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Жнива�2009
За оперативними даними регіо�
нів, станом на 10 вересня в Ук�
раїні намолочено 37403,7 тис. т
зернових та зернобобових
культур (без кукурудзи), які
скошено на площі 13230,3 тис.
га від скоригованих прогнозних
15633,0 тис. га. Середня вро�
жайність становить 2,83 т/га
проти торішніх 3,44 т/га.
Наразі гречки намолочено 125,7
тис. т. Культуру зібрано з площі
128,6 тис. га, що становить 49%
від плану. Середня врожайність
– 0,98 т/га, проти минулоріч�
ного показника у 1,12 т/га.
Проса зібрано 104,2 тис. т з 71,0
тис. га, що становить 66% від
прогнозних 108,0 тис. га. Се�
редня врожайність на рівні 1,47
т/га проти 1,78 т/га торік.
Розпочато збирання кукурудзи
на зерно. Наразі одержано 49,5
тис. т з площі 13,7 тис. га, що
становить 1% від запланованих
до збирання 2150,0 тис. га.
Згідно з прогнозом, соняшник
мають зібрати з площі 4161,0
тис. га, сою – з 637,0 тис. га,
цукрові буряки – з 326 тис. га.
Наразі соняшнику отримано
244,0 тис. т, середня урожай�
ність становить 1,08 т/га проти
1,35 торік; сої – 82,3 тис. т, уро�
жайність1,5 т/га (1,52 т/га то�
рік); цукрових буряків накопано
109,0 тис. т при урожайності
31,3 т/га (35,47 т/га торік).
Сівбу озимого ріпаку виконано
на 77%: засіяно 974,8 тис.га від
запланованих 1263,0 тис.га. То�
рік на цю дату було 884,0 тис.га.
Під озимі культури поточного
маркетингового року (без ріпа�
ку) в Україні заплановано
7804,0 тис. га, у тому числі на
зерно – 7783,0 тис. га. З них під
озиму пшеницю відведено 6309
тис. га, жито – 465,0 тис. га, яч�
мінь – 1009,0 тис. га.
Наразі посіяно озимих культур
на площі 606,2 тис. га, у т.ч. на
зерно – на 588,7 тис. га. З них
пшениця займає 519,6 тис. га,
жито – 60,2 тис. га, ячмінь – 8,5
тис. га.

В УКРАЇНІ знову, дякувати Богу,

розпочався сезон цукроваріння. А

буряки як цукросировина відзна�

чили свою 262 річницю. На ни�

нішньому етапі історичного ро�

звитку триває вже друге гучне про�

тистояння між тростинним і буря�

ковим цукром, точніше між до�

цільністю для деяких країн утри�

мувати власну галузь цукровироб�

ництва чи імпортувати цукор.

Появою цукру людство зо�

бов'язано Індійському півострову,

де в глибині віків його почали ви�

готовляти з тростини. Поступово

тростинний цукор ширився сві�

том, аж поки у 1747 р. Андреас

Маркграф, член Пруської Коро�

лівської Академії наук, не зробив

доповідь про можливість вигото�

вляти цукор з буряків. Тоді його

винахід було сприйнято швидше

як непорозуміння, адже цукри�

стість рослини становила 1%. Про�

довжувачем справи вчителя став

інший німець Франц Ахард, який

підвищив цукристість у 5 разів (!)

– до 5%. У 1799 він продемонстру�

вав Пруському королю зразок

своєї продукції у вигляді цукрової

голови і переконав монарха у вигі�

дності виробництва цукру з буря�

ків для держави у зв'язку зі скоро�

ченням і навіть повним виключен�

ням витрат на покупку тростинно�

го цукру. Так, 1801 р. запрацював

перший в світі бурякоцукровий за�

вод в Кунерне (Нижня Силезія, те�

пер територія Польщі), а Прусія

отримала новий цукор як ще один

об'єкт надходження податків у дер�

жавну скарбницю. 

Тоді вперше серйозно занерву�

вали торгівці тростинним цукром,

і проти винаходу та її автора роз�

почалася справжня «холодна вій�

на». Тоді буряківники вистояли, і

у виробничу кампанію 1849/50 ро�

ків в Європі вже працювало 1024

цукрових заводи. Тож, 1:0 на їхню

користь.

Перші в Російській Імперії

досліди отримання бурякового цу�

кру проводив в 1799�1801 р. Яків

Єсипов, який у підмосковному

маєтку розробив технологію і

створив устаткування для пере�

робки буряків.  У 1802 році в

с.Аляб'євє він побудував перший в

Росії завод з випуску цукру.

Бурхливий розвиток цукрова

промисловість отримала з кінця

30�х років ХІХ сторіччя.  У

1860/61 рр. в Російській Імперії

було 399 заводів. Одночасно зі

зростанням виробництва цукру

були отримані сорти, що містять

15�20% сахарози. 

Родоначальниками нашого цу�

кроваріння вважаються династії

Терещенків і Боткіних. Перші на

початку 80�х років ХІХ ст. володі�

ли найбільшими підприємствами.

Цукор других відрізнявся високою

якістю, був дуже популярний усе�

редині країни і експортувався до

Європи. 

Відтоді аж до часів вступу Ук�

раїни до СОТ питання «бути чи не

бути» вітчизняній  бурякоцукровій

галузі не стояло. Який нині стан

цієї галузі? Чи відбудеться історич�

ний реванш цукру�сирцю? 

Читайте на стор.7�8

Поки – 1:0 на користь бурякового цукру

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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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
СОЇ В ГОДІВЛІ ТВАРИН

Тези виступу віце$президента УААН
Миколи Безуглого на науково$
практичній нараді$семінарі на тему
«Вирощування високопротеїнової сої,
напрями її використання у виробництві
кормів».
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СВІТОВІ РИНКИ
З КУРСЬКОМ ПОРУЧ НАШІ СУМИ

Днями ми побували в Курській області Росії,
сусідній з нашою Сумською. Звісно, проблем у
тамтешніх аграріїв вистачає, але є й здобутки.
Наприклад, у споконвічній спільній зоні
бурякосіяння там працюють 9 цукрових заводів,
а на рідній Сумщині не запуститься жодного…

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Пропонуємо чергову добірку матеріалів нової
постійної рубрики – безоплатної юридичної
консультації. Надсилайте свої запити з позначкою
«Юридична консультація» – і правники «Агропрофі»
та провідних юридичних фірм України – наших
партнерів спробують дати їм раду.

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 попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

10.09.2009

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
(Україна) 115,98 4,3% 50,8%

РТС 
(Росія) 1163,76 8,4% 84,2%

WIG 20
(Польша) 2185,22 3,0% 22,1%

DAX*
(Німеччина) 5574,26 4,8% 15,9%

S&P 500*
(США) 1033,37 3,9% 14,4%
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УРЯД України вніс зміни до По�

рядку використання у 2009 році

коштів Стабілізаційного фонду

для здешевлення кредитів, фінан�

сування інвестиційних проектів

та підтримки окремих проектів в

агропромисловому комплексі. 

Відповідно до оприлюдненої

днями постанови КМУ №913 від

12 серпня ц.р., передбачено, зо�

крема, виділити кошти на:

– забезпечення практичної

підготовки у спеціалізованому

навчальному центрі фахівців для

агропромислового комплексу –

5 млн гривень;

– фінансування заходів із за�

хисту, відтворення та підвищення

родючості ґрунтів – 101,965 млн

гривень;

– запобігання розповсюджен�

ню збудників інфекційних хвороб

тварин – 9 млн гривень.

Крім того, внесено зміни до

деяких напрямів, на які виділя�

ються бюджетні кошти на безпо�

воротній основі.

Так, на бюджетну тварин�

ницьку дотацію та державну під�

тримку виробництва продукції

рослинництва передбачено

526,655 млн грн (замість 642,62

млн грн), з них для підтримки ви�

робництва продукції тваринниц�

тва – 86,655 млн грн (замість ко�

лишніх 202,62 млн гривень).

Кабінет Міністрів оприлюд�

нив постанову №914, прийня�

ту 12 серпня ц.р., «Про за�

твердження Порядку викори�

стання у 2009 році коштів

Стабілізаційного фонду для

фінансування заходів із захи�

сту, відтворення та підвищен�

ня родючості ґрунтів». 

ЦЕЙ Порядок визначає меха�

нізм використання у 2009 році

коштів Стабілізаційного фонду,

передбачених п.1 частини пер�

шої ст.76 Закону України «Про

Державний бюджет України на

2009 рік», які відповідно до По�

рядку використання у 2009 році

коштів Стабілізаційного фонду

для здешевлення кредитів, фі�

нансування інвестиційних про�

ектів та підтримки окремих

проектів в агропромисловому

комплексі, затвердженого по�

становою Кабінету Міністрів

України від 13 травня 2009 р.

N463, спрямовуються для фі�

нансування заходів із захисту,

відтворення та підвищення ро�

дючості ґрунтів (далі – бюджет�

ні кошти).

Згідно з Порядком бюджетні

кошти спрямовуються суб'єк�

там господарювання незалежно

від організаційно�правової фор�

ми і форми власності, діяль�

ність яких пов'язана з вироб�

ництвом сільськогосподарської

продукції (далі – сільгосппід�

приємства), для часткової ком�

пенсації вартості фосфоровміс�

них мінеральних добрив, які

виготовляються вітчизняними

виробниками і придбані сільсь�

когосподарськими підприєм�

ствами для використання у

власному виробництві за пря�

мими договорами у вітчизняних

виробників з 1 серпня по 1

грудня 2009 р. (далі – компен�

сація вартості добрив).

Розмір компенсації вартості

добрив визначається з ураху�

ванням установленої Мінпром�

політики ціни.

Оголошення із зазначенням

переліку необхідних для одер�

жання компенсації вартості

добрив документів, строків та

умов їх подання розміщується у

засобах масової інформації.

Бюджетні кошти розподіля�

ються Мінагрополітики про�

порційно сумам, затвердженим

у планах асигнувань на відпо�

відний період, між Міністер�

ством аграрної політики Авто�

номної Республіки Крим, го�

ловними управліннями агро�

промислового розвитку обла�

сних і управлінням промисло�

вості та агропромислового ро�

звитку Севастопольської місь�

кої держадміністрацій для по�

дальшого розподілу протягом

одного робочого дня управлін�

ням агропромислового розвит�

ку районних держадміністрацій

згідно із затвердженими плана�

ми асигнувань на відповідний

період.

Міністерство аграрної полі�

тики України має право за по�

годженням з Міністерством фі�

нансів здійснювати за результа�

тами використання бюджетних

коштів за дев'ять місяців їх пе�

рерозподіл.

Удар гривнею 
по бур’янах
доопрацюють
Комітет з питань податко�

вої та митної політики ре�

комендує парламенту на�

правити на доопрацюван�

ня проект закону про вне�

сення змін до Закону «Про

плату за землю».

Кабінет Міністрів як ініціатор за�
конопроекту №4562 пропонує
справляти у трикратному розмі�
рі податок за земельні ділянки в
межах населених пунктів незал�
ежно від того, до якої категорії
земель такі ділянки належать,
та за земельні частки (паї) за рі�
шенням відповідної сільської,
селищної, міської ради чи ра�
йонної державної адміністрації
у разі встановлення фактів: 
– невжиття заходів щодо бо�
ротьби з бур’янами (допущення
появи небажаної трав’янистої
рослинності, яка негативно
впливає на розвиток культурних
рослин, призводить до поши�
рення шкідників і хвороб або не
дає можливості використовува�
ти землі за призначенням); 
– невикористання земельної ді�
лянки, крім реалізації науково
обґрунтованих проектних рішень. 
Передбачено, що порядок вста�
новлення зазначених фактів, а
також порядок нарахування по�
датку, у разі їх наявності, за�
тверджуються Урядом.
Проектом закону пропонується
також справляти у п'ятикратно�
му розмірі податок за земельні
ділянки, що перебувають у по�
стійному користуванні суб’єктів
господарювання (крім тих, яким
згідно із ст.92 Земельного ко�
дексу України надано право на
постійне користування землею,
а також крім сільськогосподар�
ських підприємств, фермерсь�
ких господарств та громадян).
Експерти Головного науково�
експертного управління Апарату
ВР України рекомендують зако�
нопроект відхилити, оскільки
чинним законодавством, зокре�
ма, вже врегульовано питання
контролю за станом землі, що
надана у користування.
За підсумками обговорення Ко�
мітет вирішив рекомендувати
парламенту направити законо�
проект на доопрацювання та
використати його окремі норми
під час підготовки до другого
читання проекту №3522 про фі�
нансові санкції за незаконне ви�
користання земельних ділянок.
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Бюджетні кошти – 
на компенсацію вартості добрив

Тваринницьку дотацію 
та державну підтримку
рослинництва – зменшено

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку розподілу та�

рифної квоти на ввезення в Україну цукру�сирцю з тростини та

визнав такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 27 трав�

ня ц 2009 року №564. 

Відповідно урядовою постановою №915 від 5 серпня ц.р. внесе�

но зміни до п.2 Порядку, а саме: виключено положення, за яким

ліцензії на ввезення в Україну цукру�сирцю в межах тарифної кво�

ти видаються за погодженням з Мінагрополітики.

