%
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 30 липня 2009 року

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

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

Молочна компанія «Гали'

чина» збільшила протягом
січня�червня 2009 року
об'єм реалізації цільномо�
лочної продукції порівнян�
но з аналогічним періодом
2008 року на 11,6% у грив�
невому еквіваленті. 
Загальний обіг компанії за
цей період склав 278,8
млн. грн. 
Такий ріст зумовлений, зо�
крема, зростанням ваги ка�
тегорії кефірів. Продажі ке�
фіру «Галичина» збільши�
лись на 22,6%, натомість
йогурти та йогуртові напої
зменшились на 6,1% в
гривневому еквіваленті. 
«Категорія йогуртів в Укра�
їні впала значно більше,
аніж це відобразилося на
наших продажах, – розпо�
відає комерційний дирек�
тор молочної компанії «Га�
личина» Іван Саломатін. –
За нашими даними, ринок
йогуртів у грошовому обся�
зі впав щонайменше на
15%, а у фактичному об'ємі
– на 27�30%. Натомість
продажі йогуртів ТМ «Гали�
чина» зменшились на 6,1%
у гривнях та на 17% у тон�
нажі. У другому півріччі
2009 року ми очікуємо від�
новлення об'ємів продажу
наших йогуртів до минуло�
річного рівня».
ЗАТ «Галичина» (м.Радехів,
Львівська обл.) засновано
в 1998 році. Компанія спе�
ціалізується на виробництві
і реалізації цільномолочної
продукції, а також сухого
знежиреного молока, мас�
ла і твердих сирів.
Потужності основного ви�
робничого майданчика
компанії – Радехівського
молокозаводу – складають
350 тонн молока на добу.
Основні торгові марки: «Га�
личина», «12 вітамінів»,
«Молочар».

* * *
ВАТ «Концерн Хлібпром»

згідно з консолідованими
даними у першому півріччі
2009 р. збільшив товароо�
біг в порівнянні з аналогіч�
ним періодом минулого
року на 11,6% – до 281,9
млн грн. 
Як повідомляє прес�служба
концерну, валовий прибу�
ток зріс до 71,5 млн. грн,
що на 72% більше, ніж у
першому півріччі 2008 р.
Чистий прибуток «Концер�
ну Хлібпром» за 6 місяців
склав 3,2 млн грн. При цьо�
му валова маржа за звітний
період склала 31%, а показ�
ник EBIDTA – 40,7 млн. 
Зазначені позитивні тен�
денції в показниках
концерну стали результа�
том продовження, початого
в 2008 році проекту опти�
мізації витрат і процесів у
компанії.

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні, по�

відомила, що з початку липня аг�

рофірми холдингу зібрали 17,5 тис

га, або 30% від запланованого. На�

молочено 77,6 тис. тонн ранніх

зернових при середній врожайно�

сті 44 ц/га. Ці результати переви�

щують минулорічні, коли на цю ж

дату було намолочено 42,7 тон при

середній врожайності 41,5 ц/га. 

Більше 85% зібраного врожаю

складає озима пшениця, середня

врожайність якої 46 ц/га, а в най�

кращих агрофірмах вона сягає 56

ц/га. Це значно перевищує серед�

ній по Україні показник у 27,4

ц/га, за даними Міністерства аг�

рарної політики. 

Стан посівів інших культур, а

саме кукурудзи, соняшника, сої і

цукрового буряку, агрономами

холдингу оцінюється як гарний.  

Після різкого зростання курсу

акцій «Астарта Холдинг» на Вар�

шавській фондовій біржі минулого

тижня, ціна дещо стабілізувалася, і

станом на 30 липня становила

26,21 польських злотих за акцію.

Взагалі з початку лютого, коли бу�

ло досягнуто дно, акції подорожча�

ли вже більш ніж втричі. Зважуючи

на те, що ціна все ще майже у два

рази нижче за максимальну, потен�

ціал подальшого зростання у 2009

році зберігається.

Цукровий союз
Укррос
ВАТ «Цукровий союз Укррос»,

другий за результатами минулого

року виробник цукру в Україні, по�

відомив про початок збиральної

кампанії. Станом на 9 липня, вро�

жай зібрано на 9% землі, переваж�

но на півдні країни. За словами ви�

конуючого директора «Укррос»

Володимира Григоревського, нез�

важаючи на не зовсім сприятливі

погодні умови у квітні, компанія

очікує високу врожайність культур

як мінімум на рівні минулого року.

Всього компанія планує отримати

702 тис. тонн цукрового буряку,

більше 100 тис. тонн пшениці, 85,5

тис. тонн ячменю, 25 тис. тонн со�

няшнику і 47 тис. тонн кукурудзи. 

Також «Укррос» знаходиться в

стадії пошуку інвестора для будів�

ництва заводу по виробництву

біоетанолу на базі Губініхського

цукрового заводу, який зараз про�

стоює внаслідок відсутності до�

статньої кількості сировини для

переробки. За словами співвлас�

ника компанії Олександра Федо�

ренка, «Укррос» очікує участі

стратегічного інвестора з Європи

в цьому проекті. Власні інвестиції

мають складати 6�7 млн доларів

США у вигляді виробничих по�

тужностей заводу, решта 30 млн

доларів, необхідні на модерніза�

цію устаткування, має вкласти ін�

вестор. Новий завод зможе на

першому етапі забезпечити себе

власною сировиною на 30%. Кін�

цевий строк реалізації проекту

планується на 2012 рік. 

Хоча акції  «Укрросу», що

обертаються через депозитарні

розписки (GDR) на Франкфурт�

ській фондовій біржі, зупинили

вільне падіння і навіть трохи зро�

сли в ціні, вони продовжують зна�

ходитись на критично низькому

рівні. З початку року ціна GDR

впала з 1,5 євро за GDR до майже

нульової позначки. Останній мі�

сяць ціна була незмінною на рівні

0,16 євро. Подальший рух курсу

акцій буде залежати від спромож�

ності компанії обслуговувати свої

боргові зобов'язання та підвищити

рентабельність діяльності. 

Кернел
Компанія «Кернел», найбільший

в Україні виробник соняшникової

олії, а також один з найбільших

зернотрейдерів, отримав два кре�

дити від ІНГ Банк Україна, пові�

домляється у прес�релізі банку. 18

млн доларів США були отримані

на чотири роки для фінансування

розширення виробництва на Пол�

тавському МЕЗ до 430 тис. тонн

соняшника на рік. Другий кредит

на 45 млн доларів США отрима�

ний для поповнення оборотного

капіталу, а кошти були спрямовані

на погашення зобов'язань перед

іншою фінансовою структурою в

рамках загальної програми компа�

нії, спрямованої на оптимізацію

фінансових витрат. 

Акції «Кернелу», що мають

обіг на  Варшавській фондовій бір�

жі, продовжують впевнену ходу

догори, показуючи цього року

найкращі результати серед усіх ук�

раїнських компаній агросектору. З

початку року ціна зросла вже втри�

чі до 38 польських злотих, і дося�

гла свого докризового рівня мину�

лої весни. Більш того, компанії за�

лишилося зовсім трохи до дося�

гнення нового історичного рівня

капіталізації, котрий поки що до�

рівнює 2,75 млрд польських зло�

тих. А це означатиме, що «Кернел»

перший серед усіх публічних укра�

їнських компаній перетне докри�

зову відмітку, у той час як біль�

шість з них навіть зараз оцінюють�

ся наполовину від своїх історич�

них максимумів. Впевненості інве�

сторам надає і той факт, що за ре�

зультатами минулого маркетинго�

вого року, «Кернел» увійшов до

п'ятірки найбільших зернотрейде�

рів в Україні.   

Мрія Агро
У своєму прес�релізі, група компа�

ній «Мрія Агро», один з найбіль�

ших агрохолдингів в Україні, пові�

домляє про завершення збирання

врожаю озимого ріпаку. Врожай зі�

брано з 19,8 тис га, при цьому вро�

жайність культури склала 29 ц/га.

Агрофірми холдингу також почали

збирати врожай озимої пшениці та

картоплі. Станом на 24 липня,

пшеницю зібрано з 10% засіяної

площі, при цьому 70% врожаю від�

повідає третьому класу (продо�

вольча пшениця), а решта – че�

твертому. Врожайність культури

склала 58 ц/га, що на 10% вище за�

планованого показника. 

Вже більше п'яти місяців ціна

акцій Mriya Agro Holding, що тор�

гуються на Франкфуртській фон�

довій біржі через глобальні депо�

зитарні розписки (GDR), трима�

ється у вузькому діапазоні 7,7�8,3

євро. При цьому останні три тиж�

ні вона знаходиться біля верхньої

межі коридору. Це може свідчити

про потенціал подальшого зро�

стання курсу акцій у найближчі

кілька місяців, особливо в разі от�

римання гарного врожаю основ�

них сільгоспкультур компанії. 

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg



ЗАСІДАННЯ тривало близько чо�

тирьох годин. У президії, крім

членів уряду, були голова Дніпро�

петровської ОДА Віктор Бондар,

керівники «Агро�Союзу» Володи�

мир Хорішко та Сергій Прокаєв, в

залі – керівники державних комі�

тетів, заступники міністра агропо�

літики та керівники департаментів

МінАП, заступники голів ОДА і

начальники головних управлінь

агропромислового розвитку,

очільники профільних громадсь�

ких об'єднань АПК, науковці, ке�

рівники агропідприємств – усьо�

го близько трьохсот чоловік.

Криза закінчиться
за три місяці
ВІДКРИВАЮЧИ захід, глава уря�

ду Юлія Тимошенко насамперед

подякувала аграріям за те, що во�

ни своєю працею «тримають» кра�

їну у цей важкий кризовий час, а

це позитивно впливає на показ�

ник валового внутрішнього про�

дукту загалом.

Оскільки нинішній рік досить

тяжкий, а прогнози робити ще за�

рано, то прем'єр�міністр виріши�

ла підбадьорити аграріїв спогада�

ми про їхні минулі досягнення,

зокрема про торішній рекордний

врожай – 53 млн тонн зернових.

Саме це допомагає країні більш�

менш достойно переживати кри�

зу, впевнена пані Тимошенко. На

її переконання, світ почне долати

кризу вже через 3�4 місяці, «але

ніхто не забуде, що саме у цей час

ми показали рекордні врожаї».

І вже на листопад, враховуючи

світові тенденції на аграрному

ринку зерна, Юлія Володимирів�

на прогнозує встановлення най�

кращих цін на зерно. Тож наразі

рекомендує сільгоспвиробникам

не квапитися з продажем зерно�

вих, тим більше, що уряд, з її слів,

уже бореться з монополістами на

ринку зерна. Сьогодні на держав�

них елеваторах ціни за зберігання

зерна на 30�40% нижчі, ніж на

приватних, тому пані Тимошенко

пообіцяла звернутися до Антимо�

нопольного комітету, щоб поста�

вити на місце тих власників еле�

ваторів, які завищують ціну за збе�

рігання зерна. І вже на цьому засі�

данні Кабміну було ухвалено рі�

шення про зниження цін за збері�

гання зерна на державних порто�

вих елеваторах, а також ціни за пе�

ревалку зерна у портах. А на на�

ступному урядовому засіданні (29

липня 2009 р. – ред.) заплановано

ухвалити рішення, згідно з яким

Державна податкова адміністрація

повертатиме ПДВ лише тим зер�

нотрейдерам – експортерам зер�

на, які матимуть довідки про те,

що вони купили зерно безпосе�

редньо у сільгоспвиробників за ці�

нами, не нижчими за мінімальні

закупівельні. «Ми відпрацювали

такі інструменти, які дають надію

на те, що монопольні структури

не будуть скуповувати зерно у се�

лян за «бросовими» цінами», –

підкреслила Юлія Тимошенко. 