Мінагрополітики усунено 
від ліцензування ввезення 
цукру�сирцю в Україну

Бізнес знову ховається у тінь
Сектор тіньової економіки в Україні за останні півроку збільшився до
40%. На думку експертів, у такий спосіб бізнес протестує проти спроб
держави перекласти на підприємців вантаж економічної кризи.
За висновками Рахункової палати, реальний ВВП за півроку знизився
на 19,7%, прямі іноземні інвестиції скоротилися втричі, а тіньова еко�
номіка заросла до 40%. За час кризи економіка України скотилася до
рівня 2004 року.
Зменшення ВВП, як сказав «Німецькій хвилі» директор Інституту еко�
номічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський,
до кінця року становитиме від 12 до 14%. Вирішальною причиною
цього експерт назвав перш за все падіння промислового виробниц�
тва у результаті зменшення попиту на світових ринках і брак кредит�
них коштів на стимулювання виробництва.
Скорочення іноземних інвестицій він пояснив тим, що у період еконо�
мічної кризи інвестори першими виводять капітал з таких держав, як
Україна. Частково ці втрати повинні компенсуватися кредитами Між�
народного валютного фонду. Економіст вважає, що уряд повинен був
би «врахувати уроки з кризи під час розробки економічної політики».
Тіньова економіка, нагадав експерт, існувала в Україні завжди. Під
час кризи вона, проте, зросла. 

ЄБРР збільшить інвестиції 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прийняв рішен�
ня збільшити обсяг інвестицій на 2009 рік у порівнянні з раніше за�
планованим рівнем на 1 млрд євро – до 8 млрд євро, говориться в
повідомленні банку. Таким чином, обсяг інвестицій на цей рік на 52%
перевищить аналогічний показник минулого року (5,1 млрд євро). 
Таке рішення ради директорів ЄББР пов'язане з наслідками глобаль�
ної фінансової кризи і зростаючими потребами у фінансуванні. 
При цьому банк планує збільшити обсяг інвестицій за рахунок влас�
них коштів. ЄБРР має намір надавати кошти фінансовим інститутам,
які надалі, зокрема, будуть кредитувати підприємства малого та се�
реднього бізнесу. 
Обсяг наданих банком коштів на кінець серпня 2009 р. вже склав 5,8
млрд євро, що на 95% перевищило аналогічний показник 2008 р. 
Крім того, відповідно до недавніх пропозицій країн G20, акціонери
банку переглянуть вимоги до довгострокового капіталу ЄБРР для за�
безпечення потреб клієнтів у фінансуванні. 

За матеріалами Главред, Інтерфакс�Україна



УРЯД погодився з пропозицією

Мінагрополітики стосовно розпо�

ділу коштів Стабілізаційного фон�

ду у 2009 році для надання дер�

жавної підтримки сільськогоспо�

дарським обслуговуючим кооп�

еративам і пропозиціями Ради мі�

ністрів АР Крим, обласних дер�

жадміністрацій щодо визначення

сільськогосподарських обслуго�

вуючих кооперативів як потенцій�

них отримувачів зазначеної дер�

жавної підтримки. Про це йдеть�

ся у розпорядженні КМУ №1014�

р від 3 вересня ц.р. «Деякі питання

надання державної підтримки

сільськогосподарським обслуго�

вуючим кооперативам».

Кабінет Міністрів доручив Ра�

ді міністрів АР Крим, обласним

держадміністраціям у десятиден�

ний строк підготувати за результа�

тами проведених конкурсів та по�

дати Мінагрополітики пропозиції

щодо сільськогосподарських об�

слуговуючих кооперативів, які ма�

ють право на  державну підтримку.

Крім того, Мінагрополітики

доручено виділити за рахунок

коштів Стабілізаційного фонду на

безповоротній основі  90 млн грн

(замість 35 млн грн) на державну

підтримку сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів.

Додатком 1 до розпорядження

затверджено Розподіл коштів Ста�

білізаційного фонду у 2009 році

для надання державної підтримки

сільськогосподарським обслуго�

вуючим кооперативам.

Кабінет Міністрів України за�

твердив також Орієнтовний пере�

лік показових сільськогосподарсь�

ких обслуговуючих кооперативів,

які рекомендовані обласними дер�

жадміністраціями як потенційні

отримувачі державної підтримки

на конкурсних засадах (додаток 2). 

Ліцензійні умови 
для землеустрою 
та земельної оцінки
Держкомзем встановив нові Лі�
цензійні умови провадження
господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеу�
строю та землеоціночних робіт.
За відповідним наказом №423
від 5 серпня 2009 р. ці Ліцензій�
ні умови встановлюють органі�
заційні, кваліфікаційні, техноло�
гічні та інші вимоги щодо здій�
снення робіт із землеустрою, зе�
мле оціночних робіт. 
Згідно з наказом ліцензіати, які
здійснюють господарську діяль�
ність на підставі чинних ліцензій
на проведення землевпорядних
робіт, робіт із землеустрою, зе�
млеоціночних робіт, мають при�
вести свою діяльність у відпо�
відність до вимог цих Ліцензій�
них умов до 1 січня 2010 року. 
Встановлено, що органом лі�
цензування на провадження
господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеу�
строю, землеоціночних робіт є
Державний комітет України із
земельних ресурсів.
Ці Ліцензійні умови є обов'язко�
вими для всіх суб'єктів господа�
рювання, які проводять або ма�
ють намір проводити роботи із
землеустрою, землеоціночні ро�
боти на території України не�
залежно від їх організаційно�
правової форми та форми
власності.
Суб'єкт господарювання, який
має намір провадити господар�
ську діяльність щодо проведен�
ня робіт із землеустрою, зе�
млеоціночних робіт, особисто
або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до
органу ліцензування із заявою
про видачу ліцензії на прове�
дення робіт із землеустрою, зе�
млеоціночних робіт.
Якщо суб'єкт господарювання
планує провадити господарську
діяльність із землеустрою, зе�
млеоціночних робіт не в повно�
му обсязі, а частково (або з
окремих видів робіт), то в заяві
про видачу ліцензії зазначають�
ся ці види робіт.
Строк дії ліцензії на право про�
вадження господарської діяль�
ності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних
робіт становить п'ять років. 
Ліцензіат, що здійснює прова�
дження господарської діяльно�
сті щодо виконання робіт із зе�
млеустрою, зобов'язаний пред�
ставляти результати вказаних
робіт в електронному вигляді до
територіальних підрозділів ДП
«Центр державного земельного
кадастру» згідно з вимогами,
затвердженими Держкомзе�
мом. 
Документом визначено також
види робіт із землеустрою, зе�
млеоціночних робіт, які підляга�
ють ліцензуванню, а також ви�
моги до ліцензіатів.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

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 26,15 26,45 26,45 661,25 1,7% 140,5%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 44,00 45,00 45,00 257,14 0,0% �11,0%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 40,00 40,45 40,00 2 749,64 14,0% 225,2%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 1,52 1,68 1,60 16,40 0,0% 112,8%
Лендком Лондон LKI LN GBP 10,00 11,00 12,50 30,00 0,0% 13,6%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 1,00 1,05 1,00 12,50 �1,0% �56,5%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 9,40 10,00 9,40 1 041,05 6,2% 189,2%
Миронівський з�д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,10 1,80 1,50 240,00 11,5% 28,9%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 10,25 10,75 10,50 223,13 10,5% 75,0%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,11 4,89 3,50 60,20 40,0% 66,7%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,96 2,65 2,31 76,09 0,0% �60,2%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,15 0,25 0,20 2,12 5,3% �86,7%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 10 вересня 2009 року

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

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

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

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

ський Хлібопродукт»), один з най�

більших агропромислових холдин�

гів в Україні, що спеціалізується на

виробництві курятини та вирощу�

ванні зернових культур, повідоми�

ла, що Рада Директорів схвалила 8

вересня рішення про зворотній

викуп акцій у розмірі, що не пере�

вищує 2,5% статутного капіталу.

Викуп буде здійснюватися протя�

гом року у разі прийняття рішення

на позачергових зборах компанії,

скликаних на 5 жовтня. Компанія

планує використати частину вику�

плених акцій для компенсацій та

заохочень персоналу. Решта акцій

буде зберігатися до їх продажу у

строк, що не перевищує три роки. 

Одразу після анонсування 9 ве�

ресня ймовірного зворотного

викупу, акції MHP, що обертають�

ся на Лондонській фондовій біржі,

підскочили на 3%, закрившись  на

рівні 9,5 доларів США за акцію �

найвищій позначці з жовтня ми�

нулого року. Станом на 10 вересня

ціна акцій становила $9,4. Помно�

жуючи це рішення компанії на

сильні фінансові та операційні по�

казники та можливості до подаль�

шої експансії як на внутрішньому,

так і на європейському ринках,

можна очікувати подальшого зро�

стання ціни акцій до кінця року як

мінімум до рівня 11 доларів США.  

Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні, по�

відомила про початок сезону цук�

роваріння. Два заводи холдингу –

Яреськівський та Глобинський –

вже почали переробляти цукровий

буряк на своїх потужностях. Пуск

інших заводів запланований на

другу декаду вересня. 

Перед початком виробничого

сезону на заводах компанії прой�

шов черговий етап модернізації,

направлений на підвищення

ефективності виробництва та зни�

ження енергоспоживання. Інве�

стиції в 2009 році склали близько 3

млн євро. 

Генеральний директор холдин�

гу Віктор Іванчик відзначив, що

незважаючи на несприятливі по�

годні умови, підприємствам вда�

лося виростити буряк у достатній

кількості, щоб забезпечити заводи

власною сировиною на 95%. 

Після невеликого відскоку від

свого цьогорічного максимуму в

перші дні осені, ціна акцій «Астар�

та Холдинг» на Варшавській фон�

довій біржі дещо стабілізувалася на

рівні 26 польських злотих за акцію.

За останній тиждень ціна майже

не змінилася: станом на 10 вересня

вона складала 26,45 польських

злотих. Подальший рух цін в знач�

ній мірі залежатиме від успішності

сезону цукроваріння, адже в умо�

вах прогнозованого дефіциту цу�

кру на світовому та вітчизняному

ринках потенціал зростання акцій

«Астарти» зберігається. 

MCB Agricole
Компанія MCB Agricole Holding,

що володіє в Україні компанією

«Укрзернопром Агро», повідоми�

ла про стан посівної та збираль�

ної кампанії на початок вересня.

Підприємства вже засіяли більше

10 тис га озимого ріпаку із запла�

нованих 16,25 тис. га і почали сія�

ти озиму пшеницю. Посівні ро�

боти йдуть чітко за графіком, зе�

мля повністю підготовлена. Всьо�

го має бути засіяно більше 53 тис.

га, з яких, окрім ріпаку, 28,8 тис.

га відведено під пшеницю, 6,5

тис. га – під ячмінь і 2,4 тис. га –

під просо.  

Також почалося збирання піз�

ніх культур. Збирання соняшника

заплановане до 25 вересня, куку�

рудзи – до другої половини жов�

тня. Перші результати врожайно�

сті соняшника – від 16 до 21 ц/га. 

Підтверджуючи наші  прогно�

зи щодо недооцінки вартості ком�

панії, акції MCB Agricole, що ко�

тируються на Франкфуртській

фондовій біржі через GDR, взяли

нову висоту у вересні, піднявшись

до рівня 3,5 євро за GDR, що на

25% вище попереднього рівня.

Торгівля на біржі дещо пожваві�

шала, але все ж акції залишаються

малоліквідними, оскільки промі�

жок часу між угодами залишаєть�

ся досить довгим, а обсяги торгів

невеликими. Ми вважаємо, що

навіть при поточному рівні капі�

талізації у 60 млн євро, MCB Agri�

cole має потенціал для подальшо�

го росту.

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Держпідтримку сільгоспкооперативів збільшено до 90 млн гривень



ОТЖЕ, агропромисловий комплекс – най�

більш соціально значущий сектор економі�

ки Курської області. Споживчий ринок

більш ніж на 70 відсотків формується з про�

довольства і товарів з сільськогосподарсь�

кої сировини.

У тамтешньому АПК зосереджена чвер�

ть трудових ресурсів, створюється п'ята ча�

стина валового регіонального продукту, яка

торік перевищила 29,9 млрд руб. (майже 7,5

млрд грн). Стабільне виробництво 2 млн т

зерна. Крім зернових культур регіон, до

якого входять 28 районів, є потужним ви�

робником цукрових буряків, картоплі,

фруктів, овочів, молока, м'яса і постачаль�

ником продуктів харчування в інші регіони

Російської Федерації. 

За офіційними даними, станом на 1 ве�

ресня цього року виробництво худоби і пти�

ці на забій в живій вазі збільшилося на 732

тонни. В рамках реалізації національної

програми «Прискорений розвиток тварин�

ництва» під державну гарантію Курській

області відкрито кредитні лінії на суму 1,7

млрд руб. (425 млн грн) для будівництва но�

вих молочних і свинарських комплексів, за�

купівлі високопродуктивної худоби.

Особлива увага приділяється вирощу�

ванню цукрових буряків – в області є цільо�

ва програма розвитку буряківництва. Цього

року куряни планують отримати 3 млн т со�

лодких коренів, що в 1,3 разу більше, ніж

торік. 

На 7 вересня в області працюють 9 цук�

рових заводів. Середня урожайність стано�

вить 32,4 т/га, що для початку вересня дуже

непогано. Цукристість – на рівні 16,5%, ва�

га кореня перевищує 500 г. За попередніми

даними, за нинішній сезон переробники

розраховують отримати 310�315 тисяч тонн

цукру. Всього ж у Росії, за оперативними

даними «Союзроссахара», на цю дату стали

до роботи 36 (у 2008 році – 42) і працюють

35 цукрових заводів.

Особливої уваги адміністрація області і

комітет АПК (споріднена нашому головно�

му управлінню агропромислового розвитку

установа) приділяють підвищенню генетич�

них якостей продуктивності молочних тва�

рин. За розробку і реалізацію цільової ре�

гіональної Програми по вдосконаленню си�

ментальської породи область нагороджена

срібною медаллю Мінсільгоспу Росії.