А тим часом подякувала при�

сутньому в залі Олексію Вадатур�

ському, Герою України, генераль�

ному директору ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», «який першим апробував

механізм повернення ПДВ зер�

ном, показав високий клас, розі�

брався, що йому не потрібно ро�

ками чекати повернення ПДВ і

сьогодні спокійно кожен місяць

приходить з усіма документами і

забирає зерном за мінімальними

цінами». 

Крім того, прем'єр повідоми�

ла, що в планах уряду – намір

спрямовувати до Аграрного фон�

ду додаткові кошти: «Я перекона�

на, що на 2�3 млрд грн ми знімемо

з ринку зерно за достойними ці�

нами», – відзначила пані Тимо�

шенко. І пообіцяла не лише вре�

гулювати ситуацію з цінами на

ринку зерна, а й зробити їх макси�

мально сприятливими для вироб�

ників. 

Що ж до видатків на АПК, то

їх усі «до останньої копійки буде

профінансовано», пообіцяла

прем'єр. 

Зелене світло –
несертифікованим
складам?
НА ПОЧАТКУ урядового засідан�

ня пані Тимошенко звернулася до

керівництва областей з досить не�

популярною пропозицією: заку�

повувати зерно не лише з сертифі�

кованих складів, а й з несертифі�

кованих. До речі, на закупівлю

зерна, за її словами, планується

виділити близько 3 млрд гривень.

Пізніше відповідну постанову, по�

при незгідливий гул у  лавах при�

сутніх, було�таки прийнято. Ви�

ступити ж із запереченнями про�

ти відкриття стихійного ринку

зерна учасники засідання можли�

вості не мали, адже були фактич�

но запрошеними «вільними слуха�

чами». 

Хто гарантуватиме якість і від�

повідатиме за походження зерна з

несертифікованих складів – цьо�

го прем'єр не пояснила. Адже, як

відомо, донині Аграрний фонд

здійснював закупівлі зерна до дер�

жавного резерву лише із сертифі�

кованих складів, нині ж схоже на

те, що запускається схема закупі�

вель зерна невідомого походжен�

ня за бюджетні кошти.

Домовленості 
про будівництво
елеваторів є
ПІД ЧАС ЗБОРУ врожаю зерно�

вих Кабінет Міністрів, повідомила

його очільниця, зможе спрямува�

ти до Аграрного фонду до 2 млрд

грн на закупівлю зерна. 

Крім того, уряд, за її словами,

розглядає масштабну програму з

будівництва нових елеваторів як

портових, так і тих, які знаходи�

тимуться на місцях збору врожаю:

відповідні домовленості про будів�

ництво таких елеваторів вже до�

сягнуто зі світовими потужними

компаніями. Йдеться про зерно�

сховища ємністю 1000, 3000, 10000

тонн – тобто малі, середні та ве�

ликі елеватори. Водночас, «якщо

перша складова проблеми – це де

зберігати зерно за допустимими

цінами, то інша складова – це вже

мати обігові кошти до того момен�

ту, поки можна буде продати зер�

но за найвищими цінами», під�

креслила пані Тимошенко.

Серед інших планів уряду –

масштабна закупівля сільськогос�

подарської  техніки до лізингового

фонду з метою її подальшої пере�

дачі у лізинг сільгоспвиробникам,

додала Юлія Тимошенко. 

Гроші є – 
давати нікому
Міністр аграрної політики Юрій

Мельник, своєю чергою, подяку�

вав корпорації «Агро�Союз», з ко�

трою «Міністерство аграрної полі�

тики співпрацює з 1998 року і про�

водить щорічно три�п'ять заходів

різного рівня: це круглі столи,

конференції, зокрема міжнародні,

і, власне, виставки. А восени тра�

диційно проведе День української

ферми». 

Віддаючи шану організаторам,

він також додав: «Нинішній День

поля – це демонстрація техноло�

гічних можливостей сільського

господарства, техніки, на яку ми

повинні орієнтуватися, а також

демонстрація уваги уряду до про�

блем села».

Даючи оцінку нинішньому

стану сільського господарства, мі�

ністр окремо зупинився на функ�

ціонуванні ринку зерна:

– Не можна сказати, що на

сьогодні ринок зерна не працює.

Працює і внутрішній, і зовнішній

ринок. На сьогодні за липень ек�

спортовано 1,2 млн тонн зерна. І,

дивлячись на той обсяг, який є

сьогодні в українських портах, у

найближчий місяць�півтора ще

1,7 млн тонн буде проекспортова�

но. А в минулому маркетинговому

році на такий показник ми вихо�

дили в жовтні».

Торкнувся він і питань закупі�

вель зерна. За умов, коли ціна на

зернові нестабільна і вже сьогодні

нижча, ніж була два тижні тому,

альтернативою може виступити,

на його думку, Аграрний фонд. 

Крім того, Ю.Мельник відзві�

тував перед сільгоспвиробниками

в тому, що сьогодні реально Ста�

білізаційний фонд Державного

бюджету розпочав фінансування

передбачених ним програм. Усі

борги, які залишалися з 2008 року

і були перенесені в Стабілізацій�

ний фонд, профінансовано і роз�

почато фінансування інших про�
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Плідна праця урядовців на повітрі,
або 20 документів для АПК за один день
ПОЛЬОВІ УМОВИ За дванадцять років модельне агрокультурне підприємство корпорації «Агро)
Союз» набуло такого розмаху, що, очікуючи прибуття туди на Всеукраїнський день поля потужних
сільгоспвиробників, Кабінет Міністрів вирішив у повному складі провести відкрите виїзне засідання на
базі корпорації в с.Майському на Дніпропетровщині. Відчувши присутність кількох тисяч осіб на цій
Слов’янській виставці)демонстрації аграрних інновацій, урядовці намітили обговорити стан реалізації
державної політики в галузі агропромислового комплексу та додаткові заходи щодо його подальшого
розвитку. Свіже повітря і натуралізм агровиробництва однозначно пішли урядовцям на користь – за
один день вони встигли ухвалити 20 нормативно)правових актів, спрямованих на розвиток АПК…
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грам. Виявляється, в Міністерстві

й раді б виділити гроші, та нікому:

«На сьогодні ми стримуємося че�

рез те, що немає бази фінансуван�

ня. Ми не бачимо, кому сьогодні

дати кошти на підтримку ферме�

рів, на підтримку сільськогоспо�

дарських обслуговуючих коопера�

тивів. Я хотів би, щоб усі постави�

лися до цього з розумінням: у нас

не 2008 рік, коли ми могли пере�

рахувати гроші на головні упра�

вління агропромислового розвит�

ку області і вони там осідали…»

Більше рішень
хороших і різних
ЗАГАЛОМ в с.Майському Кабінет

Міністрів ухвалив 20 рішень щодо

підтримки аграрного сектора. 

Зокрема, активізовано роботу

Аграрного фонду, через який вже

протягом двох тижнів уряд заку�

повує зерно у аграріїв за мінімаль�

ними закупівельними цінами. Так,

на засіданні було оприлюднено,

що мінімальна закупівельна ціна

за одну тонну пшениці третього

класу, встановлена урядом, стано�

вить 1251,43 грн. При цьому зер�

нотрейдери пропонують на елева�

торах не більш ніж 950 грн.

Ухвалено також рішення щодо

спрощення процедури оформлен�

ня довідок та дозволів на закупку

зерна до Аграрного фонду. 

Глава уряду спростувала заяву

про те, що в Аграрному фонді не�

має грошей: «Це абсолютно не

відповідає дійсності». На сьогод�

ні, за її словами, в Аграрному

фонді сукупно є близько одного

мільярда гривень на казначейсь�

ких рахунках. Вона також додала,

що уряд планує активно наповню�

вати Аграрний фонд коштами, от�

риманими від продажу зерна ми�

нулорічного врожаю.

Під час засідання було також

заслухано інформацію щодо вті�

лення новітніх технологій виро�

щування зерна, запровадження

яких дасть змогу вдвічі знизити

собівартість тонни зерна. І ухвале�

но рішення протягом місяця роз�

робити відповідну Державну стра�

тегічну програму щодо запрова�

дження зазначеної технології.

Міністр аграрної політики до�

повідав про нормативно�правове

врегулювання окремих питань ро�

звитку агропромислового ком�

плексу, які було згруповано за на�

прямами діяльності. Про зміст

цих документів можна буде гово�

рити після їх оприлюднення, на�

разі ж пропонуємо перелік ухвале�

них проектів та коментарі до дея�

ких з них.

Надання платних послуг.

– Проект постанови Кабінету Мі�

ністрів «Про затвердження По�

рядку надання платних послуг

державними хлібними інспекція�

ми Автономної Республіки Крим

та областей і використання кош�

тів, що надходять як плата за їх

надання, а також переліку та вар�

тості таких послуг». 

– Проект постанови КМУ «Про

затвердження Порядку формуван�

ня тарифів на ветеринарні послу�

ги, що надаються державними

установами ветеринарної медици�

ни». 

– Проект постанови КМУ «Про

внесення змін до переліку плат�

них послуг, які можуть надаватися

державними насіннєвими інспек�

ціями Мінагрополітики».

Фінансове та матеріально'

технічне забезпечення по'

треб АПК.

– Проект постанови КМУ «Про

внесення змін до Порядку спра�

вляння збору та використання

коштів на розвиток виноградар�

ства, садівництва і хмелярства». 

– Проект постанови КМУ «Про

доповнення пункту 7 Положення

про закупівлю товарів, робіт і по�

слуг за державні кошти» (процеду�

ра закупівлі соціально спрямова�

них дорадчих послуг на конкурс�

них засадах без проведення тен�

дерних процедур).

– Проект постанови КМУ «Про

внесення змін до Порядку вико�

ристання у 2009 році коштів Ста�

білізаційного фонду для держав�

ної підтримки виробництва про�

дукції рослинництва». 

– Проект розпорядження КМУ

«Про виділення коштів Стабіліза�

ційного фонду на здешевлення

кредитів та підтримку окремих

проектів в агропромисловому

комплексі».

– Проект розпорядження КМУ

«Про додаткові заходи щодо за�

безпечення сільгосптоваровироб�

ників нафтопродуктами у період

проведення осінньо�польових ро�

біт у 2009 році». Юлія Тимошенко

повідомила, що Уряд домовився з

Кременчуцьким НПЗ та держав�

ним підприємством «Укргазвидо�

бування» про закупівлю понад 100

тисяч тонн дизельного пального

для аграріїв за ціною 4 900 гривень.

«Через Кременчуцький НПЗ ми за�

безпечимо 70 тисяч тонн дизельно�

го пального за ціною 4 900 гривень

за тонну з врахуванням ПДВ, і че�

рез Аграрний фонд можна буде за�

куповувати це паливо», – підкре�

слила прем'єр�міністр. За її слова�

ми, також додатково буде заку�

плено ще 33 тисячі тонн дизельно�

го пального у державного підприєм�

ства «Укргазвидобування» за ціною

4 900. «Ми зможемо забезпечити

ринок 100 тисячами тонн дизель�

ного пального і зняти з ринку спе�

кулятивну пропозицію», – зазначи�

ла вона.

– Проект постанови КМУ «Про

виділення коштів для проведення

невідкладних заходів з ліквідації

наслідків стихійного лиха, що ста�

лося у червні 2009 року». 

– Проект постанови КМУ «Про

реорганізацію «Українського нау�

ково�дослідного інституту прог�

нозування та випробування техні�

ки і технологій для сільськогоспо�

дарського виробництва імені Ле�

оніда Погорілого». Прийнято без

обговорення.

Регулювання обігу генетично'

модифікованих організмів.

– Проект Закону України «Про

внесення змін до Закону України

«Про державну систему біобезпе�

ки при створенні, випробуванні,

транспортуванні та використанні

генетично�модифікованих орга�

нізмів». Цим законопроектом про�

понується визначити повноважен�

ня ветеринарної служби і загалом

суттєво поліпшити відповідну си�

стему.

– Проект постанови КМУ «Деякі

питання проведення апробації

(випробування) та реєстрації гене�

тично модифікованих організмів

сортів сільськогосподарських ро�

слин». Регулює власне порядок про�

ведення таких випробувань.

– Проект постанови КМУ «Про

затвердження Порядків ввезення,

державної реєстрації та апробації

генетично модифікованих орга�

нізмів джерел кормів, а також кор�

мових добавок, преміксів, мікро�

біологічних сільськогосподарсь�

ких та ветеринарних препаратів,

які містять генетично модифіко�

вані організми або отримані з їх

використанням».

Соціальний розвиток.

– Проект Закону України «Про

сільський аграрний туризм».

– Проект постанови Кабінету

Міністрів «Про проведення пас�

портизації сільських населених

пунктів».
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Законодавство щодо сертифікації має бути однаковим для всіх

Олександр

ПОЛІВОДСЬКИЙ, 

директор правничої 

фірми «Софія»:

– ОСНОВНОЮ метою сертифі�

кації є гарантування того, що по�

слуги є якісними, не шкодять

життю та здоров'ю, безпеці люди�

ни, навколишньому природному

середовищу тощо. Відтак, відсут�

ність сертифікату у випадках, ко�

ли це вимагається законодав�

ством, говорить про те, що послу�

ги не є належними та не можуть

надаватися. 

Сертифікація послуг зі збері�

гання зерна була запроваджена з

прийняттям постанови Кабінету

Міністрів України від 1 квітня

2003 р. №510. При її прийнятті

висловлювалося чимало критич�

них зауважень, мали місце бур�

хливі дискусії. Однак сертифіка�

ція зернових складів все ж таки

була запроваджена, а діяльність

зерносховищ, що не мають серти�

фікату, заборонена. 

У зв'язку з цим, на наше пере�

конання, надання дозволу держа�

ви на функціонування складів,

що не мають сертифікату чи до�

зволу на закупівлю у них зерна,

не можливе без внесення змін у

законодавство про сертифікацію

зернових складів. 

Процедура сертифікації є до�

сить складною, передбачає суттєві

організаційні та фінансові затра�

ти на виконання усіх вимог та їх

дотримання протягом всього пе�

ріоду надання таких послуг. Над�

мірна складність сертифікації зер�

нових складів була і залишається

причиною того, що значна кіль�

кість зернових складів не спро�

можна виконати усі формальні

вимоги, відтак не можуть почати

діяльність. Очевидно це є причи�

ною того, що на найвищому рівні

обговорюється питання (а часто і

приймаються рішення) щодо за�

купівлі і зберігання продукції для

державних потреб на складах, що

не пройшли сертифікації. 

Якщо такі рішення прийма�

тимуться на державному рівні, то

перевагу отримають ті учасники

ринку, які не вважають за потріб�

не дотримуватися вимог законо�

давства, а добросовісні і законо�

слухняні суб'єкти перебуватимуть

порівняно з ними у стані юридич�

них ізгоїв.

Вирішення цього питання має

бути не шляхом надання неви�

правданих преференцій не дотри�

муватися вимог законодавства, а

тільки через зміни у законодав�

стві, що стосується сертифікації.

Можливо, кращим виходом із си�

туації може стати повне скасуван�

ня сертифікації зернових складів.   

До слова слід згадати і те, що

нещодавно, 1 липня 2009 року бу�

ло прийнято постанову Кабінету

Міністрів України №724, якою

зобов'язано Держстандарт опри�

люднити до 1 жовтня 2009 р. на

власному офіційному сайті усі

чинні державні стандарти та тех�

нічні регламенти та забезпечити

постійне оновлення інформації.

Це є позитивним кроком, бо

обґрунтовано сприяє більшій

прозорості, надає можливості для

оскарження неправомірних дій

державних органів, унеможли�

влює хибну практику офіційної

купівлі стандартів у держави з ме�

тою дотримання обов'язків, які

виписані у цих стандартах. Крім

того, прийняття цієї постанови

означає, що з 1 жовтня 2009 р. не

можуть діяти і застосовуватися

стандарти, які не оприлюднені

належним чином.

Залишається сподіватися, що

законодавство, що регулює сер�

тифікацію зернових складів, та�

кож матиме тенденції до спро�

щення і застосовуватиметься до

всіх учасників ринку однаково.

КОМЕНТАР

Продовження на стор.10
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Питання формування ринку

зерна.

– Проект постанови КМУ «Про

затвердження Порядку видачі сер�

тифіката якості зерна та продуктів

його переробки».

– Проект постанови Уряду «Про

внесення доповнення до поста�

нови КМУ від 1 липня 2009 р.

№655» (щодо закупівлі та збері�

гання зерна державного продо�

вольчого резерву на несертифіко�

ваних складах). 

– Проект постанови КМУ «Про

внесення змін до деяких поста�

нов Кабінету Міністрів України

(щодо удосконалення механізму

державної підтримки агропроми�

слового розвитку у здійснення

Аграрним фондом товарних, фі�

нансових інтервенцій, спотових,

державних форвардних та застав�

них закупівель продовольчого

зерна)».

Розвиток тваринництва.

– П р о е к т  З а к о н у  Ук р а ї н и

«Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України

щодо племінної справи у тва�

ринництві».

Засади діяльності окремих

контролюючих органів.

– Проект постанови КМУ «Про

затвердження Типового положен�

ня про регіональну службу дер�

жавного ветеринарно�санітарного

контролю та нагляду на державно�

му кордоні та транспорті».

– Проект постанови КМУ «Про

внесення змін до постанови Кабі�

нету Міністрів України від 22 січ�

ня 2004 р. №65». Йдеться про но�

ву редакцію Положення про Дер�

жавну інспекцію з контролю яко�

сті сільськогосподарської продук�

ції та моніторингу її ринку.

* * *

ПЕРЕДАЮЧИ слово директору

ТОВ «Корпорація «Агро�Союз»

Володимиру Хорішку для допові�

ді «Про застосування новітніх

технологій ведення сільськогос�

подарського виробництва», Юлія

Тимошенко виступила з несподі�

ваним для багатьох учасників ре�

верансом на адресу господарів

виставки. Вона повідомила, що

цього ж дня було вирішено додат�

ково скоригувати бюджетні ви�

датки, виділивши на 2009 рік 5

млн грн для експериментального

методологічного центру на базі

корпорації «Агро�Союз», де мож�

на було б проводити спеціальне

навчання студентів і зробити та�

ку навчальну базу. 

Про наболіле з трибуни гово�

рили керівники Всеукраїнського

союзу сільськогосподарських під�

приємств Юрій Карасик, Укра�

їнської аграрної конфедерації

Леонід Козаченко, Фонду під�

тримки селянських фермерських

господарств Іван Томич. Намага�

лися бути почутими сільгоспви�

робники…

Але час невпинно спливав, і

заплановані доповіді в.о. голови

Антимонопольного комітету

Олександра Мельниченка «Про

обґрунтованість підвищення вар�

тості послуг, що надаються порто�

вими елеваторами, державними

органами ветеринарної медицини,

тарифів (додаткових зборів), які

надаються Мінтрансзв'язку, а та�

кож цін на запасні частини до

сільськогосподарської техніки віт�

чизняного виробництва», міністра

палива та енергетики Юрія Про�

дана «Про стан виконання рішень

уряду щодо постачання нафто�

продуктів для проведення зби�

ральних робіт у 2009 році», першо�

го заступника міністра транспор�

ту та зв'язку Василя Шевченка

«Про проведення з урахуванням

зарубіжного досвіду аналізу

обґрунтованості залізничних та�

рифів і портових зборів під час пе�

ревезення сільськогосподарської

продукції», а також міністра еко�

номіки Богдана Данилишина

«Про обґрунтованість формуван�

ня закупівельних та роздрібних

цін на тваринницьку продукцію і

визначення їх впливу на динаміку

інфляції» так і не пролунали.

Початок на стор.8�9

Мінагрополітики звітує, аналізує та пропонує

З МЕТОЮ створення сприятли�

вих умов для розвитку галузі ак�

тивізовано законодавчу та нор�

мативно�правову роботу. З по�

чатку року прийнято 22 закони

України, якими, зокрема, було

законодавчо врегульовані питан�

ня запровадження спеціального

режиму оподаткування податком

на додану вартість та продовжен�

ня без обмеження в часі фіксова�

ного сільськогосподарського по�

датку, удосконалено механізми

державного цінового регулюван�

ня ринку сільськогосподарської

продукції, страхування ризиків,

впровадження заходів по відно�

вленню галузі тваринництва та і

ряд інших важливих для аграр�

ного сектора рішень.

Кабінетом Міністрів України

схвалено 73 рішення, які були

спрямовані на покращення си�

туації в агропромисловому ком�

плексі. Зокрема, з метою стабілі�

зації ринку зерна прийнято рі�

шення яким розширено перелік

об'єктів державного цінового ре�

гулювання по закупівлях зерна,

визначені мінімальні та макси�

мальні ціни на об'єкти держав�

ного цінового регулювання, по�

рядок надання бюджетних пози�

чок по заставних операціях, по�

рядок застосування цін за спото�

вими закупівлями, здешевлення

послуг при здійсненні фітосані�

тарного контролю вантажів, уча�

сті у Міжнародній Раді по зерну,

компенсації відсоткових ставок

за кредитами банків, забезпечен�

ня сільгосптоваровиробників

нафтопродуктами, захисту вну�

трішнього ринку тваринницької

продукції, та ряд інших важли�

вих рішень.

Обмеженість належної дер�

жавної підтримки в поточному

році не дає змоги подолати нега�

тивні тенденції щодо зменшення

виробництва м'яса, молока та

скорочення чисельності пого�

лів'я великої рогатої худоби у по�

рівнянні з минулим роком.

Ситуація ускладнюється в

зв'язку з різким зростанням ім�

порту. Так, за даними Держмит�

служби, за січень – червень 2009

року імпорт м'яса (212,3 тис.

тонн) в порівнянні з відповідним

періодом 2008 року збільшився

на 52,2 тис. тонн або на 25 від�

сотків, в переважній більшості

низької якості, що є дестабілі�

зуючим фактором цінової ситуа�

ції на ринку тваринницької про�

дукції та створює загрозу розвит�

ку вітчизняного тваринництва.

З метою стабілізації цінової

ситуації на ринку продукції тва�

ринного походження відповідно

до Закону України «Про держав�

ну підтримку сільського госпо�

дарства України» Мінагрополіти�

ки розроблено проект постанови

Кабінету Міністрів України «Про

затвердження мінімально допу�

стимого рівня цін на продукцію

тваринництва на 2010 рік», та

внесено пропозиції Мінекономі�

ки щодо обмеження ввезення

продуктів тваринного походжен�

ня на митну територію України.

На сьогодні міністерством

розроблено Концепцію Держав�

ної програми розвитку тварин�

ництва на період до 2015 року,

яка передбачає низку заходів,

спрямованих на покращення си�

туації в галузі.