Знову таки, для подальшого збільшен�

ня виробництва яловичини в області наро�

щують поголів'я для відгодівлі, відновлю�

ють виробничі потужності, схрещують ма�

точне поголів'я з биками м'ясних порід (ге�

рефорд, лімузин), вдосконалюють кормову

базу.

На крупних свинокомплексах упрова�

джена потоково�турова система опоросів.

На малих свинофермах упроваджується ма�

ловитратна, так звана голландська, техно�

логія відгодівлі свиней.

Сільгоспвиробникам, включаючи дріб�

нотоварні підприємства, на відшкодування

витрат по сплаті відсотків з федерального і

обласного бюджетів в 2008 році виплачено у

вигляді субсидій 708 млн рублів. В рамках

угод, укладених між Адміністрацією Курсь�

кої області і Мінсільгоспом Росії, на сільсь�

когосподарське виробництво і соціальний

розвиток села з федерального і обласного

бюджетів господарствам усіх форм власно�

сті торік надано державної підтримки у роз�

мірі 1,9 млрд руб. (475 млн грн).

Журналісти «Агропрофі» побували у од�

ному із кращих аграрних районів Курської

області – Кореневському, де господарюють

12 агроформувань. Матеріали про два із них

читайте нижче.

ЦЯ ХОЛДИНГОВА компанія в

Курській області представлена

чотирма агрофірмами: «Южная» і

«Любимовская» – в Коренев�

ському районі, «Октябрьская» –

в Медвенському, «Благодатен�

ская» – в Рильському, а також

ВАТ «Сыродел» (сирзавод, який

переробляє близько 30 тонн мо�

лока на добу), ТОВ «Ремагротех�

ника», хлібоприймальне підпри�

ємство ТОВ «Льгов�семена». За

останні два роки у розвиток кур�

ських активів компанія вклала

понад 2 млрд рублів (500 млн

гривень). 

У своєму активі агрофірми

холдингу в області мають 2 сви�

нокомплекси з відгодівельними

майданчиками, розрахованими

на 40 тис. голів, молочну ферму

на 2 тис. голів, комплекс з відго�

дівлі ВРХ та 15 тис. га ріллі.

– В структурі посівних площ,

– розповів нам керівник рільни�

чого напрямку агроформувань

компанії «Сахарпроминвест» у

Курській області  М и к о л а

Калашніков, – понад 5 тисяч

гектарів землі займають озимі

культури. Традиційно вирощуємо

понад 2 тис. га кукурудзи на зер�

но, стільки ж цукрових буряків і

гороху. Решта – під ярими і кор�

мовими, також не виключаємо

пар. Ми забезпечуємо основну

кормову базу для тваринницьких

комплексів. Держава приділяє ве�

лику увагу розвитку тваринниц�

тва, тому щодо підтримки пере�

ваги віддаються господарствам,

які розвивають цю галузь. 

Молочну ферму ми відкрили

торік, поставили там європейсь�

ке обладнання, завезли тварин

так само з Європи. Молока отри�

мали без малого 6 тис. кг на ко�

рову. Якість відповідна. Прода�

ємо його централізовано. Однак

рівень рентабельності залишає

бажати кращого. А от м'ясо сьо�

годні вигідне, – наголосив він. 

За даними російських фахів�

ців м'ясного ринку, ціни на сви�

нину від початку року зростають,

і нині становлять 80 рублів (20

грн) за кілограм в живій вазі. Рен�

табельність свинокомплексів ста�

новить близько 20%, що можна

назвати хорошим показником.

Зараз вдалий час для запуску по�

дібних об'єктів. Щодо свиноком�

плексу холдингу, то експерти вва�

жають, що інвестор окупить його

за п'ять�вісім років. За даними

Національної м'ясної асоціації,

ціни на корми, які складають

близько 70% в собівартості сви�

нини, на даний момент низькі –

за рахунок дешевих зернових. І в

ефективних тваринницьких гос�

подарствах собівартість 1 кг сви�

нини може складати всього 42�44

рублі (10,5�11 грн).

– Наші підприємства, – про�

довжує розповідь Микола Мико�

лайович, – працюють як на влас�

них обігових коштах, так і на кре�

дитних. Завдяки державним і ре�

гіональним програмам кредиту�

вання АПК, які активно прац�

юють в Росії, ми сплачуємо від 4

до 7 відсотків по кредитах. Решту

відсоткових ставок щокварталу

господарствам відшкодовується з

федерального або обласного бю�

джетів.

Програма кредитування для

придбання техніки повністю суб�

сидована, незалежно від форми

власності господарства. Тому в

нас на 80 відсотків нова євро�

пейська техніка. В рільництві за�

діяно 90 працівників – механіза�

тори, водії, інженерно�агроно�

мічна служба. Заробітна плата в

середньому дорівнює $500.

Витрати на паливо дотуються

з бюджету в межах 5%, добрива –

15�20%. Середня ціна на дизельне

пальне – в межах 15�16 руб./л.

Щодо добрив, то NPK коштує в

середньому 14 тис.руб./т, селітра

– 9�10 тис. руб./т.

– Сільгосппідприємства не

опікуються соціальною сферою

села. Вона утримується виключ�

но за рахунок муніципальних,

місцевих бюджетів, за рахунок

сплати нами податків. Водночас

благодійну допомогу ми надаємо

лікарням, дитячим закладам, на

будівництво храмів. Але це вже

суто людський фактор, – каже

пан Микола.

– В нас немає питань з зе�

млею. Є ринок землі. Хто хоче –

продає. Угоди на оренду укладе�

но на 15 років. Оплата за землю

коливається від 3,5 до 5 тис. ру�

блів за пай.

Наостанок ми поцікавилися

цьогорічною урожайністю в агро�

формуваннях і планами на на�

ступний рік. Тож, за словами па�

на Миколи, урожайність пшениці

становила – 5 т/га, причому вся

вона вийшла продовольча, фура�

жу немає. Ціна на 3 клас зараз –

4200�4400 руб./т, 4 кл. – 3500�

3800 руб./т. Горох цього року себе

не показав. Насіння – від Син�

генти і Піонера. Тому кукурудза

нижче 8�10 т/га не була, так само

як і цукрові буряки менше 40 т/га

не збирали, цукристість від 16%

до 19% у залежності від року. За�

раз пройшли дощі, тому буряки

добре копаються. Ціна на них хо�

роша – від 1500 рублів до 2000 за

тонну. Тому їх рентабельність ста�

новитиме 22�24%. Осінній ком�

плекс проводитимуть за планом.
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ОГЛЯД Днями ми побували в Курській області Росії, сусідній з нашою Сумською. Звісно,
проблем у тамтешніх аграріїв вистачає, але є й здобутки. Тому від побаченого слово «Суми» в
заголовку було б правильніше написати з малої літери, бо нам є від чого сумувати. Наприклад,
у споконвічній спільній зоні бурякосіяння там працюють 9 цукрових заводів, а на рідній Сумщині
не запуститься жодного…

ДОСВІД СУСІДІВ Московська інвестиційна компанія «Сахарпроминвест» в аграному бізнесі працює
понад 7 років. На понад 40 тис. га сільгоспугідь вирощує зернові культури, цукрові буряки й карто�
плю. Займається насінництвом, а також виробництвом молока і м'яса. Основним власником є гене�
ральний директор холдингу Сергій Шкуренко, до речі виходець з України. 

З Курськом поруч наші Суми

Микола КАЛАШНІКОВ

Компанія російська, коріння українське



– Володимире Миколайовичу,
ваше господарство як позитив�
ний приклад господарювання
постійно згадують у звітах, при�
чому не лише районних і обла�
сних, а й федеральних. А публі�
кацій про роботу підприємства
ми не знайшли.
– Я не люблю розповідати про

здобутки. Це не означає, що я не

люблю пресу, але у мене просто

обмаль часу. Для вас, бачте, ро�

блю виключення.

– Чому агропідприємство заре�
єстроване у формі кооперативу?
Така форма власності має якісь
переваги? І назва у вас, відвер�
то кажучи, трошки дивна… 
– Колгосп з такою назвою я

прийняв у 1986 році. Господар�

ство добре працює. Люди до цієї

назви звикли. То хіба є сенс щось

міняти, затівати тяганину з пе�

реоформленням документів? 

Кооператив ніяких пільг в

оподаткуванні і преференцій не

має. У період реформування на

початку 1990�х років колгоспи за

законом перетворювалися на

сільськогосподарські виробничі

кооперативи. Ми провели ре�

формування.

Кожна людина, яка мешкає і

працювала або працює тут, отри�

мала свої земельний і майновий

паї. Власне усе це ми об'єднали і

створили кооператив. У нас є

правління, яке раз на три роки

обирає голову.

– Землі в кооперативі стільки
ж, скільки було в колгоспі?
– У колгоспі було 4 тис. га, а в

кооперативі зараз вже 7,5 тисяч.

Ми обробляємо землі не лише в

Коренєвському, а і в сусідньому

районі.

– На чому спеціалізується гос�
подарство?
– Зерно, цукрові буряки, молоко

і м'ясо. Порівняно з великотовар�

ними комплексами, які в нас в

області побудовано, ми виро�

бляємо невеликі обсяги: 500�600

тонн м'яса і близько 5 тисяч тонн

молока на рік. Кілька років тому

молочну ферму ми оснастили ні�

мецьким обладнанням «Вестфа�

лія Сьордж». Отримуємо 7200 кг

молока на корову на рік. Утри�

мання стада прив'язне, харчуван�

ня одноманітне комбікормове. 

– А поголів'я імпортне?
– Чому імпортне? Поголів'я все

наше. Ми три роки тому отрима�

ли статус племзаводу. Навіть ви�

вели свій тип корів, отримали на

нього сертифікат в Мінсільгоспі.

Тип називається «Николаев�

ский»…

– Чи рентабельне на сьогодні
молоко?
– Якщо брати з початку року, то

так. У червні�липні ціна сезонно

дещо «прогинається». Зараз вона

знову почала зростати.

– Скільки людей працює у ва�
шому господарстві?
– Постійну зарплату отримують

170 чоловік, більшість з яких – у

тваринництві. Там у нас поки що

не сучасні технології, а більш тра�

диційні. Можна сказати, що в нас

залишилося все краще з того, що

колись було у  вітчизняному

сільському господарстві.

– Як ви спромоглися втримати
господарство, не розвалити його?
– Ми завжди працювали. Нам

намагалися заважати, але ми про�

ривалися. Якось спромоглися по�

розумітися. Та й землю треба об�

робляти.

Зараз маємо понад 500 угод

оренди з власниками землі. Про�

те ми поступово її купуємо. Згід�

но до чинного законодавства ми

можемо це робити.

– У кого і у який спосіб ви ку�
пуєте землю? Скільки коштує
земельний пай? І наскільки це
вигідно підприємству?
– Підприємству, безумовно, це

вигідно. Легше працювати, коли

ти знаєш, що це твоє.

Угоди оренди з власниками

паїв укладено на п'ять, десять і

п'ятнадцять років. Ми цю землю

обробляємо, але де вірогідність

того, що її у власників не купить

хтось інший? 

Ми самі не ініціюємо купі�

влю, але поступово люди виявля�

ють бажання землю продати. 

Я вже казав, що у 1993 році усі

паї ми поділили між усіма причет�

ними до господарства, у тому чи�

слі дідусями і бабусями. За кори�

стування паями ми платимо диві�

денди. Водночас на сьогодні

близько 50 чоловік виявили ба�

жання отримати компенсацію за

паї грошима. Сьогодні пай у 5 га

коштує 50 тисяч рублів. Більшість

бажаючих продати пай – літні

люди. Є також спадкоємці помер�

лих селян, які мешкають в містах і

не планують переїжджати в село.

– Село Толпіно, де розташова�
на «штаб�квартира» вашого
підприємства, вважається перс�
пективним?
– Це складне питання. Якщо є де

працювати людям – село перс�

пективне, немає роботи – воно

неперспективне. В нас є дитячий

садочок і школа. До районного

центру три кілометри. Тому багато

мешканців працює там. Але зараз

з роботою в містах складно…

Ми ж нікого не скорочували.

Водночас, хоч і добавляли землі,

додатково працівників не наби�

рали. Справляємося за рахунок

хорошої сучасної техніки і техно�

логій. Продовжуємо нарощувати

виробництво.

– Що саме розвиваєте зараз?

– Зараз розвиватимемо скотар�

ство. Виробництво м'яса стало

вигідним, особливо свинини. 

Наразі маємо двохтисячне по�

голів'я російської селекції, утри�

муємо за класичними технологія�

ми. Але якщо свинина дає непо�

гані гроші, то чому цим не скори�

статися? 

Ми обрахували, що за раху�

нок реконструкції приміщень і

удосконалення технології може�

мо утримувати до 6 тисяч пого�

лів'я. Зараз реконструюємо «ма�

точник» на 240 голів. Для цього

ми уклали угоду з поляками. На

цю програму під заставу майна

взяли кредит в банку, закупили за

кордоном обладнання, зараз во�

но вже на митниці. З державного

бюджету отримали субсидії. Тут

державі треба віддати належне –

компенсації ми отримуємо по

всіх цільових програмах підтрим�

ки АПК щоквартально. Навіть

якщо і бувають затримки, та усе

одно я впевнений, що до кінця

року я отримаю усі належні ком�

пенсації. Однак і я маю дотриму�

ватися взятих на себе зобов'язань. 

На програми розвитку тва�

ринництва російські сільгоспви�

робники мають стовідсоткову

компенсацію кредитних ставок:

дві третини компенсує федераль�

ний бюджет, третину – область.