Суттєво скоротилося креди�

тування підприємств аграрного

сектора. Обсяги залучених кре�

дитних ресурсів проти відповід�

ного періоду минулого року

зменшилися майже в чотири ра�

зи і становлять 2,5 млрд гривень.

Із передбачених Мінагропо�

літики помісячним розписом

асигнувань за рахунок загального

фонду Державного бюджету на

січень – червень 2009 року на

підтримку розвитку підприємств

агропромислового комплексу в

обсязі 731,2 млн грн, станом на

15.07.2009 профінансовано 534,6

млн грн (73,1%).

На сьогодні «збирання ранніх

зернових та зернобобових куль�

тур ведуть господарства всіх ре�

гіонів. За попередніми даними

регіонів, валовий збір зерна уро�

жаю 2009 року становитиме 42

млн тонн. З урахуванням пере�

хідних залишків загальна пропо�

зиція зерна у 2009/10 МР очіку�

ється на рівні 49,7 млн тонн.

Потреба внутрішнього спо�

живання зерна у 2009/10 МР очі�

кується на рівні поточного – 27,3

млн тонн. Експорт зернових

культур у 2009/10 МР може скла�

сти близько 15 млн тонн, що

майже на 10 млн тонн менше,

ніж у попередньому маркетинго�

вому році. 

З метою зменшення надлиш�

кового обсягу пропозиції на вну�

трішньому ринку зерна та надан�

ня кредитного фінансового ре�

сурсу сільськогосподарським

підприємствам Аграрним фон�

дом відповідно до постанови Ка�

бінету Міністрів України від

06.08.08 № 705 «Про запрова�

дження режиму державних за�

ставних закупівель зерна» з 1

липня 2009 року розпочато за�

ставні закупівлі зерна врожаю

2009 року. Зокрема, планується

закупити 920 тис. тонн ячменю

та 650 тис. тонн пшениці. Обсяги

таких закупівель – 1,5 млн тонн,

пропорційно до валового збору

доведено до регіонів.

Продовжено до 30 червня

2010 року термін дії постанови

Кабінету Міністрів України від 4

лютого 2009 року № 61 «Про до�

повнення постанови Кабінету

Міністрів України від 25 червня

2008 р. № 578», якою спрощено

процедуру видачі та знижено у

розмірі 50 відсотків вартість фі�

тосанітарного сертифікату на ре�

експорт вантажу.

Для поліпшення ситуації в

аграрному секторі держави Міні�

стерство аграрної політики про�

понує:

– забезпечити виділення

асигнувань Мінагрополітики від�

повідно до помісячного розпису

в повному обсязі;

– вирішити питання щодо

збільшення видатків за бюджет�

ними програмами «Формування

державного продовольчого ре�

зерву Аграрним фондом, здій�

снення державних форвардних і

заставних закупівель, товарних

та фінансових інтервенцій на ор�

ганізованому аграрному ринку»

та «Витрати Аграрного фонду на

зберігання об'єктів державного

цінового регулювання, які зара�

ховані до державного продоволь�

чого резерву»;

– наблизити асигнування з

серпня на липень в обсязі 38,8

млн гривень для проведення

своєчасних розрахунків за дого�

ворами, укладеними Аграрним

фондом на формування держав�

ного продовольчого резерву;

– надати можливість Аграр�

ному фонду здійснювати реаліза�

цію продовольчого зерна з дер�

жавного продовольчого резерву,

в тому числі на експорт;

– забезпечити фінансування

програм за рахунок коштів, пе�

редбачених Стабілізаційним

фондом для здешевлення креди�

тів, фінансування інвестиційних

проектів та підтримки окремих

проектів в агропромисловому

комплексі;

– вжити заходів щодо активі�

зації закупівель зерна до регіо�

нальних ресурсів з урахуванням

якості зерна врожаю 2009 року у

обсягах, визначених чинним за�

конодавством;

– здійснити додаткові заходи

щодо забезпечення сільгосптова�

ровиробників нафтопродуктами

для проведення комплексу осін�

ньо�польових робіт у 2009 році;

– запровадити кількісні об�

меження (квоти) на імпорт това�

рів групи 02 УКТ ЗЕД;

– забезпечити дієвий кон�

троль за формуванням оптово�

відпускних та роздрібних цін на

продукцію тваринного похо�

дження;

– вжити заходів щодо вилу�

чення продукції групи 04 УКТ

ЗЕД в односторонньому порядку

з режиму вільної торгівлі між Ук�

раїною та Республікою Білорусь;

– збільшення видатків дер�

жавного бюджету на електрое�

нергію в обсягах, необхідних для

подачі води в маловодні регіони,

водообмін та водовідведення те�

риторій, що захищаються від за�

топлення та підтоплення.

Поряд з цим, Міністерством

здійснюється і ряд інших органі�

заційних заходів, які спрямовані

на вирішення проблемних питань

розвитку агропромислового ком�

плексу держави в умовах впливу

світової фінансової кризи.
За інформацією, 

наданою учасникам 
виїзного засідання уряду

ДОВІДКА

Плідна праця урядовців на повітрі,
або 20 документів для АПК за один день
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МЕТОЮ круглого столу було

розробити певні пропозиції та

рекомендації щодо «оптиміза�

ції виставкового руху аграрної

спрямованості», а саме: змен�

шити кількість заходів і одно�

часно підвищити їх масштаб�

ність та значущість. Модерато�

ром форуму виступив виконав�

чий директор АОЗТ «Агро�Со�

юз» Костянтин Ковтун. Моде�

ратор намагався зібрати під од�

ним дахом організаторів, уча�

сників та експонентів українсь�

ких виставок і з'ясувати їх ви�

моги та потреби; сформувати

певні вимоги до організаторів

виставок щодо вартості участі

та прозорості її формування;

проаналізувати ситуацію, що

склалася з агровиставками в

Україні.

Увесь захід складався фак�

тично з двох частин. Спочатку

дали змогу виступити слухачам

круглого столу, які задали чи�

мало питань, що, на їхню дум�

ку, варті уваги експертів і могли

б поліпшити нинішню ситуа�

цію з агровиставками. Потім на

питання слухачів відповідали

експерти, а також висловлюва�

ли свої прогнози та сподівання

на найближчі роки. Спробуємо

висвітлити найважливіші та

найцікавіші моменти круглого

столу.

Першим питанням, яке під�

няли присутні, було час та пе�

ріодичність проведення виста�

вок. Адже для експонентів най�

головніше – це користь від уча�

сті у виставці, а якщо йде по�

сівна чи жнива, то у людей не�

має не тільки грошей на прид�

бання чогось нового, а й часу

відвідати експозиції,  тому

необхідно обирати оптимальні

дати, зважаючи на цю ситуа�

цію. Крім того сама тривалість

виставки в Україні становить в

середньому три дні, у той час

як в Європі цей термін вдвічі

довший. Зрозуміло, що для по�

тужних,  великих компаній, які

займають на виставці велику

площу треба витратити чималі

кошти на організацію та деко�

рацію свого місця, завезти тех�

ніку, а отже їм вигідніше роби�

ти це все на 6�7 днів, аніж на 3.

Присутні також не розумі�

ли, якими розрахунками керу�

ються організатори, коли оби�

рають дату з огляду на конку�

рентів. Найбільш цікава ситуа�

ція з «ІнтерАгро» та «KievA�

griHort», які проводяться в

один місяць із різницею лише

в кілька днів. Тобто учасникам

необхідно або обирати один за�

хід, або жити кілька днів у Киє�

ві, або їхати додому і потім по�

вертатися назад. Крім того в

«Агро�Союзі» задля експери�

менту порівняли списки уча�

сників цих двох заходів і вия�

вили, що в обох брали участь

лише 23 експоненти, а загалом

їх було шестисот. То чому б не

зробити одну велику виставку

для всіх і в один строк? Просто

кожна виставка – це чиясь

ідея, хтось її придумав та реалі�

зував. Це конкуренція, але зов�

сім невигідна для відвідувачів

та експонентів. Та й навіщо

проводити їх щороку? Немає

нічого дивного, що провідні ве�

ликі європейські виставки про�

водяться раз на 2�3 роки. На

думку світових експертів така

періодичність пов'язана з інно�

ваціями, які з'являються не ча�

стіше ніж раз на 2 роки. Зрозу�

міло, що ніхто не хоче бачити

на виставці те саме, що й рік

(або навіть кілька днів!) тому.

На тій самій «ІнтерАгро»

люди мали змогу просто підня�

тися сходами над виставкою

аби зрозуміти, що майже нічо�

го нового вони на ній не поба�

чать. Натомість, її великим

плюсом відзначали тематичні

семінари, де могли зібратися

професіонали окремої галузі і

обмінятися думками, послуха�

ти закордонних експертів та

перейняти досвід. Це неабияк

важливо, зважаючи на те, що

великих тематичних виставок в

Україні немає.

На сьогодні у світі існують

зразки потужної, хорошої тех�

ніки, але в той же час досить

складної, як у використанні,

так і в технічному обслугову�

ванні. Крім того для ефектив�

ного виробництва сіль�

госпкультур необхідний цілий

комплекс різноманітної техні�

ки, яка повинна ідеально агре�

гатуватися. Але перевірити, як

ця техніка працює в полі, піді�

брати ідеальний варіант для

свого господарства неможливо

лише побачивши агрегат на ас�

фальті. Ідеальний вихід – Дні

Поля. Якщо порівнювати про�

відні європейські виставки з

українськими, то перші займа�

ють площу у 5 разів більшу. На�

віть у Києві підібрати необхід�

ного розміру земельну ділянку

фактично неможливо або це

буде дуже дорого коштувати,

тому великі виставкові площі –

також актуальне питання.

СВОЮ точку зору на усі аспек�

ти проведення виставок мав

президент асоціації «Українсь�

кий клуб аграрного бізнесу»

Алекс Ліссітса. Він зауважив,

що не можна порівнювати усі

виставки аграрного напрямку.

Є виставки�ярмарки, політич�

ні виставки�форуми, тематичні

виставки, і їх не потрібно плу�

тати, тому що люди йдуть на

різні заходи з різними цілями.

Дуже важливу роль у престиж�

ності виставки відіграє під�

тримка Мінпромполітики та

Мінагрополітики. Якщо б ці ві�

домства заявили, що вони під�

тримують якісь 3�4 виставки в

Україні, то усі зацікавлені лю�

ди йшли б туди, а непотрібні

загальній аудиторії виставки

припинили своє існування.

Продовженням цього питання

є проведення тематичних ви�

ставок. Взяти, наприклад, «Ін�

терАгро» чи «АГРО» – там зби�

раються міністри, фермери, ди�

стриб'ютори техніки, продавці

хімії і так далі. А що ж робити

тим, хто займається рослин�

ництвом, тваринництвом?

Навряд їх зацікавить десяток

стендів їхнього напрямку біз�

несу на кількадесят тисячах

квадратних метрів. Оскільки

серйозних тематичних заходів

на сьогодні в Україні немає,

необхідно започатковувати їх.

Як зауважив пан Ліссітса, ри�

нок сам з часом обере опти�

мальну для себе виставку, а ін�

ші поступово «відпадуть».

Втім, якщо розглядати варі�

ант об'єднання кількох вели�

ких виставок в одну, необхідно

розуміти, які інструменти для

цього ми маємо. На думку до�

повідача, таких інструментів

два. Перший – МінАП виділяє

одну виставку, яку буде підтри�

мувати, тоді закордонні колеги

та провідні компанії будуть ві�

двідувати її, в той час як іншим

подібним заходам буде прак�

тично неможливо вижити, та й

не буде економічного зиску.