– Як справи у рільництві?
– Добре. В Ганновері на виставці

я познайомилися з іспанцями,

які запропонували хороший про�

ект елеватора. Наразі ми вже по�

ставили два силоси на 5 тисяч

тонн і супутнє обладнання, тому

на цей обсяг зерносховище вже

працює. Важкувато зараз з фінан�

сами, тому ми поки призупинили

будівництво. Але наступного ро�

ку плануємо довести зберігання

зерна до 10 тисяч тонн.

У цьому році ми вже зібрали

20 тисяч тонн зерна і усе розмі�

стили на належне зберігання. Але

потроху почали продавати: і ціни

дозволяють, і ще очікуємо близь�

ко 10 тис. тонн кукурудзи, яку та�

кож треба десь зберігати.

Цукрових буряків наше гос�

подарство вирощує щороку до

100 тис.тонн, урожайність 6�7

т/га. У поточному році змушені

були змінити цукровий завод, на

який багато років возили сирови�

ну, бо не змогли поки що домо�

витися з його новим інвестором.

Але нічого не втратили. Зараз

продаємо на Льговський цукроза�

вод по 1800 руб./т. При собівар�

тості виробництва 1000�1200 ру�

блів – це хороша ціна. 

– Яка з культур в цьому році
найбільш рентабельна?
– Поки рано говорити. Зараз,

здається, пшениця. У цьому році

маємо лише продовольчу. Реалі�

зуємо традиційно зерновій ком�

панії�трейдеру, яка має мережу

своїх елеваторів. 

– Як і на що ви витрачаєте за�
роблені гроші?
– О, швидко (сміється). Телефо�

нують мені з банку і кажуть: «На

ваш рахунок поступило 17 мільйо�

нів, як ви їх витрачатимете?» Я ка�

жу: «Дайте мені п'ять хвилин!» Ми

впоралися. В сільському госпо�

дарстві завжди є куди витрачати

гроші. Головне, щоб вони були.
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Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: 
тел. (044) 227�93�55, або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації

«АГРОПРОФІ» на 2010 рік вже можлива через редакцію.

«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження
сучасних технологій агровиробництва і управління для досягнення
максимальної ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ,
ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ для фахівців АПК, які приймають
рішення: керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію. Вартість
редакційної передплати у 2009 році – 16,00 грн. на місяць. Така ж
ціна до кінця року діятиме на передплату на 2010 рік.

ДОСВІД СУСІДІВ Посилання на сільськогосподарський виробничий кооператив «Ленинский призыв»
(Курська область, Коренєвський район) як на одне з кращих господарств можна зустріти в більшості
звітів про роботу АПК Росії. Його голові, Володимиру Чемодурову, ще немає п'ятидесяти років, проте
майже половину свого віку він керує господарством. Спираючись на такий великий досвід нашого
співрозмовника ми й спробували оцінити реальний стан сільського господарства у північних сусідів. 

«Лучший Ленинский призыв»

Володимир ЧЕМОДУРОВ

Сторінки підготували Тетяна Шелкопляс, Артем Житков
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю на ми�

нулому тижні знову торгувалися�

ся нижче. Зміцнення долара і очі�

кування великого врожаю ярої

пшениці підштовхнуло ціни вниз.

Контракти на пшеницю минулої

п’ятниці 4 вересня досягли ново�

го мінімума через тиск перехідних

запасів пшениці на зовнішніх і

внутрішніх ринках.

У підсумку вересневі контрак�

ти на біржі у Чикаго (CBOT) зак�

рилися на $163,9/bu, у Канзас Сіті

(KCBT) завершили тиждень на

$175,26/bu. 

Найбільше падіння ціни на 38

центів відбулось на біржі у Мінне�

аполісі (MGEX) – до позначки

$177,65/bu.

Сприятлива агрометеороло�

гічна ситуація і добрі прогнози

щодо обсягів урожаю привели до

затяжного падіння цін в соєвому

сегменті. Дані аналітиків про те,

що майбутній урожай сої стане

новим рекордом в сільськогоспо�

дарській історії США якорем по�

тягнув ціни на дно. Протягом

п'яти днів контракти на сою і

продукти її переробки демонстру�

вали негативну динаміку. Верес�

неві контракти CBOT на соєві бо�

би впали до $9,75/bu, втративши

$1,60/bu порівняно із попереднім

тижнем. 

Сприятлива погода і відсут�

ність зовнішніх чинників, що пі�

двищують, – позначився і на не�

гативній динаміці в сегменті ку�

курудзи. Під впливом цих чинни�

ків ф'ючерси на кукурудзу також

впали за тиждень на 19 центів до

$3,01/bu. Міністерство сільського

господарства США (USDA) пові�

домило, що 75% урожаю ярої

пшениці перебуває в доброму або

відмінному стані (72% минулого

тижня). 

Експортні продажі становили

за минулий тиждень 405,7 тис.

МТ. Це на 38% нижче від попе�

реднього тижня, але в межах тор�

гових оцінок 375�525 тис. тонн. 

Найбільші продажі відбулись

до Японії (загалом 82,5 тис. МТ),

Мексика (загалом 60,4 тис. МТ),

Єгипет (49,1 тис. МТ SRW). 

Основні тенденції зернового ринку США

ЗА ДАНИМИ регіонів, на 8 ве�

ресня поточного року зернові і

зернобобові культури в Російсь�

кій Федерації обмолочені на

площі 28 млн га (59% площ посі�

ву), залишається зібрати в межах

19 млн га. Намолочено 70,8 млн

тонн зерна. Врожайність складає

25,3 ц/га, що на 1,3 ц/га менше

рівня минулого року.

Пшениці намолочено 45 млн

тонн (у 2008 році 54,5 млн тонн),

ячменю 15 млн тонн (у 2008 році

21,8 млн тонн). Зокрема, в Цен�

тральному федеральному окрузі

обмолочено 6,6 млн га (84,5%),

намолочено – 20,4 млн тонн або

29% від загальноросійського,

врожайність – 30,7 ц/га (на 4,3

ц/га менше 2008 року). У Пів�

денному федеральному окрузі

збирання зернових колосових

завершене. Обмолочено 8,7 млн

га, або 83% площ посівів зерно�

вих і зернобобових культур, ва�

ловий збір зерна склав 26,1 млн

тонн зерна при врожайності 30,0

ц/га (на 6,6 ц/га менше рівня

2008 року). У Приволзькому фе�

деральному окрузі обмолочено

9,7 млн га (68%), намолочено

18,9 млн тонн або 27% від загаль�

норосійського, врожайність

склала 19,4 ц/га (на 2 ц/га менше

2008 року).

Регіони Центрального, Пів�

денного і Приволзького феде�

ральних округів ведуть зибиран�

ня цукрових буряків (фабрич�

них).Зібрано 58,5 тис. га посівів

(7% площ), накопано 1,8 млн

тонн коренеплодів (на 1,6 тис.

тонн менше 2008 року) при вро�

жайності 314,2 ц/га (на 52,4 ц/га

нижче минулого року).

Лен�довгунець зібрано на

площі 40,8 тис. га (59,4% площ

посіву), що на 5,5 тис. га менше

минулого року.

Господарства Краснодарсь�

кого і Ставропольського краю

взялися до збирання соняшнику

і кукурудзи на зерно. Соняшни�

ку намолочено 65 тис. тонн при

врожайності 21 ц/га, що на 1,3

ц/га більше рівня 2008 року. (у

2008 році 121 тис. га, намолочено

238,7 тис. тонн, врожайність –

19,7 ц/га). Кукурудзу на зерно зі�

брано з площі 2 тис. га, намоло�

чено 7,7 тис. тонн при врожай�

ності 39,5 ц/га. (у 2008 році 63,2

тис. га, намолочено 287,5 тис.

тонн, врожайність – 45,5 ц/га).

Почалося збирання рису в

Краснодарському краї. На 8 ве�

ресня зібрано 5,3 тис. га, намо�

лочено 28 тис. тонн при врожай�

ності 52,5 ц/га.

За даними регіонів, сівба

озимих культур проведена на

площі 7,3 млн га, що на 2,6 млн

га більше аналогічної дати мину�

лого року.

Продовжується збирання

кормів. На одну умовну голову

ВРХ заготовлено 14,5 ц. к.од.,

що практично на рівні минулого

року.

Накопичені ресурси міне�

ральних добрив до проведення

сезонних польових робіт 2009

року складають 2004,5 тис. тонн

д.р., що на 145,5 тис. тонн д.р.

більше рівня 2008 року.

За інф. прес�служби МСГ РФ 

* * *

ЗА РОЗРАХУНКАМИ аналіти�

ків WJ «Прозерно», виробництво

зерна в Росії в 2009 році можли�

во в межах 91,3�97,1 млн т. Такий

прогноз компанія представила 8

вересня в ході XV Міжнародної

Конференції «Причорноморське

зерно і олійні: досягнення ліди�

руючих позицій на світових рин�

ках». З найбільшою вірогідністю

експерти оцінюють валовий збір

зерна в 2009 році на рівні 94,2

млн т, що на 747 тис. тонн нижче

за попередній прогноз, опублі�

кований порталом Agronews.ru

на початку серпня.

Порівняно з попереднім

прогнозом практично не зміни�

лися оцінки виробництва пше�

ниці – воно буде дуже високим

(59 млн тонн) і трохи поступить�

ся торішньому рекорду.

По урожаю ячменю зроблена

невелика корекція у бік збіль�

шення – до 17,64 млн тонн. Ана�

логічна ситуація з оцінками ва�

лового збору вівса – 5,24 млн

тонн і рису – 800 тис. тонн. А ось

по житу, зернобобовим і

круп'яним культурам прогнози

експертів понижені. Крім того,

аналітики WJ «Прозерно» погір�

шують прогнозні оцінки на уро�

жай кукурудзи – до 4,82 млн т.

Середня прогнозна врожай�

ність зернових поки залишається

без змін – 20,3 ц/га.

Збиральний комплекс 
і зернові прогнози в Росії

*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 10.09.2009 року 1 RUB = 0,25670 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 10 вересня 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 Січень ’10 4047 4044 4048 4046 � 4046 �172 4044 4048 8 16831490
EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 3846 3846 3851 3849 � 3849 �198 3846 3851 8 16011060
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 3996 3994 3997 3996 � 3996 �206 3994 3997 8 17142060
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3460 3460 3463 3462 � 3462 �224 3460 3463 8 14401140
EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 3254 3250 3255 3253 � 3253 �174 3250 3255 8 13531700
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 3401 3401 3405 3403 � 3403 �206 3401 3405 10 14598350
EXW пшениця кл.5 Січень ’10 0 0 0 0 + 2893 +0 0 0 0 0
EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 0 0 0 0 + 2730 +0 0 0 0 0
EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 0 0 0 0 + 2812 +0 0 0 0 0
FOB експ. пшениця Січень ’10 166,5 166,4 166,6 166,4 + 166,5 +0 166,4 166,6 10 19290136
FOB експ. пшениця Вересень ’09 161,1 161,0 161,7 161,7 + 161,4 +0 161,0 161,7 10 19911952
FOB експ. пшениця Листопад ’09 164,8 163,4 164,8 163,4 � 163,9 �1 163,4 164,8 10 20220711

* 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 04 вересня 2009 року

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

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 24 22
Захід Центральної Америки (Гватемала) 31
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 26
Західна Африка (Нігерія) 49
Східне Середземномор'я (Італія) 29
Західне Середземномор'я (Марокко) 39
Близький Схід (Єгипет) 38
Японія 58 56

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 27
Західна Африка (Нігерія) 57
Близький Схід (Єгипет) 36

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 31 26
Європа (Роттердам) 31
Близький Схід (Єгипет) 30

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 62
Західне Середземномор'я (Іспанія) 60
Європа (Роттердам) 50
Західна Африка(Марокко/Алжир) 53

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Захід Центральної Америки (Гватемала) 24
Близький Схід (Єгипет) 40
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 57
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 35 33
Тайвань 34 32
Південна Корея 34 32
Японія 31 28

Біржа 
(зернові) 

Вересень '09 Грудень '09 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) 163,87 4,460 �0,210 4,730 �0,223 4,910 �0,238 5,110 �0,168 5,220 �0,183
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 175,26 4,770 �0,230 4,900 �0,268 5,060 �0,270 5,175 �0,270 5,285 �0,273
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 177,65 4,835 �0,380 4,985 �0,415 5,160 �0,425 5,280 �0,410 5,398 �0,388
CBOT Чикаго (Кукурудза) 110,69 3,013 �0,198 3,068 �0,223 3,200 �0,228 3,383 �0,133 3,373 �0,228

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

358,24 9,750 �1,608 9,210 �0,900 9,260 9,335 �0,738 9,315 �0,678

США. Ставки океанського фрахту на 04 вересня 2009 року, $/тонну

Валовий збір зерна в Росії (Росстат) 
і прогноз на 2009 рік (WJ серпень), тис. тонн

Культура 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
прог�
ноз

Зміна
2009
до

2008

Зміна
2009 
до

2008, %
Пшениця 34104 45413 47698 45006 49390 63765 59006 �4759 �7,5%
Ячмінь 18003 17180 15791 18154 15663 23148 17641 �5508 �23,8%
Жито 4152 2872 3625 2963 3905 4502 4019 �483 �10,7%
Овес 5175 4955 4565 4880 5407 5835 5240 �595 �10,2%
Просо 975 1117 456 600 421 711 525 �186 �26,2%
Гречка 525 650 606 866 1005 924 609 �315 �34,1%
Кукурудза 2122 3516 3211 3669 3953 6682 4820 �1863 �27,9%
Рис 451 471 575 686 709 738 800 61 8,3%
Зерно�
бобові 1649 1875 1630 1764 1301 1794 1575 �219 �12,2%

Разом 67199 78092 78187 78625 81796 108179 94234 �13945 �12,9%



Скільки в полі, 
і скільки з того
буде в коморі
У поточному році на 10 вересня

2009 площа до збирання цукрових

буряків в Україні не перевищує

326,0 тис. га, це на 13,6% менше,

ніж у 2008�му. З них у сільгоспви�

робників – 288 тис. га (у 2008 році

– 322,2 тис. га.), в тому числі в ін�

тегрованих цукрових компаніях �

136,5 тис. га та цукрових заводах –

78,9 тис. га. Спільно – це 215,4

тис.га, або 66,0% від загальної

площі посіву. За власної ініціативи

сільськогосподарськими підпри�

ємствами посіяно 73 тис. га. При�

ватники посіяли 38,0 тис. га, тобто

69% від минулорічних площ.