Але це на сьогодні досить сум�

нівна перспектива. Другий –

як робиться у більшості євро�

пейських країн – аграрне лобі,

зокрема професійні організа�

ції. Якщо Німецький союз ви�

робників сільгосптехніки вирі�

шить йти на «Agritechnika», то

70% виробників сільгосптехні�

ки туди й підуть. Якщо ж одна

з численних українських асоці�

ацій вирішить підтримувати

певну виставку, це, на жаль,

зовсім не означає, що хоч би

5% членів цієї асоціації пред�

ставлять там свої стенди. Тому

ці два інструменти, що реаль�

но могли б зменшити кількість

виставок, у нас зовсім не вико�

ристовується.

ТАЄМНИЦЮ формування за�

високої, на думку багатьох ек�

спонентів, ціни за участь в ук�

раїнських аграрних виставках

розкрив генеральний директор

компанії  «Прем'єр Експо»

Олександр Гончаров. Вартість

одного квадратного метра на

найбільших українських агро�

виставках 60�80 євро. Це порів�

няно менше із європейськими,

але якщо починати порівнюва�

ти «ціну�якість» квадратних ме�

трів, то ціна українських зави�

щена. Але ж ніхто не звертає

увагу на те, що за абонемент на

7 днів європейської виставки

відвідувач повинен викласти

приблизно 50�100 євро. Якщо

помножити цю цифру на 500

тисяч відвідувачів «Зеленого

тижня» у Берліні, наприклад,

виходить досить кругленька су�

ма, яка відходить організато�

рам. Українські ж організатори

повинні окупати виставки ли�

ше за рахунок експонентів. Що

ж стосується кількості відвіду�

вачів, ніяким чином не можна

порівнювати європейські та ук�

раїнські виставки, адже перші

проводяться для всієї Європи, а

останні все ж таки розраховані

переважно на вітчизняних агра�

ріїв.

Перед тим, як ви збираєтесь

замовити стенд на виставково�

му майданчику, необхідно чіт�

ко усвідомити, яку віддачу ви

очікуєте отримати. Дехто вва�

жає, що виставка пройшла ус�

пішно, якщо він роздав 38 кг

друкованих матеріалів, але ж це

один з останніх показників

ефективності заходу. Що дій�

сно важливо, так це піар влас�

ної компанії, доказ того, що

вона існує і розвивається. Будь�

яка ціль участі у виставці по�

винна «витікати» зі стратегії

компанії.

ДО МІНАГРОПОЛІТИКИ на�

дійшло більше 70 листів із про�

ханням підтримати ту чи іншу

виставку у 2009 році. Це маса

регіональних та специфічних

виставок. Безумовно, допомог�

ти усім міністерство не зможе,

але буде підтримувати ті проек�

ти, які дійсно потрібні, корисні

і мають позитивний імідж, –

зауважив начальник відділу ви�

ставок та інформації МінАП

Віктор Шмаков.

– НАМ від виставки потрібно

багато, – розпочав свою коротку

промову директор представниц�

тва «Ростсільмаш» в Україн

Кирило Севрюков. – Щоб вона

була якісно організована, про�

водилася у відповідний час, і

щоб вартість спонсорського па�

кету – як ви знаєте, ми є гене�

ральними спонсорами багатьох

виставок – була адекватною.

Ми спочатку хотіли спонсорува�

ти 2 великі виставки, не дивля�

чись на кризовий рік. Але потім

зрозуміли, що не хочемо прий�

мати участь у жодній з них, адже

через плутанину взагалі не зро�

зуміло, куди піде народ, коли він

зможе прийти та чи прийде він

взагалі? Цьогоріч була жахлива

організація «Агро�2009», та ще й

з'ясувалося, що ми заплатили за

половину експонентів, які без�

коштовно приймали участь у

виставці. Тому на наступний рік

ми дуже добре поміркуємо над

тим, чи приймати участь у будь�

якій виставці.

ПІДСУМУВАВ круглий стіл

своїми спостереженнями та

думками директор департамен�

ту розробки і реалізації агро�

проектів «Агро�Союзу» Едуард

Романьков: «Хочеться, щоб

була одна виставка. Хочеться,

щоб вона впроваджувала інно�

вації, відповідно строки та час

проведення такої виставки по�

винні бути продумані та узго�

джені. Хочеться, щоб тривала

вона все ж таки не 3 дні, а тиж�

день. Хочеться, щоб виставка

була насичена дискусійними

форумами, круглими столами і

семінарами. Хочеться, щоб бу�

ло місце й для демо�показів

техніки, адже просто вже вто�

мився роздивлятися красиву,

начищену до блиску техніку на

асфальті, при цьому не маючи

змоги побачити, на що вона ре�

ально здатна. І насамкінець хо�

четься прозорої калькуляції ці�

ни для експонентів, щоб кожен

міг побачити на що саме він

витрачає кошти, приймаючи

участь у виставці».

Агровиставки в Україні: 
краще менше та краще 
ОБГОВОРЕННЯ 23)24 липня на базі модельного агрокультурного підприємства Корпорації «Агро)
Союз» проходила Слов'янська виставка)демонстрація аграрних інновацій «День поля)2009». В перший
день заходу одразу після демонстрації техніки у полі відбувся круглий стіл. Тема була досить
актуальною, хоча останнім часом не часто піднімалася: «Аграрні виставки в Україні».



Увага новій 
сільгосптехніці 
Уряд виділить 390 млн грн із
Стабілізаційного фонду на
закупівлю сільгосптехніки
через  «Украгролізинг», яка
на пільгових умовах надава�
тиметься аграріям. Про це
учора заявила прем'єр�мі�
ністр України Юлія Тимо'

шенко на нараді з питань
сільгоспмашинобудування.
«Техніка надаватиметься, по
суті, майже без відсотків, на
тривалий час, щоб аграрії
мали можливість переосна�
стити свої виробництва», –
сказала вона.
Прем'єр  запропонувала
розробити концепцію фор�
мування сучасного парку
сільськогосподарської тех�
ніки. Уряд спрямовуватиме
бюджетні кошти лише на
підтримку тих підприємств,
які виробляють новітню
техніку. 
КМУ розробить стратегію
переходу на нові сучасні си�
стеми обробітку землі про�
тягом найближчих 3�5 ро�
ків. За словами пані Тимо�
шенко, однією з таких тех�
нологій є «ноутіл»: «Така
технологія дає можливість в
3�4 рази знизити викори�
стання паливно�мастильних
матеріалів, вийти на біль�
ший врожай та покращити
якість сільськогосподарсь�
кої землі». 
Міністр аграрної політики
Юрій Мельник повідомив,
що МінАП через місяць ви�
несе на розгляд уряду дер�
жавну цільову програму тех�
нологічного і технічного пе�
реоснащення сільськогоспо�
дарського виробництва. 
«Значною мірою цей проект
програми буде спиратися на
ті державні механізми, які
діяли впродовж попередніх
років, і які задіяні 2009 року.
Зокрема, це програми тех�
нічного і технологічного пе�
реоснащення через компа�
нію «Украгролізинг», – по�
яснив міністр.
У 2009 році «Украгролізинг»
за рахунок коштів Стабфон�
ду держбюджету закупив
196 одиниць сільгосптехніки
на 47 млн грн. Ю.Мельник
наголосив, що від сьогодні
для сільгосппідприємств за
кошти держбюджету буде
закуповуватися винятково
сучасна техніка. 
«З одного боку, сучасну якіс�
ну техніку отримають сіль�
госппідприємства та ферме�
ри, з іншого – машинобудів�
ні заводи, які виробляють
сучасну техніку, отримають
замовлення, їх колективи
працюватимуть, і, таким чи�
ном, ми ефективно можемо
скористатися коштами
держбюджету в поточному
році і закласти основу на
перспективу», – сказав він. 

Тетяна Шелкопляс

НА БАЗІ Полтавських філій ЗАТ

«Райз�Максимко» 26 червня, нез�

важаючи на страшенну спеку, зі�

бралося понад три сотні фахівців

АПК. В основному – це були де�

легації з керівників і спеціалістів

агропідприємств та представників

районних сільгоспуправлінь при�

леглих областей, фахівці інших

філій компанії, науковці. Міні�

стерство аграрної політики пред�

ставляв перший заступник міні�

стра Юрій Лузан, Полтавську

ОДА – начальник  головного

управління агропромислового ро�

звитку Олександр Сень. 

Організатори заходу – прези�

дент ЗАТ «Компанія «Райз» Віта�

лій Цехмістренко та віце�прези�

дент і генеральний директор ЗАТ

«Райз�Максимко» Юрій Колєснік

і очолювана ними команда – зро�

били усе можливе, щоб усі уча�

сники отримали максимум корис�

ної інформації, усвідомили реаль�

ні можливості українського АПК.

Тому не існувало «некоректних»

тем і запитань протягом оглядової

і пленарної частини Днів поля. 

Розпочався захід на демон�

страційному полігоні в с.Вили Лу�

бенського району з контрактно�

консультативної години. Тут ори�

гінатори сортів зернових культур

проводили консультації біля бло�

ків своїх сортів. Детальну інфор�

мацію про виставлену сільгосптех�

ніку, насіння, ЗЗР та добрива про�

відних світових фірм, представни�

ком яких виступає «Райз» в Украї�

ні, залюбки надавали менеджери

компанії.

Далі за програмою були огля�

дини демонстраційних і проми�

слових посівів зернових і техніч�

них культур – озимої пшениці,

ячменю, кукурудзи, цукрових бу�

ряків та ріпаку. На території тех�

нологічного полігону у Лохвиць�

кому районі в роботі було проде�

монстровано сучасну сільськогос�

подарську техніку, яку предста�

вляє компанія «Райз» на вітчизня�

ному ринку. Учасники Дня поля

побували на базі мінеральних доб�

рив «Тарнавщина» та на Лохвиць�

кому елеваторі у м.Червоноза�

водське. 

«Райз5Максимко»:
варто подивитись
СЬОГОДНІ ЗАТ «Райз�Максим�

ко» опікується 161 тис. га землі, з

них 149 тисяч – рілля, яка розпо�

ділена між 24 філіями. Вони об'єд�

нані у 4 регіональні дирекції: Пол�

тавська область – східний регіон;

Сумська – північний; Черкаська,

Кіровоградська, Запорізька і Ми�

колаївська – південний; Терно�

пільська, Рівненська, Хмельниць�

ка, Вінницька і Житомирська –

західний регіон.

Спеціалізується ЗАТ «Райз�

Максимко» на виробництві висо�

коякісного насіння зернових

культур, зокрема: кукурудзи, со�

няшнику, сої кращих світових

брендів Monsanto, Pioneer, Euralis,

Lembke, Oseva; пшениці та інших

озимих та ярих культур – Інститу�

ту фізіології та генетики рослин

НАНУ, Одеського селекційно�ге�

нетичного інституту та Інституту

землеробства УААН, співпрацює з

Миронівським інститутом пше�

ниці ім.В.М.Ремесла УААН. Під�

приємство має 6 власних насіннє�

вих заводів. 

Товарне виробництво сіль�

госпкультур зосереджено на зер�

нових, з яких близько 65 тис. га

займає кукурудза, ранні зернові –

50 тис. га, просапні і технічні, такі

як соняшник, ріпак, цукрові буря�

ки – 27 тис. гектарів.