На початок вересня середня

маса кореня цукрового буряку

становить 462 грамів, що на

9,7%більше, ніж в 2008 році. Ди�

гестія також вища, ніж торік на

0,6%, і становить 15,6%.

Завдяки покращенню техно�

логій виробництва урожайність

цукрових буряків. Наприклад,

2000 році вона була лише 17,7 т/га,

а у 2008�му становила 35,6 т/га.

Цього року очікується вже на рів�

ні 37,0 тонн з гектара. 

Таку позитивну тенденцію да�

ла робота 8 провідних компаній –

виробників цукру, обсяг вироб�

ництва цукру яких на ринку пере�

вищує 58%. Вони вирощують

значні обсяги цукросировини за

інтенсивними технологіями, які

дозволяють навіть за складних

кліматичних умова отримувати

врожайність понад 50 тонн з гек�

тара.

За даними НАЦУ «Укрцукор»,

ТОВ «Фірма «Астарта�Київ» во�

лодіє 7 цукровими заводами. У

цьому році вирощує 35 тис. га

цукрових буряків, планує вироби�

ти 272,0 тис.т цукру (у 2008 р. ви�

робила 235,32 тис. т цукру). Ін�

формація по інших компаніях, на�

водимо аналогічно. ВАТ «Цукро�
вий союз «Укррос» – 6 цукрових

заводів; площа посівів 17,9 тис. га,

планує виробити 266,0 тис. тонн

цукру (2008 р. – 199,37 тис. т). ЗАТ
«Укрпромінвест» – 3 заводи,  пло�

ща посівів 20,6 тис. га, планує ви�

робити 136,0 тис. т цукру (торік –

135,61 тис. т). ТОВ «Райз» – 2

цукрових заводи, площа 16,2 тис.

га цукрових буряків, планує виро�

бити 150,0 тис.т. цукру (2008 р. –

100,84 тис. т). ЗАТ «Західна ком�
панія «Дакор» – 3 заводи, площа

17,0 тис. га, план виробництва 7,0

тис.т цукру (2008 р. – 87,65 тис.

тонн). Група компаній «Мрія» –

6 цукрозаводів, площа 23,0 тис. га,

планує виробити 100,0 тис.тонн

цукру (2008 р. – 63,42 тис. т). Аг�
рофірма «Світанок» – 2 цукрових

заводи, площа 9,7 тис. га, планує

виробити 60,0 тис.т. цукру (2008 р.

– 45,01 тис. т). ПП « Кряж» –

3 цукрових заводи, площа 6,8 тис.

га, планує виробити 34,0 тис.тонн

цукру (2008 р. – 34,92 тис. т). ТОВ
«Українська продовольча компа�
нія» – 4 цукрових заводи. У цьому

році вирощує 2,9 тис.га цукрових

буряків, планує виробити  15,0

тис.т. цукру (у 2008 році виробила

його 18,99 тис. т).

Інтегрованими цукровими ком�
паніями у 2008 році вироблено
921,13 тис. тонн, або 58,6% від за�
гальної кількості цукру білого (1573
тис. тонн).

У 2009 році валовий збір со�

лодких коренів прогнозується в

обсязі 12 млн т., з яких  плануєть�

ся виробити 1500 тис. т. цукру. 

Із зазначених 326 тис. га посі�

вів найбільші площі до збирання

цукрових буряків на 10 вересня

має Полтавська область – 56,7

тис. га. Далі йдуть Вінницька –

48,5 тис. га, Тернопільська – 38,2

тис. га, Хмельницька – 30 тис. га,

Київська – 25,5 тис. га, Харків�

ська – 24,2 тис. га, Рівненська –

23,0 тис. га, Черкаська – 17,6 тис.

га, Кіровоградська – 11,9 тис. га,

Житомирська – 10,5 тис. га, Во�

линська – 10,5 тис. га, Львівська

– 8,9 тис. га, Сумська – 8,6 тис. га,

Чернігівська – 6,0 тис. га, Черні�

вецька – 2,8 тис. га, Дніпропе�

тровська – 1,1 тис. га, Донецька –

1,0 тис. га, Івано�Франківська –

0,7 тис. га, Миколаївська – 0,5

тис. га.

Знов таки, за даними регіонів,

наявність і готовність сільськогос�

подарської техніки складає: трак�

торів – 95%, плугів – 94%, куль�

тиваторів – 94%, буряконаванта�

жувачів – 83%, бурякозбиральних

комбайнів – 81%.

Зважаючи на світову кон'юнк�

туру цукрового ринку, наступної

весни очікується збільшення посі�

вів цукрових буряків до 450 тис. га

та отримання їх валового збору на

рівні 15,0 млн тонн (розрахункова

урожайність – 35 т/га). Такі прог�

нозні дані наводять головні упра�

вління агропромислового розвит�

ку обласних ОДА.

Починаючи з 2008 року сіль�

госппідприємства, що вирощують

цукрові буряки, отримали за ці�

льовою програмою дотації по 750

гривень на один гектар посіву. Та�

кий же розмір державної підтрим�

ки передбачено за рахунок коштів

Стабілізаційного фонду відповід�

но до постанови Кабінету Міні�

стрів України від 3 червня 2009 ро�

ку № 625 « Про затвердження По�

рядку використання у 2009 році

коштів Стабілізаційного фонду

для державної підтримки вироб�

ництва продукції рослинництва»

на 2009 рік. Однак на даний час

виробники цукрових буряків заз�

начені кошти не отримали.

Зазначені кошти в 2009 році,
згідно зі статистичними даними,

виділяються на площу 290,1 тис. га
цукрових буряків загальною сумою
218 млн гривень.

Насиченість 
внутрішнього 
ринку цукру
Відповідно до оперативного ба�

лансу пропозиції та попиту цукру

на період 2008/2009 року, узгодже�

ного з Мінекономіки, станом на 1

серпня 2009 року розрахункові за�

паси цукру в усіх суб'єктів госпо�

дарювання складали 778 тис. т. З

них для забезпечення потреб вну�

трішнього ринку в серпні поточ�

ного року потрібно 150 тис. тонн

цукру, в тому числі для реалізації у

роздрібній мережі – 25 тисяч

тонн,  в тому числі  підприємствам

торгівлі – 13�15 тис.тонн.

На початок 2009/2010 марке�

тингового року (з 1 вересня 2009

року) запаси цукру очікуються

щонайменше 628 тис. т, із яких

248 тис. т. буде знаходитися в обігу

на внутрішньому ринку, а 380 тис.

т. становитимуть традиційно нез�

нижувальні запаси у господар�

ствах населення та інших утриму�

вачів. 

Враховуючи, що у поточному

році спостерігається зниження об�

сягів використання цукру підпри�

ємствами харчової промисловості

(кондитерська, хлібопекарська,

пиво�безалкогольна галузі) на 90�

100 тис. т, фактичні перехідні за�

паси цукру на початок нового

маркетингового року будуть біль�

шими.

Нагадаймо, виробництво цу�

кру з цукрових буряків урожаю

2009 року прогнозується на рівні

1500 тисяч тонн.

Відтак, за прогнозами, вітчиз�

няні власні ресурси цукру на

2009/2010 МР складуть 2128 тис.

тонн. Встановлена ж Кабінетом

Міністрів України квота його по�

ставки на внутрішній ринок –

1984 тис. тонн. Отже, роблять вис�

новок фахівці НАЦУ «Укрцукор»,

такий обсяг повністю забезпечує

потреби внутрішнього ринку у

цукрі на 2009�2010 МР.

Крім того, у 2010 році на вну�

трішній ринок України має потра�

пити 260 тис. т. цукру�сирцю з

тростини відповідно до вимог

СОТ.

Слід також враховувати, що до

нас в рамках Угоди про вільну тор�

гівлю надходитиме цукор із Біло�

русі.

Відтак, загальний обсяг цукру,

який  надійде на внутрішній ри�

нок цукру України у 2010 році,

прогнозується у обсягах 2420�2450

тис.т.

Вказаний обсяг квоти, за да�

ними Мінекономіки, має забезпе�

чити поставки цукру за такими

напрямками:

– фонд споживання (виходячи

із рівня  споживання 40 кг на рік

на 1 людину)  – 1830 тис. тонн;

– інше споживання – 154 тис.

тонн;

Також, відповідно до вимог

чинного законодавства, передба�

чається формування у 2009/2010

МР Аграрним фондом державного

продовольчого резерву цукру в об�

сязі 314 тис. т. (16% від обсягу вну�

трішнього споживання).

Зауважимо, що мінімальна су�

ма бюджетних коштів, яку

необхідно передбачити для фор�

мування Аграрним фондом дер�

жавного інтервенційного резерву

цукру із цукрових буряків врожаю

2009 року в повному обсязі, стано�

витиме 1,2�1,4 млрд грн (314,0 тис.

т.  по ціні  4500�4700 грн./т.).

Експорт та імпорт
цукру у 2009 р.
За вересень 2008�липень 2009 р. в

Україну ввезено 57,8 тис. т. цукру,

у тому числі із Республіки Біло�

русь (в режимі вільної торгівлі) –

56,9 тис. т. Крім них – ще 16,5 тис.

т цукру�сирцю з тростини та 26

тис. т. суміші цукру з вмістом ка�

као. Загальна кількість імпорту

становить 100,3 тис. т.

При цьому експорт цукру за

цей період склав 34 тис. т.

Значним фактором стимулю�

вання збільшення виробництва

цукру є розширення зовнішніх

ринків продажів. Але не так стало�

ся, як гадалося. З 1 січня 2009 року

передбачалося відкриття режиму

вільної торгівлі по цукру з Ро�

сійською Федерацією. Проте, в

односторонньому порядку Росія

продовжила термін вилучення з

режиму вільної торгівлі цукру з

Україною до 2013 року.

У свою чергу, Українська сто�

рона Постановою КМУ від 28 січ�

ня 2009 року № 38 подовжила

строк скасування вилучення цу�

кру білого з режиму вільної торгів�

лі з Російською Федерацією, та�

кож до 1 січня 2013 року.

Відповідно до постанови КМУ

від 27 грудня 2008 року № 1125 та

наказу Мінагрополітики від 18

травня 2009 року № 370 розподі�

лено обсяг щорічної квоти цукру�

сирцю з тростини в межах 260

тис.т. між цукровими заводами –

виробниками цукру квоти «А». На

25 серпня 2009 р. Міністерством

аграрної політики надано Пого�

дження на видачу ліцензій на ім�

порт в Україну цукру�сирцю з тро�

стини зазначеним підприємствам

в обсязі 182,4 тис. т.

Цінова ситуація
на ринку цукру
На початку 2009 року провідні

аналітики прогнозували дефіцит

цукру в світі у 2009/2010 МР на

рівні 2,5 млн т.

Проте складні погодно�кліма�

тичні умови першого півріччя

2009 року в основних виробників

цукру змусили змінити прогноз в

бік збільшення. Серед основних

причин вони назвали низькі тем�

пи збору цукрової тростини в Бра�

зилії через тривалі дощі в цен�

трально�південній частині країни,

яка є найбільшим у світі експор�

тером цукру. Також посприяли

прогнози великого попиту з боку

Індії – другим за обсягами в світі

експортером і споживачем цукру.

Котирування ф'ючерсів на цукор

почали рости ще в травні внаслі�

док очікуваного його дефіциту че�

рез посуху в цій країні. За прогно�

зами аналітиків, у 2009/10 марке�

тинговому році Індія імпортує 5

млн т. цукру проти 2,7 млн т в ни�

нішньому. Також  внаслідок посу�

хи постраждали посіви цукрової

тростини в Таїланді та Мексиці. 

У серпні поточного року про�

відні аналітики зменшили прогноз

виробництва цукру в 2009/10 мар�

кетинговому році до 156,9 млн т.

Таким чином, за останніми прог�

нозами, дефіцит цукру в світі

складе щонайменше 6 млн т.

АГРОПРОФІ

№ 32 [083] 11 вересня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ

Реальний стан 
цукрової галузі України

Продовження на стор.8

Середні оптово�відпускні ціни 
на цукор у виробників

Ціни на внутрішньому 
ринку України на 31.07.2009 на 01.09.2009 Середнє

відхилення,+/�
Бурякосіючі області, грн/кг 3,50*�5,35 3,50*�5,30 �2,5
або $/тонна 455�695 438�663 �24,5
у т.ч: Центральні 3,50*�5,35 3,50*�5,30 �2,5
Східні та Південні 4,50�5,35 5,00�5,30 +22,5
Західні 4,50�5,35 5,00�5,30 +22,5

* Реалізація цукру за ф’ючерсними контрактами За даними НАЦУ «Укрцукор»

Ціни на світових біржах, $ на 30.07.2009 на 31.08.2009 Середнє
відхилення,+/�

Лондон (цукор білий) 493,8 573,1 +79,3
Нью�Йорк 
(цукор�сирець з тростини) 413,4 537,7 +124,3

CIF. Чорне Море 423,4 552,7 +129,3

Ціна цукру 
на внутрішньому ринку, $: на 31.07.2009 на 01.09.2009 Середнє

відхилення,+/�
Російська Федерація 791�832 829�956 +81,0
Республіка Білорусь 610 619 +9,0
Республіка Молдова 696 740�760 +54,0



Це зумовило зростання світо�

вих цін як на цукор білий, так і на

цукор�сирець з тростини (оптові

ціни цукру білого на ринках країн

Європи та Прибалтики стано�

влять 1000�1200 євро за одну тон�

ну).

У зв'язку з цим, відзначається

зростання цін і на світових біржах.

Цінова ситуація станом на 1 ве�

ресня 2009 року наведена в таб�
лиці на стор.7.

Слід також зазначити, що за

даними світових інформаційних

агентств, ціни на цукор�сирець з

тростини  в цьому році досягли

максимуму 28 річної давнини –

19,73 цента і вже перевищили ціну

20 центів за фунт. 

Станом на 26 серпня 2009 р.,

при умові ввезення в Україну цу�

кру�сирцю з тростини в межах та�

рифної квоти, оптова ціна цукру

білого, виробленого з нього, ста�

новитиме 6410 грн  ($758) за тонну

з урахуванням ПДВ.

Вищезгадана ситуація зумови�

ла зростання як оптових, так і роз�

дрібних цін з початку 2009 року в

усіх регіонах України. Оптово�від�

пускні ціни на цукор в Україні

станом на 1 вересня цього року

коливаються в межах 3,50�5,30 грн

проти 3,0�3,50 грн за один кіло�

грам, з урахуванням ПДВ, на по�

чатку року.

Слід зазначити, що протягом

останнього тижня спостерігається

тенденція до стабілізації оптово�

відпускних цін, а в окремих регіо�

нах – навіть до їх зниження. Крім

того, внутрішній ринок характе�

ризується низьким попитом, як з

боку населення, так і підприємств

харчової промисловості. 

Роздрібні ціни, за інформа�

цією НАЦУ, з початку року виро�

сли на 51,3%, і станом на 20 сер�

пня цього року середній їх рівень

на підприємствах торгівлі стано�

вить в середньому по Україні 5,63

грн за один кілограм .

«Укрцукор» зазначає, що впро�
довж другої декади серпня поточно�
го року, вперше в цьому році, роз�
дрібні ціни на цукор у підприєм�
ствах торгівлі в середньому по Ук�
раїни залишилися без змін, що ста�
ло результатом вжитих Урядом
заходів. 

Передбачений постановою

Кабінету Міністрів України від 13

червня 2009 року № 588 «Деякі

питання реалізації цукру з держав�

ного продовольчого резерву» про�

даж цукру з державного продо�

вольчого резерву здійснюється че�

рез визначені Міністерством еко�

номіки підприємства роздрібної

торгівлі, насамперед, через ті, що

мають розгалужену мережу.

Прогноз цін 
на цукрові буряки 
та цукор 
У 2008/2009 МР діяли затверджені

урядом мінімальні ціни на цукро�

ві буряки базисної цукристості для

виробництва цукру квоти «А» на

рівні 170 грн за 1 тонну та на цу�

кор квоти «А»  – 2500 грн за 1 тон�

ну (з урахуванням ПДВ). На

2009/2010 МР затверджено на�

ступні рівні мінімальних цін: на

цукрові буряки – 220 грн/т.; на цу�

кор квоти «А»  – 3200 грн/т. (з

урахуванням ПДВ).

Щодо ціни на цукрові буряки

урожаю 2009 року. За розрахун�

ками Інституту цукрових буряків

та ННЦ «Інститут аграрної еконо�

міки» УААН, з урахуванням збіль�

шених у поточному році порівня�

но з минулим роком витрат на ви�

робництво цукрових буряків, роз�

рахункова закупівельна ціна цук�

рових буряків урожаю 2009 року

складе 315 грн за 1 тонну. 

Фактична середня ціна реалі�

зації 1 тонни цукрових буряків у

2008/2009 МР (з урахуванням

ПДВ) становила 269 грн/т. (при

цьому рентабельність їх вироб�

ництва за 2008 рік складала 7,1%).

Щодо ціни на цукор з  цукро�

вих буряків  урожаю 2009 ро�

ку. Витрати на виробництво 1

тонни цукру з буряків урожаю

2009 року, виходячи із закупівель�

ної ціни цукрових буряків в розмі�

рі 315 грн. за 1 тонну, та рівня ін�

фляції за маркетинговий рік 116

відсотків, розрахунково складе

3540 грн. за 1 тонну. 

Витрати на виробництво одні�

єї  тонни цукру з буряків урожаю

2008 року становили 3675 грн.,

при середній  ціні закупівлі однієї

тонни цукрових буряків  269 гри�

вень. 

З вересня 2008 по серпень 2009

року відбулося збільшення всіх

складових витрат, що формують

собівартість виробництва цукру, а

саме: тарифів на природний газ –

в 1,6 рази, цін на вапняковий ка�

мінь – на 18%, дифузійні ножі – в

1,5 рази, мішкотару – на 6 відсот�

ків, хімічні препарати (формалін)

– на 8%, сірку – в 4,3 рази, філь�

трувальну тканину – на 14%, ме�

талопрокат – на 4%, кальцинова�

ну соду – на 21%, мінімальної за�

робітної плати, відповідно до

прийнятих Урядом рішень – на

20%, тарифів на залізничні пере�

везення на – 7%.

Отже, оптово�відпускна ціна

на цукор, виходячи із зазначених

витрат рівня рентабельності ви�

робництва цукру 15%, розрахун�

ково становитиме 4,70 грн за 1 кі�

лограм, а очікувана середня роз�

дрібна ціна 1 кілограма цукру, ви�

ходячи з середньої торговельної

надбавки в підприємствах торгівлі

на рівні 15%, складе 5,40 грн за 1

кілограм

Про підготовку
цукрових заводів
до роботи 
в поточному році
На даний час до сезону переробки

цукрових буряків готуються 64

цукрових заводи, яким виділено,

відповідно до наказів Міністер�

ства аграрної політики України,

квоту «А» на виробництво цукру із

цукрових буряків та цукру�сирцю

з тростини, в межах тарифної кво�

ти, у обсязі 1989 тис. т. В минуло�

му році працювало 70 цукрових

заводів.

Зменшення кількості працюю�

чих цукрових заводів пов'язано,

передусім, із їх збитковою діяльні�

стю. За даними Держкомстату, у

2008 році 73,3 % підприємств

одержали збиток у сумі 711,4 млн

грн, і лише 26,7 % підприємств

одержали прибуток у сумі 61 млн

грн. 

Із 70 працюючих в 2008 році

цукрових заводів 30 заготовили

достатню кількість цукросирови�

ни з цукристістю 15,5�17,0%. Во�

ни мали тривалість виробництва

понад 45 діб, при виході цукру 13�

15%, із ступенем вилучення цукру

від 78,0 до 85,75%.

Причинами збиткової роботи

40 цукрових заводів стали:

– недостатня кількість обіго�

вих коштів для підготовки цук�

рових заводів до виробничого се�

зону;

– відсутність пільгового кре�

дитування для закупівлі мате�

ріальних ресурсів та цукросиро�

вини;

– недостатня кількість та

якість цукросировини; 

Для того, щоб розпочати се�

зон цукроваріння, цукровим за�

водам потрібні кошти для попе�

редньої оплати за природний газ

в обсязі 1,2 млрд грн та закупки

цукрових буряків в обсязі 600 млн

гривень.

* * *

За інформацією НАЦУ «Укрцу�
кор», з метою збереження віт�
чизняного бурякоцукрового ком�
плексу та забезпечення ефектив�
ної переробки цукрових буряків
урожаю 2009 року необхідно ви�
рішити такі питання:

– прискорити виплату коштів

державної підтримки вирощуван�

ня цукрових буряків для вироб�

ництва цукру в межах квоти «А» в

розмірі 750 грн на 1 гектар фак�

тично посіяної площі;

– під час формування видатків

Державного бюджету України на

2010 рік передбачити кошти для

фінансової підтримки  вирощу�

вання цукрових буряків для ви�

робництва цукру в межах квоти

«А» у розмірі 1000 грн на 1 гектар

посіву та часткової компенсації

відсотків за кредитами підприєм�

ствам бурякоцукрового комплек�

су не менше 250 млн гривень;

– прискорити виконання до�

ручень Кабінету Міністрів Украї�

ни з питань стабілізації забезпе�

чення цукрових заводів природ�

ним газом та введення доступних

тарифів на залізничні перевезен�

ня сировини і матеріально�техніч�

них ресурсів;

– запровадити порядок розра�

хунків цукрових заводів, особливо

в першому місяці виробничого се�

зону, за природний газ по факту

його споживання, а не на умовах

попередньої оплати;

– забезпечити закупівлю цу�

кру Аграрним фондом до держав�

ного продовольчого резерву у ве�

ресні�листопаді 2009 року в обся�

гах, передбачених Законом Украї�

ни «Про державну підтримку

сільського господарства України»

(16% від обсягів внутрішнього

споживання – 314 тис. т.);

– запровадити облік запасів

цукру на внутрішньому ринку на

всьому ланцюгу від виробника до

кінцевого споживача (декларуван�

ня запасів, ліцензування оптової

торгівлі цукром). На даний час за�

конопроект із зазначеного питан�

ня знаходиться на узгодженні в

належних центральних органах

виконавчої влади;

– передбачити у 2010 році

кошти для розробки нормативно�

технічної документації, адаптова�

ної до Європейських вимог для

цукрової галузі; 

– виділити кредитні ресурси

під гарантії уряду для прийняття

та впровадження  державної про�

граму модернізації цукрових заво�

дів з урахуванням запровадження

енергозберігаючих технологій та

виробництва біопалива;

– активізувати переговорний

процес з Урядом Російської Феде�

рації щодо поставки Україною цу�

кру з цукрових буряків.

Підготовлено за матеріалами 

НАЦУ «Укрцукор»
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Початок на стор.7

Григорію Дмитровичу,
давайте почнемо з цін.

Наразі у магазинах ціна до�
ходить до 8 гривень. 
– Зараз ціна зростає не лише в

Україні, а й по всьому світу –

на 70�80%. Адже очікується де�

фіцит від 5 до 8 млн тонн. Це

пов'язано, по�перше, з погод�

ними умовами, а по�друге,

збільшується споживання і на

біопаливо, і на інші напрями. 

На наші ціни, крім об'єк�

тивних причин, впливає і пев�

ний спекулятивний фактор.

Дуже багато цукру скупили по�

середницькі структури. І нара�

зі виходить ситуація, коли ос�

новні виробники вже без цу�

кру, а на цьому наживаються

посередники. В минулому се�

зоні багатьом підприємствам

довелося при собівартості ви�

робництва 3600 грн/т продава�

ти цукор по 2400 гривень, бо

треба було розраховуватися за

газ. В середньому ж ціна  ста�

новила 3200 грн/т. Цим і ско�

ристалися ділки. 

Чи сильно впливають
на ціни інтервенції Аг�

рарного фонду?
– Вони могли б впливати.

Але, по�перше, Фонд не заку�

повує цукор в достатній кіль�

кості. А по�друге, як у нас це

робиться? 

Аграрний Фонд повинен

моніторити ціни на споживчо�

му ринку, збивати їх у разі по�

треби і заробляти на цьому,

щоб знову були гроші на заку�

півлю. Натомість цукор купи�

ли, наприклад, по 3,50 – і тут

же відразу продають. Іде поку�

пець, бачить, дешевий цукор, і

думає «дай�но я і собі мішечок

візьму». 

Додають олії до вогню і гуч�

ні заяви, що в державі немає

цукру. А потім виходить, що

коли перекупники піднімають

ціни, то Антимонопольний ко�

мітет з претензіями приходить

не до них, а на цукровий завод,

який, до речі, вже давно свій

цукор продав. Адже перекуп�

ників тисячі, а цукрових заво�

дів – лише 50 залишилося. 

Якою може бути ціна
на цукор нового сезону?

– Інститути нам розрахували

оптово�відпускну ціну на заво�

дах у 5,5 грн за кг. Проте при

такому зростанні цін (тільки

газ зріс на 1100 грн за рік) і по�

дальшому падінні гривні, це

підрахувати важко. 

Скільки заводів працю�
ватиме у цьому сезоні? 

– Сезон цукроваріння тільки

починається. 

Реальний стан цукрової галузі України



Вже працюють три цукрові за�

води. На 8 вересня виробили 700

тонн цукру. З 2005 року, коли зго�

ри почали втручатися в ринок і

диктувати ціни, кількість працю�

ючих заводів скоротилася майже

вдвічі. У цьому році, дай Боже,

щоб працювало 55 підприємств. І

така тенденція щодо припинення

заводів буде продовжуватися. 

Ми дожилися до того, що на

Сумщині, де було 17 цукрових за�

водів, жоден не працює. Цієї не�

ділі, 6 вересня, висадили в пові�

тря трубу цукрового заводу у Тро�

стянці. 

На Черкащині було 23 заводи,

2 рафінадних, в цьому році може

запустять два заводи. Багато обла�

стей, які раніше потужно експор�

тували, на сьогодні не мають ані

цукровиробництва, ані буряків�

ництва. А це ж і зайнятість насе�

лення. За радянських часів кож�

ний п'ятий українець був причет�

ний до цукрової галузі, бо вона

охоплювала не лише безпосе�

редньо виробників і переробни�

ків, а й багато суміжних галузей –

будівельну, машинобудівну, хіміч�

ну тощо. У 1990�му році тільки у

бурякоцукровій галузі працювали

1 млн 600 тис. людей – це і виро�

щування, і насінництво, і транс�

портування тощо. Навколо цукро�

вих заводів були цілі містечка з

розвиненою інфраструктурою. На

сьогодні від усього цього залиши�

лася лише третина.