Окремим рядком роботи ком�

панії виділяється цукровиробниц�

тво – від вирощування сировини

до виготовлення цукру. У червні

2006 року компанія «Райз» прид�

бала Лохвицький цукровий завод

– один з найбіліших не лише на

теренах України, а й у СНД. На

той час завод знаходився у занепа�

ді і останніми роками переробляв

не більше 3,5 тис. тонн буряків на

добу, тобто близько 200�250 тис.

тонн за сезон. Непорядність попе�

редніх власників у розрахунках з

агровиробниками поступово від�

била в останніх бажання вирощу�

вати цукрові. Тому «Райзу» дове�

лося зробити ставку на розвиток

власної зони бурякосіяння побли�

зу цукрового заводу. Відтак, влас�

не, придбання заводу, за словами

Віталія Цехмістренка, і стало  точ�

кою відліку у створенні «Райзом»

власного агровиробництва у тих

масштабах, які компанія має на

сьогоднішній день. А при ниніш�

ніх потужностях реконструйова�

ного заводу це, небагато�немало,

– 15�17 тисяч гектарів. Вирощу�

вання ж цукрових буряків обов'яз�

ково потребує дотримання ротації

сівозміни. І оскільки завод став

заложником цієї ситуації, компа�

нії довелося ретельно підійти до

вирощування зернових і будувати

зерносховище – елеватор.

Міжнародні потужні фінансові

інституції, зокрема IFC та BRD,

ретельно обрахували і підтримали

ЗАТ «Компанія «Райз» у створенні

цього масштабного комплексного

агропроекту. Він складається з

двох основних напрямків – ви�

робництво і зберігання зернових

культур (розповідь про це читайте

нижче) та виробництво цукрових

буряків і цукру з них. 

Отже, в рамках агропроекту

паралельно з вдосконаленням тех�

нології і нарощуванням об'ємів

виробництва солодких коренів

триває реконструкція цукрозаво�

ду. Торік урожайність цукрових

буряків становила 45 т/га при се�

редній цукристості 18,2% і виході

цукру 14,7%. У поточному році під

цією культурою у Полтавській і

Сумській областях зайнято 16,27

тис. га землі, і за дотримання тех�

нологій та з Божою допомогою тут

розраховують отримати значно

більший урожай. Завод же здат�

ний різати щодобово 8�10 тис.

тонн цукросировини.    

Компанія «Райз�Максимко»

також активно займається тварин�

ництвом, зокрема молочним ско�

тарством. Сьогодні поголів'я ВРХ

становить 16870 особин, з яких

молочне стадо сягнуло 6700. Про�

довжується розвиток свинарства:

від теперішніх 10 тисяч голів пла�

нують найближчим часом вийти

на 50 тис. свиней. Має компанія і

свої племінні конезаводи.

Елеватори5велетні
У м.Червонозаводське поруч з

цукрозаводом повним ходом за

принципом «конструктора Лего»

споруджується один із найпотуж�

ніших у світі елеваторів. Від по�

баченого в усіх учасників Днів

поля у буквальному розумінні пе�

рехопило подих – елеватор�веле�

тень на 360 тисяч тонн одноча�

сного зберігання зерна. Повна ж

проектна потужність його в оста�

точному вигляді становитиме 420

тисяч тонн.

За словами Віталія Цехмі�

стренка, сьогодні «Райз» має два

подібні підприємства однакового

рівня освоєння інвестицій: цей у

Полтавській і такий самий у Сум�

ській області. Щодо Червоноза�

водського, то першу палю під

фундамент було забито у січні

2008 року, а вже за 10 місяців у

грудні елеватор прийняв перші 12

тисяч тонн кукурудзи. Зараз об'єм

зберігання становить 92 тисячі

тонн, а до приймання зерна ново�

го врожаю заплановано ввести в

експлуатацію ще шість ємностей

по 29 тисяч тонн кожна. 

– Працюємо над розширен�

ням лабораторного обладнання, –

розповів віце�президент компанії

«Райз» Микола Максимчук. – У

нашому розпорядженні солідний

ваговий підрозділ. Одночасно мо�

жемо приймати дві сільськогоспо�

дарські культури – маємо по три

заїзди для кожної. Потужність

прийомки кожної лінії – 600 тонн

за годину. З такою ж інтенсивні�

стю працюють дві наші очисні ма�

шини від провідних американсь�

ких виробників. Ще одна машина

тонкої очистки зерна передбачена

для його відвантаження. Одноча�

сно ми можемо завантажувати три

залізничні вагони.

Триває монтаж і другої потуж�

ної сушарки, що має завершитися

до початку цьогорічного сезону

хлібозбирання. Кожна сушарка

обладнана накопичувачем воло�

гого зерна ємністю 1,5 тис. тонн

для його цілодобової безперебій�

ної роботи. До речі, у світі є всьо�

го 9 таких сушарок: у США і в Ук�

раїні. Встановлені в Червоноза�

водському сушарки потужністю

70 тонн за годину ефективні для

насіннєвого режиму, обробки не�

великих партій зерна та для олій�
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Кращі технології – 
кращі результати
ДЕНЬ ПОЛЯ Продемонструвати передові технології АПК і дати можливість наочно переконатися, що
за декілька років роботи «з нуля» українська компанія здатна досягти світових показників якості і
масштабів агровиробництва, був покликаний Національний День поля Компанії «Райз».

НОВИНИ ï СТИСЛО



них культур. Загальна потужність

сушарок на одному елеваторі ста�

новитиме 10 тис. тонн на добу. За

словами Віталія Цехмістренка,

вони здатні доводити до відповід�

них світових кондиції зерно, на�

приклад, кукурудзи вологістю 25�

30%. На цьому і Сумському еле�

ваторах разом щодоби можна буде

сушити до 20 тис. тонн кукурудзи,

тобто за 50 днів – 1 мільйон тонн! 

Пожива 
для рослин
БАЗА сипучих та рідких мінераль�

них добрив та вивантаження обез�

водненого аміаку «Тарнавщина»,

яку також оглянули учасники за�

ходу, розмістилася на площі ко�

лишньої сільгоспхімії у 3,2 га. Пі�

сля реконструкції база розрахова�

на на зберігання 12 тис. тонн си�

пучих мінеральних добрив та 100

тонн обезводненого аміаку.

Три роки тому тут було встано�

влено блендінг, який дав можли�

вість готувати різнокомпонентні

бакові суміші для власних потреб і

дистрибуції. Вдала транспортна

розв'язка – залізнична колія та ав�

тотраса Харків�Київ – дають мо�

жливість швидко доставляти звід�

си продукцію замовникові.

Та головне не кількість внесе�

них поживних речовин, а рівень їх

засвоюваності рослинами. У ком�

панії вирішили оптимізувати цей

процес, для чого  понад рік тому

утворили спеціальну групу фахів�

ців. Вона співпрацює з 6 світови�

ми лабораторіями і кращими

представниками вітчизняної нау�

ки. Проведення аналізу ґрунтів на

кожному полі і індивідуальний

підбір поживних речовин та ЗЗР

для кожної культури дозволили

компанії торік зекономити близь�

ко $25 млн порівняно з традицій�

ними методами. 

– Після цікавих поїздок і дос�

ліджень, – розповідав президент

«Райзу», – які ми зробили в Кана�

ді, США, Аргентині, Європі щодо

технології вирощування озимої

пшениці, кукурудзи, цукрових бу�

ряків – ми взяли курс на застос�

ування газоподібних добрив у ви�

гляді обезводненого аміаку та рід�

ких добрив. Ми маємо хороший

досвід роботи з карбамідно�аміач�

ною сумішшю і комплексними

добривами і готові ним з вами по�

ділитися. 

Особливу увагу організатори

заходу приділили технології за�

стосування обезводненого аміаку,

якому давно віддали перевагу, так

само як і більшість агровиробни�

ків з числа партнерів компанії.

Однак серед присутніх були й такі,

хто не поділяв захвату від дії цієї

речовини навіть після почутого і

побаченого, проте до інформації

ретельно прислухалися . Спілкую�

чись з учасниками Дня поля по

завершенні заходу, стало зрозумі�

ло, що інформації вони отримали

навіть більше, ніж розраховували.

І наступний День поля, який

«Райз» проводитиме у вересні що�

до технологій вирощування цук�

рових буряків та кукурудзи, роз�

раховують відвідати обов'язково. 

Підсумки 
побаченого
ЗАВЕРШИВСЯ День поля пле�

нарною частиною. 

Віталій Цехмістренко роз�

повів присутнім про сьогодення

компанії «Райз» і її плани на май�

бутнє. Завдяки допомозі Мінагро�

політики і особисто міністра Юрія

Мельника компанія спромоглася

не лише вистояти в умовах світо�

вої фінансової кризи, заручником

якої вона стала через невиконання

кредиторами своїх зобов'язань, а й

продовжувати розбудовуватися.

Щодо теперішньої складної ситуа�

ції з цінами на зерно, як агрови�

робник він порадив своїм колегам

не панікувати, а уважно стежити за

ситуацією на внутрішньому і зов�

нішньому ринках. Через світовий

дефіцит зерна воно обов'язково

зростатиме в ціні. «Розкладіть вро�

жай на три частини, – говорить

пан Віталій. – Якщо запропонова�

на покупцем ціна зараз перевищує

його рентабельність – продавайте

цю частину збіжжя зараз. Ми го�

тові також його купувати, так само

як і пропонуємо послуги з його

приймання та зберігання на своїх

елеваторах. Це будуть друга і третя

частини зерна, і, у нашому випад�

ку, доведеного до високих світових

кондицій».

Перед присутніми виступив

перший заступник міністра аграр�

ної політики Юрій Лузан. Він

подякував компанії «Райз» за фа�

хово організований День поля і за

те, що компанія не лише спромо�

глася вижити у цей нелегкий кри�

зовий час, а й продовжує розбудо�

вуватися. «Те, що ми сьогодні по�

бачили, – сказав він, – було пред�

метно, високопрофесійно і змі�

стовно. Кількість зацікавлених

учасників, а це справді фахівці

АПК, говорить про те, що аграр�

ний потенціал України дуже вели�

кий. Я гордий з того, що ми маємо

тісну співпрацю вітчизняної нау�

ки і виробництва, порозуміння

між владою і бізнесом. І з того, що

майбутнє України залежить він

нашої з вами роботи».

– Сьогодні відбувся чудовий

День поля, – поділився на з при�

сутніми думкою директор Інсти�

туту фізіології та генетики рослин

НАНУ, Герой України Володи'

мир Моргун. – Ми побачили хо�

роші сорти вітчизняної селекції.

Ми побачили нові технології ви�

користання рідких добрив, які до�

зволяють отримувати високі вро�

жаї і економити на використанні

мінеральних добрив. Ми побачи�

ли промислові посіви кращих сор�

тів пшениці нашого Інституту на

великих площах – по 450 га, – які

за сьогоденними оцінками мають

дати близько 10 т/га. Посіви

«Смуглянки», «Золотоколосої»

пшениць мають такий травостій,

що нема, як кажуть, де і пальця

встромити. Саме про такий траво�

стій мріяв колись академік Ваві�

лов.  Я переконаний, що наші

сорти, які мають генетичний по�

тенціал понад 10 т/га, та інтенсив�

ні технології, які застосовує ком�

панія «Райз», «Міжнародна аграр�

на корпорація», «Зернопродукт

МХП» зроблять нашу Україну ба�

гатою і заможною. В Європі і

усьому світі на нас дивитимуться з

повагою. 
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Віталій ЦЕХМІСТРЕНКО (в центрі)
та Юрій КОЛЄСНІК (праворуч) 

Агрегати для внесення рідких добрив значно економлять витрати

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Товарні біржі – під
крило Мінекономіки
Кабінет Міністрів України
може покласти функції регу�
лювання товарного біржово�
го ринку (крім цінних папе�
рів) на Міністерство економі�
ки. Про це йдеться в проекті
постанови Кабміну «Про де�
які питання державного ре�
гулювання товарного біржо�
вого ринку України», розмі�
щеному на офіційному сайті
Мінекономіки.
Необхідність прийняття такої
постанови розробники доку�
менту вбачають у тому, що
згідно із статистичними да�
ними лише близько одного
відсотка сільськогосподар�
ської продукції реалізується
аграрними підприємствами
на біржовому ринку. При
цьому на аграрному ринку
функціонує 40 товарних
бірж, які акредитовані Мін�
агрополітики.
Причинами такої ситуації, як
мовиться в пояснювальній
записці, є відсутність сучас�
них біржових механізмів,
нерозвиненість брокерської
мережі, недовіра сільсько�
господарських виробників
до товарних бірж, відсут�
ність контролю за діяльністю
товарних бірж.   
Отже, на сьогодні актуаль�
ним є питання щодо запро�
вадження державного регу�
лювання діяльності товарних
бірж, зокрема, на ринках
аграрної продукції, роблять
висновок автори.