Тут, до речі, загострена кадрова

проблема. Наразі фахівці прихо�

дять на працюючі заводи з тих, що

вже зупинилися. Нові кадри прак�

тично ніхто не готує. В Універси�

теті харчових технологій залиши�

лася лише кафедра цукроваріння.

Бо галузь неприваблива. 

Та й до науки, яка опікується

бурякоцукровою галуззю, ста�

влення, скажімо так, недбайливе.

Український науково�дослідний

інститут цукрової промисловості,

колись всесоюзний, переселили, а

колишню його будівлю віддали

ЦВК. Та ми ж не проти. Але дайте

нормальну заміну. Наразі ж уні�

кальна бібліотека Інституту бу�

квально пропадає.

Виробники цукрових бу�
ряків скаржаться, що до

них не доходять обіцяні держа�
вою дотації. А чи взагалі ефек�
тивна така підтримка? 

– Ефективна. Але цю дотацію тре�

ба давати перед тим, як селяни

починають сіяти, щоб вони всти�

гли купити насіння, добрива, хі�

мію, пальне тощо. Зараз вже треба

давати на наступний рік. Через те,

що потрібно готувати землю під

майбутній урожай. Якщо пере�

раховувати дотації 750 грн/га на

тонну буряків, то виходить десь

18�19 грн на тонну сировини. Це

крапля в морі. Та й вона не дохо�

дить. Урядовці кажуть, що поки в

бюджеті немає коштів. І це вже під

кінець сезону. Я вже не кажу, що в

інших країнах така підтримка ста�

новить 650 євро на гектар. 

А якою б, на Вашу думку,
була дієва підтримка? 

– Щодо дієвої підтримки, то

прописано, що Аграрний фонд

має закуповувати близько 300 ти�

сяч тонн цукру щорічно. А біль�

ше 40 тисяч він ще жодного року

не закупив.

Цукрова галузь – сезонна. І

повільно окупається. Замість

отих 750 гривень на гектар краще

б дали доступ до довгострокових

кредитів. Щоб виробники буря�

ків могли почати вкладати гроші

восени і не ходити та не просити.

І не під непідйомні 20�30 відсот�

ків, а під 3�5. Виробник візьме

кредит, за нормальною ціною

продасть цукристі. І не потрібні

йому ті дотації. Та й витрати з бю�

джету були б удесятеро меншими.

А кошти можна було б спрямува�

ти на інше. Наприклад, на адре�

сну підтримку, замість тієї ж регу�

ляції цін, коли виробник продає

собі у збиток.

Наприклад, держава хоче зро�

бити цукор за певною ціною для

незахищених верств населення.

То – на здоров'я. Підрахуйте,

скільки потрібно виділити коштів

певній бабусі, щоб вона купила

цукор за такою ціною. І купувала

його цілий рік. 

Ми ж ідемо хибним шляхом –

все за кошт виробника. Ціна має

бути вигідною для виробника. А

за так він і працювати не захоче.

Та навіть просто не зможе. 

Так, держава повинна контро�

лювати, щоб переробник не от�

римував надприбутків. Але ж і

щоб збитків через неї не отриму�

вав також. 

За домовленостями, Ук�
раїна має імпортну квоту

у 260 тис. тонн тростинного цу�

кру�сирцю. Чи дуже він тисне
на ринок?
– Ми підрахували, що коли наші

заводи захочуть переробляти у

цьому сезоні завезений цукор�си�

рець, то собівартість такого цукру

буде на рівні 6600�6700 грн за

тонну. Тобто він вже став дорожче

бурякового. І поки що возити

тростину невигідно. 

– На багатьох зібраннях Асоці�
ації піднімалася проблема цук�
розамінників…
– Ця проблема залишається. За

попередніми розрахунками, цук�

розамінники заміщають до 300

тис. тонн цукру. До того ж серед

тих субстанцій, що використову�

ються у нас, є такі, які заборонені

в країнах ЄС ще з 60�х років.

Втім, у нас це ніхто не контро�

лює. Здоров'ям людей і нації ніх�

то не опікується. Скільки ми ра�

зів писали і в Мінохорони здо�

ров'я, в інші інстанції… Проте ви�

робникам це вигідно. Адже така

хімія в сотні разів дешевша при

виробництві солодощів. 

Спиртова галузь починає
переобладнувати свої за�

води під виробництво біопали�
ва? Чи є така можливість у
цукровиків? 
– Вся проблема не в тому, щоб

переобладнати заводи. А в тому,

що у держави не вистачає полі�

тичної волі, щоб зацікавити або

змусити застосовувати таке пали�

во. Всім, хто живе за рахунок

нафтового бізнесу, це не вигідно. 

А потрібно було б законодав�

чо примусити використовувати

таке паливо. У цьому році, на�

приклад, 5 відсотків, у наступно�

му 10 і так далі. Ми б мали додат�

кові робочі місця та й для навко�

лишнього середовища це було б

корисніше. Спиртова галузь, на�

приклад, виробляє біопаливо і

постачає його на експорт. А в За�

хідній Україні це біопаливо, нав�

паки, завозять із�за кордону. То

чому б його не виробляти у себе?

Та й ціна на нього була б нижча.

Що, на Вашу думку, галу�
зі потрібно від держави? 

– Свої вимоги ми щороку викла�

даємо. На жаль, до них можно�

владці не дослухаються. Асоці�

ацією вже було розроблено багато

програм і пропозицій. Були і пар�

ламентські слухання, і прийняті

постанови… 

На другий день про них усі за�

були. Мовляв, нікуди цукровики

не дінуться: «Та вони там пищать,

але зроблять». І це стосується не

тільки нашої галузі. Ані харчови�

ки, ані сільгоспвиробники не мо�

жуть «не зробити», адже людей

треба годувати. 

Якщо взяти ту саму Росію, то

там у кожній області розписана

програма виробництва цукру… 

Зараз нам обіцяють,  що

прем'єр�міністр зустрінеться з ви�

робниками. Сподіваємося, щось

із цього вийде. 

Підготував Павло Мороз
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Від імені Національної асоці�
ації цукровиків України щиро ві�
таємо Вас з 70�річчям!

Цього урочистого дня ми хо�
чемо засвідчити щиру повагу, якої
заслуговують Ваша особиста
шляхетність, багатий життєвий та
фаховий досвід, здобутий за 46
років трудової діяльності, високий
професіоналізм і сумлінна праця,
які завжди вміло згуртовували
працівників цукрової галузі для
вирішення важливих державних
завдань.

Ваш авторитет, громадська
позиція та плідна діяльність під
час перебування на посаді депу�
тата Верховної Ради України
двох скликань сприяли стабільно�
му розвитку галузі та стали взір�

цем вірного служіння обраній
справі.

Ви пройшли славний трудовий
шлях від начальника зміни до мі�
ністра харчової промисловості
УРСР. Це шлях пошуків і звер�
шень, вдалого вирішення питань
розвитку бурякоцукрової промис�
ловості України.

У цей знаменний день ми щи�
ро бажаємо Вам міцного здоров'я,
бадьорості духу, щастя, злагоди
та благополуччя у родині. Нехай
жага творити добро, справедли�
вість ніколи не залишає Вашу ду�
шу, а невичерпне джерело Вашої
життєвої наснаги повниться ра�
дістю, задоволенням від життя та
щирою вдячністю людей за Ваші
добрі справи!

Шановний Григорію Дмитровичу!

З повагою, 

Рада, правління та колектив апарату НАЦУ «Укрцукор»

P.S. Редакція «Агропрофі» радо приєднується до привітань на адресу
Григорія Дмитровича Загороднього з нагоди 70�річного ювілею.

З ЮВІЛЕЄМ!

Кожний п'ятий українець 
був причетний до цукрової галузі
ТОЧКА ЗОРУ Сьогоднішній наш співрозмовник – голова ради НАЦУ «Укрцукор» Григорій Загородній.
Свій трудовий шлях він почав з цукрового заводу, усе життя пропрацював у харчовій промисловості:
обіймав посаду першого заступника і міністра харчової промисловості УРСР, потім знову першого
заступника голови відомства вже незалежної України. Тому хто, як не він, може об'єктивно оцінити
ситуацію в галузі та накреслити її подальші перспективи.

Григорій ЗАГОРОДНІЙ



«Дельта Вілмар
СНД» підтримує 
щорічну олієжирову
конференцію
25�27 листопада 2009 року
в м.Труськавець на Львів�
щині на базі курортного
комплексу «Ріксос�Прикар�
паття» відбудеться Восьма
міжнародна конференція
«Олієжирова промисло�
вість�2009».
Метою проведення цієї що�
річної галузевої конферен�
ції є аналіз поточної ситуації
та прогнози розвитку світо�
вого, європейського і при�
чорноморського ринків
олійної сировини і продук�
тів переробки, оцінка клю�
чових моментів діяльності
олієжирового ринку, а та�
кож налагодження і зміц�
нення ділових зв'язків між
різними сегментами ринку. 
Основні тематичні розділи
конференції: 
• Україна і Росія в контексті
світового ринку олійних і
продуктів переробки; 
• Стан і середньострокові
перспективи ринку рапсу; 
• Структура споживчих пе�
реваг на ринку олії та про�
дуктів її переробки; 
• Торгівля побічними про�
дуктами переробки олійних
в країнах СНД і Балтії; 
• Перспективи генно�моди�
фікованих і органічних
олійних культур і продуктів
їх переробки; Інноваційні
технологічні рішення для
масложирової галузі.
До участі в конференції за�
прошені виробники олійних
культур, представники тор�
гових, інспекційних, логі�
стичних, брокерських та ін�
жинірингових компаній,
провідні компанії з пере�
робки олійних і виробниц�
тва олієжирової продукції,
представники фінансових,
страхових і юридичних
структур, постачальники
МТР, експерти аналітичних і
консалтингових агентств,
представники профільних
асоціацій і державних
структур. Очікувана кіль�
кість учасників конференції
– близько 220 осіб із 23
країн світу.
Спонсором форуму висту�
пила, зокрема, вітчизняна
компанія «Дельта Вілмар
СНД» (м.Південний, Одесь�
ка обл.) – один з найбіль�
ших у СНД виробників спе�
ціалізованих маргаринів і
жирів для підприємств кон�
дитерської, молочної і хлі�
бопекарської промислово�
сті. Нагадаємо, що минуло�
го року компанія була гене�
ральним спонсором VII
Міжнародної конференції
«Олієжирова промисло�
вість�2008», яка проходила
в Одесі і зібрала 270 уча�
сників з 23 країн. 
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 2,5%. Найбільше

(на 17,0%) подорожчала продукція

на підприємствах з виробництва

коксу, продуктів нафтопереро�

блення. 

На 1,8�1,2% підвищилися ціни

у виробництві транспортних засо�

бів та устаткування, хімічної про�

дукції, целюлозно�паперовому ви�

робництві; видавничій діяльності,

виробництві гумових та пластма�

сових виробів, машин та устатку�

вання, металургійному виробниц�

тві і виробництві готових метале�

вих виробів. Водночас у вироб�

ництві іншої неметалевої міне�

ральної продукції ціни знизилися

на 0,4%.

У виробництві харчових про�

дуктів, напоїв та тютюнових виро�

бів продукція подорожчала на

0,7%, у т. ч. у виробництві цукру –

на 4,8%, олії та тваринних жирів –

на 1,0%, рибних продуктів – на

0,9%, молочних продуктів, моро�

зива та напоїв – на 0,7%, м'яса та

м'ясопродуктів – на 0,4%.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води зафік�

совано зниження тарифів на 1,6%,

при цьому тарифи на електроенер�

гію знизилися на 2,0%, теплоенер�

гію – підвищилися на 1,0%.

СТАТИСТИКА Держкомстат України оприлюднив
дані щодо індексів цін на різні групи товарів та
послуги. За даними статистики, індекси споживчих
цін (ІСЦ) та цін виробників промислової продукції
(ІЦВ) у серпні 2009 року становили 99,8% і 101,8%, з
початку року – 108,2% і 106,8% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 7 вересня 2009 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги
Серпень 2009 до

липня
2009

грудня
2008

серпня
2008

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 99,8 108,2 115,3

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 98,8 106,3 109,2

Продукти харчування загалом 98,7 105,4 108,0
Хліб та хлібопродукти 100,2 106,0 107,1

Хліб 100,4 107,0 110,7
Макаронні вироби 100,0 106,4 109,0

М'ясо та м'ясопродукти 99,8 106,5 105,3
Риба та рибопродукти 99,9 112,6 120,5
Молоко 100,3 93,6 109,0
Сир і м'який сир (творог) 99,1 99,2 106,8
Яйця 104,0 76,1 113,5
Масло 99,3 113,1 124,9
Олія 100,8 107,7 85,2
Фрукти 91,8 104,2 109,8
Овочі 84,7 89,1 86,2
Цукор 108,5 158,2 154,2
Безалкогольні напої 100,5 121,0 129,5
Алкогольні напої, тютюнові вироби 102,3 132,0 147,1

Алкогольні напої 103,4 111,1 117,2
Тютюнові вироби 101,2 162,8 197,3

Одяг і взуття 100,2 104,7 108,5
Одяг 100,2 104,8 108,7
Взуття 100,2 104,8 107,9

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,2 104,0 128,7

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,3 113,6 131,3

Утримання та ремонт житла 100,1 105,0 113,7
Водопостачання 100,5 118,3 127,8
Каналізація 100,4 124,0 135,5
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 154,1
Гаряча вода, опалення 100,5 102,6 153,8

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,4 111,7 123,2

Охорона здоров’я 100,3 121,9 130,7
Медичні товари, ліки та обладнання 100,2 129,3 140,8
Амбулаторні послуги 100,5 112,6 119,8

Транспорт 102,5 117,1 119,1
Паливо і мастила 108,7 152,3 110,8
Транспортні послуги: 100,5 106,7 124,6

Залізничний пасажирський транспорт 100,4 115,3 123,8
Автодорожній пасажирський транспорт 100,4 105,1 126,0

Зв’язок 100,0 104,4 109,8
Відпочинок і культура 100,7 108,9 120,6
Освіта 100,1 101,8 124,9
Ресторани та готелі 100,4 107,8 113,5
Різні товари та послуги 100,5 114,8 127,4

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у сер�

пні ціни на продукти харчування

та безалкогольні напої знизилися

на 1,2%. Найбільше (на 15,3%) по�

дешевшали овочі, у т.ч. морква –

на 23,3%, картопля – на 18,3%, бу�

ряк – на 16,2%, цибуля – на 11,3%.