На відчуження 
землі – вето
Глава держави застосував
право вето до Закону Украї�
ни «Про відчуження земель�
них ділянок, інших об'єктів
нерухомого майна, що на
них розміщені, які перебува�
ють у приватній власності,
для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхід�
ності». Відповідно до части�
ни другої ст.94 Конституції
України Віктор Ющенко по�
вернув закон зі своїми про�
позиціями для повторного
розгляду Верховною Радою
України. Він пропонує відхи�
лити закон як такий, що не
забезпечує під час вирішен�
ня порушених у ньому пи�
тань реального захисту прав
приватного власника, до�
держання конституційних
гарантій права приватної
власності. 
Представлятиме пропозиції
Глави держави під час роз�
гляду зазначеного закону на
пленарному засіданні парла�
менту заступник Глави Се�
кретаріату Президента Укра�
їни – представник Прези�
дента у Конституційному Су�
ді Марина Ставнійчук. 
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* * *
4 серпня 2009 року в УкрНДІПВТ ім.
Л.Погорілого (с. Дослідницьке Васильків�
ського р�ну Київської області) за під�
тримки Міністерства аграрної політики
України відкриється Перша Міжнародна
виставка�ярмарок технологій, техніки і
насіння.
В урочистій церемонії відкриття заходу
візьме участь перший заступник міністра
аграрної політики України Юрій Лузан,
заступники міністра Олександр Шевчен�
ко, Сергій Мельник, Ярослав Гадзало.
Виставка розміститься в чоритьох паві�
льйонах і матиме тематичне спрямуван�
ня. Зокрема, можна буде ознайомитись
з експозиціями «Міжнародний інформа�
ційно�маркетинговий центр», «Новітні
техніко�технологічні рішення для різних
систем обробітку ґрунту і сівби при ви�
рощуванні зернових культур. Проект Аг�
роОлімп�150», «Інтегрована система реа�
лізації технологій керованого землероб�
ства», «Прогнозування росту і врожайно�
сті сільськогосподарських культур (Між�
народний проект «MARS»)» і «Випробу�
вання та підтвердження відповідності
сільськогосподарської техніки при її
розробці та виготовленні». Техніку і тех�
ноголії продемонструють підприємства і
науковці  АПК Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Жито�
мирської, Закарпатської, Запорізької,
Івано�Франківської, Київської, Кірово�
градської, Луганської та Львівської
областей.
Очікується, що в I�й Міжнародній вистав�
ці�ярмарку технологій, техніки і насіння
візьме участь до 500 осіб.

* * *
19'21 серпня 2009 року в м.Херсон
відбудеться Третя спеціалізована конфе�
ренція «Новітні технології і практичний
досвід «Бюлер» в області зерноперероб�
ки». Організатори конференції: компанія
Бюлер АГ (Швейцарія), ІА «АПК�Інформ»
і журнал « Хранение и переработка зер�
на». Партнер конференції: ВАТ «Хер�
сонський комбінат хлібопродуктів».
До участі в конференції запрошуються
директори, головні інженери, технологи
українських підприємств�виробників му�
ки. Адже сучасне зернопереробне під�
приємство – це комплекс інженерних рі�
шень, спрямованих на створення умов
для максимально ефективної переробки
зерна з мінімальними втратами його при�
родних якісних характеристик, а також
забезпечення вимог замовників щодо но�
менклатури продукції.
В рамках заходу учасникам будуть запро�
поновані доповіді та презентації фахівців
компанії «Бюлер», одного зі світових лі�
дерів з розробки, виробництва і впрова�
дження устаткування і технологій для зер�
нопереробки, на такі теми:
– Використання сучасного зерноочисного
устаткування на млині;
– Застосування оптичного сортувальника
в підготовчих відділеннях;
– Інноваційні рішення для помелу зерна;
– Сучасні рішення зі створення борошня�
них сумішей;
– Оснащення відділень готової продукції
(безтарне зберігання і відвантаження
продукції).
Учасники конференції зможуть ознай�
омитися з устаткуванням «Бюлер», яке
діє, відвідавши ВАТ «Херсонський комбі�
нат хлібопродуктів».

* * *
21'25 серпня 2009 року у Санкт�Пе�
тербурзі (Росія) за офіційної підтримки
Міністерства сільського господарства РФ
відбудеться Міжнародна конференція та
спеціалізована виставка «Ветеринарія.
Зоотехнія. Комбікорми – 2009». 
Виставка «Ветеринарія. Зоотехнія. Комбі�
корми» проводиться з 1999 року. Вона є
єдиною спеціалізованою виставкою у Пів�
нічно�Західному регіоні Росії. Цей захід
проводиться з метою демонстрації ро�
сійськими і закордонними компаніями
досягнень в області обладнання тварин�
ницьких комплексів, їх створення та ре�
конструкції, виробництва ветеринарних
препаратів, комбікормів, медико�ветери�
нарних інструментів та обладнання для
утримання і догляду за сільськогосподар�
ськими тваринами та птицею. 
Тематика виставки: 
Ветеринарія – ветеринарне лікувально�ді�
агностичне обладнання, інструменти;
препарати ветеринарної фармакології;
біопрепарати; діагностичні системи; засо�
би для зоогігієни та санітарії; прилади для
ветеринарно�санітарної експертизи про�
дуктів тваринництва; засоби для очищен�
ня середовища та переробки відходів. 
Зоотехнія – проектування, будівництво і
модернізація с/г комплексів, комплексне
обладнання для тваринництва, птахівниц�
тва та свинарства, системи для годівлі та
утримання с/г тварин і птахів, інструмен�
ти та обладнання для штучного заплід�
нення, техніка для виробництва тварин�
ницьких продуктів, транспорт для переве�
зення с/г тварин, обладнання для забою і
первинної обробки худоби та птиці. 
Комбікорми – готові проекти для комбі�
кормових і преміксних заводів; облад�
нання для виробництва кормів і сумішей;
екологічно чисті кормові добавки, премік�
си, комбікорми, концентрати (БВМД); мі�
неральні комплекси; спеціальні лікувальні
корми; замінники незбираного молока. 
Науково�інформаційне забезпечення пре�
зентують галузеві організації державного
управління; навчальні заклади; науково�
дослідні центри. 
В рамках виставки 23'24 серпня відбу�
деться Науково�практична конференція
«Актуальні проблеми ветеринарної меди�
цини та зоотехнія». Планується обгово�
рення тем по трьом основним напрям�
кам: молочне тваринництво; промислове
птахівництво; свинарство. 
Відбудуться також круглі столи, зокрема
на такі теми: 
– Сучасні машинні технології в молочно�
му тваринництві; 
– Сучасні безстресові технології вироб�
ництва свинини для селянсько�фермер�
ських господарств.

* * *
З 16 по 19 вересня 2009 року в
Москві пройде Друга Міжнародна спеціа�
лізована виставка сільгосптехніки «Агро�
салон». Організатор виставки – Російсь�
кий союз виробників сільгосптехніки «Со�
юзагромаш». 
Спеціалізована виставка сільгосптехніки
«Агросалон» підтвердила статус світового
майданчика для фахівців агробізнесу, на
якій демонструються сучасні сільгоспма�
шини, народжуються прогресивні ідеї, об�
говорюються актуальні теми і, звичайно ж,
знаходяться відповіді на гострі питання. 
Особливістю «Агросалон�2009» стануть
збільшені експозиційні площі, які зростуть
до 45 тисяч квадратних метрів. Експозиція
розміститься в трьох виставкових залах.
За рахунок збільшення площ організатори
мають намір представити на виставці

близько 1000 одиниць техніки і устатку�
вання. Експозиція включатиме 18 основ�
них розділів: від тракторів і посівної техні�
ки до комплектуючих і біоенергетики.
Насиченою обіцяє бути ділова і освітня
програми, до яких увійдуть семінари і
конференції, круглі столи і презентації.
Кульмінацією «Агросалона» стане незал�
ежний професійний конкурс інноваційної
техніки. Увазі журі будуть представлені
ноу�хау компаній в області сільськогос�
подарського машинобудування, унікаль�
ні конструкторські рішення. 
На форумі в 2009 році очікується 250 уча�
сників і 25 тисяч відвідувачів. 
У Першій міжнародній спеціалізованій ви�
ставці сільгосптехніки «Агросалон» в 2008
році взяли участь 164 компанії з 12 країн
світу, відвідали виставку 21 тисяча фахівців
з 35 країн.

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

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

* * *
3'9 жовтня 2009 року у м.Дюссель�
дорф (Німеччина) відбудеться міжнарод�
на виставка IBA 2009. IBA – провідна cві�
това виставка у галузі хлібопекарської та
кондитерської промисловості, яка раз на
три роки по черзі проводиться у Дюссель�
дорфі та Мюнхені. У цей час до Дюссель�
дорфа прибудуть понад 1000 експонентів
з понад 40 країн світу з презентацією
своєї продукції. Відвідувачі з п'яти конти�
нетів, у свою чергу, матимуть нагоду от�
римати повний спектр пропозицій стосов�
но цієї галузі. І кожен учасник, кожен ві�
двідувач зможе знайти прийнятне для се�
бе рішення щодо можливостей залучення
інвестицій, адже виставка розрахована на
підприємства різної потужності та вироб�
ників усіх видів продукції. 
На IBA буде представлено все, починаючи
з технологічних ліній будь�якої потужно�
сті і закінчуючи обладнанням для їдалень,
кафе, ресторанів, торгових центрів. 
Велику увагу керівництво виставки також
приділяє країнам Східної Європи, серед
яких Україна, за оцінкою світових експер�
тів, займає одне з перспективних місць у
цьому секторі агропромислового вироб�
ництва.

* * *
7'9 жовтня 2009 року в м.Харкові
пройде Друга спеціалізована виставка
«Ефективне тваринництво 2009». Органі�
затори заходу: Харківська торгово�проми�
слова палата та Головне управління агро�
промислового розвитку Харківської ОДА.
Виставка розрахована насамперед на фа�
хівців тваринництва. Очікується, що участь
у форумі візьмуть близько тисячі осіб –
інвестори, керівники агропідприємств,
фермери, представники науки і торгівлі.
Основні тематичні розділи виставки:
– технології виробництва продукції ско�
тарства, птахівництва, свинарства;
– породи, розведення, селекція;
– корми та кормові домішки;
– ветеринарне забезпечення;
– переробка продукції тваринництва;
– обладнання;
– утилізація відходів.
У рамках виставки проводяться також се�
мінари�практикуми на тему «Сучасний
стан і перспективи в тваринництві», спря�
мовані на презентацію фірмами�вироб�
никами спеціалізованої продукції для
тваринництва.

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

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
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СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 19,00 2153,62 280,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2009 FCA 1,00 4307,24 560,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2009 FCA 420,00 1860,78 241,66
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 FCA 420,00 2041,96 265,48
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 DDU 20,60 5724,43 744,25
*Насіння амаранту 2009 FCA 3,00 766,30 100,00
Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 DDU 86,00 5734,01 745,50
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 21,90 700,00 90,91 583,33 75,76
*Просо 2 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 20,00 1540,00 200,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 FCA 66,00 4307,24 560,00
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 50,00 640,00 83,12 533,33 69,26
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2009 DDU 20,00 1756,00 228,30
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2000,00 1072,82 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 4000,00 1116,50 145,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2009 CPT 500,00 1364,01 178,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Горох 2 клас ДСТУ 4523'2006 2009 CPT 1000,00 1463,00 190,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 29600,00 985,60 128,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5000,00 885,50 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 40000,00 985,60 128,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 CPT 500,00 870,10 113,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 FOB 16000,00 877,80 114,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2009 FOB 250,00 1347,50 175,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 CPT 8200,00 2694,06 349,88
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 DAF 15500,00 2718,71 353,08
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 FCA 500,00 2417,18 313,92
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 1042,20 135,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6200,00 829,07 107,79
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 CPT 11200,00 765,04 99,50
*Горох 2 клас ДСТУ 4523'2006 2009 CPT 500,00 1830,58 238,00
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 25000,00 830,68 108,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 5460,83 1251,43 162,94 1042,86 135,79
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 77,25 740,00 96,57 616,67 80,47
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574'85 2009 EXW 100,00 1850,00 241,42 1541,67 201,18
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 DDU 200,00 5652,13 734,85
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6000,00 1061,43 138,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 55000,00 1069,12 139,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 FOB 30000,00 938,36 122,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638'2006 2009 DAF 200,00 996,19 130,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2009 CFR 300,00 692,24 90,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 FOB 80000,00 2984,83 387,94
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 FOB 2000,00 996,19 130,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 66,00 1039,58 135,16
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 5000,00 1153,72 150,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 CPT 2550,00 2521,03 328,71
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 DAF 1200,00 2720,36 355,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 DDU 41,50 5510,21 715,97

Форвард
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FAS 7000,00 1088,15 142,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FAS 5000,00 950,21 124,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.09.2009 FAS 6500,00 911,90 119,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 40000,00 1440,50 187,88
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 29927,17 1111,40 144,44
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.08.2009 CPT 6500,00 930,54 120,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.08.2009 FOB 3000,00 892,21 116,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.09.2009 FOB 15000,00 1139,60 148,00
*Горох 2 клас ДСТУ 4523'2006 15.09.2009 CPT 500,00 1861,34 242,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.08.2009 FCA 4000,00 1309,00 170,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 30.11.2009 CPT 100,00 1525,93 199,13
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 CPT 4900,00 1532,60 200,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.04.2010 FCA 600,00 2718,68 354,78
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2009 DDU 300,00 8155,96 1064,33
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.08.2009 FOB 23000,00 885,50 115,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 188,00 1402,33 183,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FCA 870,00 1413,82 184,50
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 20.08.2009 FOB 5000,00 1034,51 135,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FOB 10000,00 819,94 107,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.09.2009 CPT 4000,00 888,91 116,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.08.2009 CPT 5000,00 919,56 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.12.2009 FOB 14500,00 919,56 120,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 31.12.2009 FCA 30,00 1455,97 190,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 30.08.2009 FCA 300,00 651,35 85,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 FCA 1819,00 2320,01 302,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.12.2009 FCA 1723,00 2677,25 349,37
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2009 FCA 811,00 10541,45 1375,63
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 30.09.2009 CPT 1000,00 996,19 130,00

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 24 по 30 липня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 24 по 30 липня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 5460,83 1251,43 1251,43 1251,43 162,94
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 50,00 640,00 640,00 640,00 83,12
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 EXW 21,90 700,00 700,00 700,00 90,91
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 77,25 740,00 740,00 740,00 96,57
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574'85 2009 EXW 100,00 1850,00 1850,00 1850,00 241,42

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6000,00 1061,43 1061,43 1061,43 138,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 62000,00 1042,20 1067,07 1072,82 138,75
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 29600,00 985,60 985,60 985,60 128,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 11200,00 815,30 854,26 885,50 111,01
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 65000,00 830,68 926,02 985,60 120,31
Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 19,00 2153,62 2153,62 2153,62 280,00
Просо 2 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 20,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 66,00 1039,58 1039,58 1039,58 135,16
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 CPT 11700,00 753,77 769,53 870,10 100,08
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2009 FOB 48000,00 877,80 920,58 996,19 119,67
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 500,00 1099,88 1099,88 1099,88 143,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 9000,00 1116,50 1137,18 1153,72 147,78
Горох 2 клас ДСТУ 4523'2006 2009 CPT 1500,00 1463,00 1585,53 1830,58 206,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2009 CPT 500,00 1364,01 1364,01 1364,01 178,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2009 FOB 250,00 1347,50 1347,50 1347,50 175,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2009 DDU 20,00 1756,00 1756,00 1756,00 228,30
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2009 FCA 420,00 1860,78 1860,78 1860,78 241,66
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 FCA 920,00 2017,71 2245,89 2417,18 291,81
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 CPT 10750,00 2505,80 2653,02 2695,00 344,86
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 DAF 16700,00 2718,71 2718,83 2720,36 353,22
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2009 FOB 80000,00 2861,24 2984,83 3045,83 387,94
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 FCA 66,00 4307,24 4307,24 4307,24 560,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2009 DDU 348,10 5088,31 5659,72 6007,06 735,79
Насіння амаранту 2009 FCA 3,00 766,30 766,30 766,30 100,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638'2006 2009 DAF 200,00 996,19 996,19 996,19 130,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2009 CFR 300,00 692,24 692,24 692,24 90,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2009 FCA 1,00 4307,24 4307,24 4307,24 560,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FCA 870,00 1413,82 1413,82 1413,82 184,50
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 188,00 1402,33 1402,33 1402,33 183,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FAS 7000,00 1088,15 1088,15 1088,15 142,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 40000,00 1270,50 1440,50 1464,78 187,88
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 20.08.2009 FOB 5000,00 1034,51 1034,51 1034,51 135,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FAS 5000,00 950,21 950,21 950,21 124,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 FOB 10000,00 819,94 819,94 819,94 107,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 29927,17 922,98 1111,40 1139,60 144,44
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 31.12.2009 FCA 30,00 1455,97 1455,97 1455,97 190,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 30.08.2009 FCA 300,00 651,35 651,35 651,35 85,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.08.2009 CPT 11500,00 919,56 925,77 930,54 120,48
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.08.2009 FOB 26000,00 885,50 886,27 892,21 115,12
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.09.2009 CPT 4000,00 888,91 888,91 888,91 116,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.09.2009 FOB 15000,00 1139,60 1139,60 1139,60 148,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.09.2009 FAS 6500,00 911,90 911,90 911,90 119,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.12.2009 FOB 14500,00 919,56 919,56 919,56 120,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 FCA 1819,00 2318,06 2320,01 2321,89 302,75
Горох 2 клас ДСТУ 4523'2006 15.09.2009 CPT 500,00 1861,34 1861,34 1861,34 242,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.08.2009 FCA 4000,00 1309,00 1309,00 1309,00 170,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 30.09.2009 CPT 1000,00 996,19 996,19 996,19 130,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 30.11.2009 CPT 100,00 1525,93 1525,93 1525,93 199,13
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.12.2009 CPT 4900,00 1532,60 1532,60 1532,60 200,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.12.2009 FCA 1723,00 2674,39 2677,25 2678,22 349,37
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2009 FCA 811,00 10398,69 10541,45 10820,16 1375,63
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2009 DDU 300,00 8155,96 8155,96 8155,96 1064,33
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.04.2010 FCA 600,00 2718,68 2718,68 2718,68 354,78

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

№ Назва біржі Регіон
1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно'Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано'Франківська аграрна товарна біржа м.Івано'Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 Кримська універсальна біржа АР Крим
11 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
12 Одеська аграрна біржа м.Одеса
13 Одеська товарна біржа м.Одеса
14 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
15 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
16 Рівненська міжрегіональна товарно'майнова біржа «Прайс» м.Рівне
17 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
18 Сумська товарна біржа м.Суми
19 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
20 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
21 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
22 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
23 Товарна біржа «Українська'Донецьк» м.Донецьк
24 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
25 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
26 Українська аграрна біржа м.Київ
27 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
28 Українська універсальна біржа м.Полтава
29 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
30 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
31 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
32 Херсонська товарно'сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
33 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
34 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
35 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

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

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України
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На Полтавщині 
пройшов семінар 
з актуальних питань 
земельних відносин 
28 липня 2009 року у м.Карлівка
Полтавської області відбувся інфор�
маційний семінар на тему «Сучасні
земельні відносини в Україні: стан
та перспективи». До участі в семіна�
рі було запрошено керівників
сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської, Полтавської та
Харківської областей, голів сільсь�
ких рад, юристів�практиків у сфері
землекористування, експертів аг�
рарного ринку.
Організаторами семінару виступили
Харківська обласна організація Все�
українського громадського об'єд�
нання «Край», Полтавський обла�
сний осередок Української Аграр�
ної Конфедерації та ТОВ «Компанія
«Центрум».  
Експерт з питань земельного права
ВГО «Край» Ігор Кобилянський ви�
ступив з доповіддю на тему «Право�
ві основи функціонування ринку зе�
млі в Україні: досвід землекористу�
вання та перспективи». Розглядали�
ся питання укладання договорів
оренди, перспективи скасування
мораторію на купівлю�продаж зе�
мель сільськогосподарського приз�
начення, незахищеності селян у
правових питаннях щодо землеко�
ристування та нещодавні зміни у за�
конодавстві, що стосуються відчу�
дження земель, а також нотаріаль�
ного посвідчення договорів оренди
земельних часток.

Про стан аграрного сектору України
та напрямки господарювання в су�
часних умовах розповів заступник
генерального директора Українсь�
кої аграрної конфедерації Євген

Орел.
Під час гострої та змістовної диску�
сії обговорювалися питання реалі�
зації зерна, оренди цілісного май�
нового комплексу, та багато інших,
що мають велике значення для се�
лян. В цілому ж обговорення поста�
влених питань дало підстави зро�
бити висновок, що поточні пробле�
ми аграріїв абсолютно по�різному
вбачаються у кабінетній тиші та «у
полі».

За інф. ІЦ УАК

Аграрії Миколаївщини 
завершили жнива 
Миколаївська область однією з
перших в України закінчила зби�
рання ранніх зернових культур. Зер�
нові зібрані на площі 844 тис. га,
валовий збір становить 2517 тис.
тонн при урожайності 29,8 ц/га. Пе�
реможцями обласного конкурсу на
кращу організацію проведення зби�
рання врожаю ранніх зернових
культур у 2009 році визнано Снігу�
рівський район, де якісно і в стислі
строки провели збирання ранніх
зернових. Хлібороби Баштанського
району виробили найбільший вал
зерна – 201,4 тис. тонн при урожай�
ності 30,4 ц/га. В Єланецькому ра�
йоні аграрії отримали найвищу
врожайність – 31,7 ц/га.

За інф. «Урядового кур'єру»
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