Зниження цін на фрукти (на 8,2%)

відбулося, в основному, за рахунок

здешевлення бананів (на 16,0%) та

яблук (на 13,5%). Крім того, на 0,9�

0,1% стали дешевшими тваринні

жири, сири, сметана, масло, рис,

чай, м'ясо та м'ясопродукти, мар�

гарин, риба та продукти з риби. 

Разом з цим на 8,5% подорож�

чав цукор, на 4,0% – яйця, на 0,8%

– олія. Алкогольні напої та тютю�

нові вироби зросли в ціні на 2,3%,

у тому числі алкогольні напої – на

3,4%, тютюнові вироби – на 1,2%

відповідно.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 0,2%.

У сфері охорони здоров'я ціни

зросли на 0,3%, що насамперед

зумовлене подорожчанням сана�

торно�курортних та амбулаторних

послуг на 0,7% та 0,5%.

Зростання цін на транспорт в

цілому на 2,5% в основному зумо�

влене подорожчанням палива і ма�

стил на 8,7%.

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

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

Товари та послуги
Серпень 2009 до

липня
2009

грудня
2008

серпня
2008

ПРОМИСЛОВІСТЬ 101,8 106,8 96,3

Переробна промисловість 102,5 109,1 96,1

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,7 112,9 114,3

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 100,4 108,8 107,9

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 100,7 102,1 109,7

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,1 107,1 110,1

Виробництво цукру 104,8 144,8 145,5
Виробництво напоїв 100,7 113,5 121,1

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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З 16 по 19 вересня 2009 року в
Москві пройде Друга Міжнародна спеціа�
лізована виставка сільгосптехніки «Агро�
салон�2009». Організатор виставки –
Російський союз виробників сільгосптехні�
ки «Союзагромаш». 
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 неза�
лежний професійний конкурс інновацій�
ної техніки. Увазі журі будуть представле�
ні ноу�хау компаній в області сільськогос�
подарського машинобудування, унікальні
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 сві�
ту, відвідали виставку 21 тисяча фахівців з
35 країн.

* * *
16�17 вересня 2009 року в Москві в
рамках найбільшої міжнародної виставки
продуктів харчування і напоїв World Food
2009 пройде III Російський агропродоволь�
чий форум з перспектив розвитку сільсько�
господарських і продовольчих ринків Росії
та світу. Форум проводиться за підтримки
Міністерства сільського господарства РФ.
На форумі розглядатимуться перспективи і
прогнози розвитку світових ринків агропро�
довольчих товарів, основні тенденції світо�
вої торгівлі і аграрної політики, тенденції і
перспективи розвитку попиту на сільсько�
господарську сировину і продовольчі това�
ри. Основні теми, що обговорюються на
форумі:
• Дія кризи на основні ринки сільськогоспо�
дарської сировини і продовольства;
• Стан і прогноз розвитку світової продо�
вольчої системи;
• Потоки інвестицій в агро�продовольчу
сферу. Кредитування АПК. Антикризові фі�
нансові та управлінські інструменти;
• Структурні зрушення в платоспроможному
попиті та споживанні продовольства під
впливом кризи;
• Оптимізація виробничого асортименту
компанії в умовах спаду платоспроможного
попиту.

* * *
17 вересня 2009 року в Києві відбу�
деться перша в Україні міжнародна кон�
ференція з ефективного транспортування
та зберігання агропродукції «Агрологісти�
ка�2009». Організатор конференції – По�
сольство Королівства Бельгії в Україні.
Головна ідея конференції – покращити
якість транспортування та зберігання агро�
продукції в Україні за допомогою ефек�
тивних логістичних рішень.

Завдання конференції:
– зробити огляд аграрної логістики в Украї�
ні, її сучасного стану і тенденцій розвитку;
– визначити логістичні потреби сільсько�
господарського ринку України і його уча�
сників;
– почати обмін успішним досвідом націо�
нальних і міжнародних компаній в секторі
сільського господарства України;
– сприяти впровадженню знань і інвести�
цій в галузі аграрної логістики з країн ЄС
до України.
Конференція зорієнтована на лідерів
(українських та міжнародних) в галузях –
агробізнес (виробництво та експорт),
транспортування (автотранспорт, річковий
та морський), логістично�складські послу�
ги, фінансово�інвестиційні послуги; а та�
кож на представників регуляторних та ін�
ших державних органів, галузевих та про�
фесійних асоціацій.

* * *
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�дослід�
ні інститути та установи, організації та під�
приємства всіх форм власності, виробни�
ки зерна (агрофірми, фермери), підпри�
ємства по заготівлі, зберіганню та пере�
робці зерна, виробництву борошна та хлі�
бопродукції; виробники техніки, машин
та обладнання; зернотрейдери, експорте�
ри, транспортні підприємства, біржі та
торгівельні структури.
В програмі виставки: конференції, науко�
во�практичні семінари, круглі столи; пре�
зентації конкурентоспроможної продукції,
нових технологій вітчизняної зернової ін�
дустрії; презентації інноваційних техноло�
гій в АПК України.
Тематичні розділи виставки: виробництво
зерна; агротехнічні засоби; зберігання
зерна; переробка зерна; сучасні технології
виробництва; логістика; підготовка фахів�
ців для зернового ринку України.

* * *
3 жовтня 2009 року в Києві в примі�
щенні ДП «Український Дім» відбудеться
Міжнародний конгрес «Зерновий олімп�
2009». Організатор – компанія «Дикун
Глобал Консалт». 
Мета конгресу «Зерновий олімп�2009» –
об'єднати виробників, показати нові мо�
жливості збільшення прибутковості земле�
робства через: застосування ефективних
технологій обробітку ґрунту; залучення іно�
земних інвестицій; збільшення реалізацій�
ної ціни; аналіз світових ринків. Програма
конгресу включає такі головні питання:
• Світові ринки зернових – прогнози та ек�
спортні можливості України. 
• Зміни клімату та їх вплив на врожай. 
• Сучасні системи обробітку ґрунту в Ук�
раїні. 
• Успішний досвід запровадження суча�
сних технологій в Україні 
• Шляхи збільшення реалізаційної ціни
виробленої продукції. 
• Юридичні аспекти ведення аграрного
бізнесу. 
• Шляхи кредитування агросектору.
• Іноземні інвестиції в аграрний бізнес Ук�
раїни та шляхи їх залучення.

* * *
3�9 жовтня 2009 року у м.Дюссельдор�
фі (Німеччина) відбудеться міжнародна
виставка IBA 2009. IBA – провідна cвітова

виставка у галузі хлібопекарської та кон�
дитерської промисловості, яка раз на три
роки по черзі проводиться у Дюссельдор�
фі та Мюнхені. У цей час до Дюссельдор�
фа прибудуть понад 1000 експонентів з
понад 40 країн світу з презентацією своєї
продукції. Відвідувачі з п'яти континетів, у
свою чергу, матимуть нагоду отримати
повний спектр пропозицій стосовно цієї
галузі. І кожен учасник, кожен відвідувач
зможе знайти прийнятне для себе рішення
щодо можливостей залучення інвестицій. 
На IBA буде представлено все, починаючи
з технологічних ліній будь�якої потужності
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.

* * *
6�8 жовтня 2009 року в Києві відбу�
деться Друга міжнародна наукова конфе�
ренція «Генетично модифіковані (біотех�
нологічні) рослини: перспективи викори�
стання і проблеми біобезпеки». Організа�
тори конференції: Міністерство аграрної
політики, Міністерство охорони навко�
лишнього природного середовища, Укра�
їнська академія аграрних наук, Інститут
цукрових буряків УААН.
Головною метою проведення конференції
є обмін науковою інформацією та резуль�
татами наукових досліджень, які пов'язані
зі створенням, випробуванням, викори�
станням, ідентифікацією та нормативно�
правовим регулюванням обігу генетично
модифікованих організмів, а також аспек�
тами інформаційного та освітянського за�
безпечення при розгляді проблем біобез�
пеки та їх сприйняття суспільством.
Тематика конференції:
– перспективи створення та використання
генетично модифікованих (біотехнологіч�
них) рослин;
– ідентифікація генетичних конструкцій та
маркування біотехнологічних рослин: ме�
тоди та проблеми;
– генетично модифіковані рослини та пи�
тання біологічної безпеки;
– законодавче регулювання при створенні
та використанні генетично модифікованих
організмів в Україні і в світі;
– ГМО і суспільство: інформаційне забез�
печення та питання освіти.

* * *
7 жовтня 2009 року в Києві відбудеть�
ся Agro Industry Forum'09 «М'ясна проми�
словість: як забезпечити рентабельність
виробництва». Організатор – компанія
«Meeting Point Ukraine».
Участь у форумі – це можливість розши�
рити свої ділові контакти, отримати акту�
альну інформацію і експертні коментарі
гравців ринку про стан м'ясної промисло�
вості України і світу. В рамках форуму за�
планована широка бізнес�програма –
прес�конференція, доповіді, презентації,
спеціальні дискусії, міні�виставка і т.д.
Серед головних питань, що обговорюва�
тимуться на форумі:
– тенденції і перспективи світового і укра�
їнського ринку м'яса;
– відповідність вітчизняної продукції стан�
дартам якості і безпеки для експорту в
країни ЄС і СНД;
– чинники розвитку імпорту;
– державна підтримка розвитку галузі;
– досвід застосування різних технологій
розведення свиней, птиці і ВРХ на сіль�
госппідприємстві з урахуванням оцінки
економічної привабливості;

– вимоги до сировини при закупівлі у
сільськогосподарських підприємств;
– вимоги до якості готових м'ясних виро�
бів, що випускаються в Україні;
– умови роботи рітейлера з виробниками
готової продукції.

* * *
З 9 по 12 жовтня 2009 року в Москві
пройде XI Російська агропромислова ви�
ставка «Золота осінь». Організатори: Міні�
стерство сільського господарства РФ;
Уряд Москви; Російська академія сільсь�
когосподарських наук; Агропромисловий
союз Росії; Всеросійський виставковий
центр (ВВЦ).
Під експозиції учасників «Золотої осені»
відведено 5 спеціалізованих павільйонів і
відкриті майданчики ВВЦ. Про свою
участь у виставці вже заявили представ�
ники 55 регіонів Росії і 21 країни світу.
Основні розділи виставки «Золота осінь�
2009»:
«Агротек Росія�2009», спеціалізована
виставка в рамках «Золотої осені», яку
ВВЦ організовує спільно з DLG Агрісервіс
ГМБХ. Провідні російські та іноземні ком�
панії представлять весь комплекс сіль�
госпмашин і технологій для ресурсозао�
щаджуючого землеробства, інноваційні
розробки з агрохімії та засобів захисту ро�
слин, новітнє устаткування для переробки
і упаковки готової продукції.
Тваринництво і племінна справа. Спе�
ціалізовані експозиції в рамках «Золотої
осені». Всього в рамках експозиції запла�
нований показ великої рогатої худоби
м'ясного і молочного напрямів, дрібної
рогатої худоби, у т.ч. унікальних порід
овець і кіз, свиней, а також промислової
птиці та хутрових звірів. Також будуть
представлені передові досягнення в утри�
манні, годуванні, лікуванні та догляді за
тваринами, а також обладнання, корми і
ветеринарні препарати.
«Регіони Росії» та «Іноземні країни».

Спеціалізовані експозиції «Золотої осені».
Традиційно на виставці російські регіони
представляють результати реалізації дер�
жавної програми розвитку сільського гос�
подарства, демонструють сучасні дося�
гнення в АПК, унікальні продукти харчу�
вання, проводять яскраві презентації. Іно�
земні держави вже більше 10 років беруть
участь в «Золотій осені» колективними на�
ціональними експозиціями, в яких пред�
ставлені традиційні продукти харчування,
інвестиційні пропозиції і бізнес�проекти.
«Альтернативна енергетика�2009».

Спеціалізована виставка в рамках «Золо�
тої осені». Російські та іноземні компанії
продемонструють інноваційні технології і
унікальні розробки у галузі поновлюваної
енергетики, впровадження яких дозволяє
значно понизити витрати в сільгоспвироб�
ництві і підвищити конкурентоспромож�
ність готової продукції.
Ділова програма «Золотої осені» пропонує
учасникам і відвідувачам комплекс спеціа�
лізованих заходів: конференції, круглі сто�
ли і семінари доповнять також демонстра�
ційні заходи – серія майстер�класів про�
відних компаній�виробників.
Для довідки: Експозиція Російської агро�
промислової виставки «Золота осінь» у
2008 р зайняла 80 тис.м2 на ВВЦ. Свою
продукцію і розробки представили понад
1500 підприємств і організацій з Росії та
країн світу. Колективними експозиціями
виступили 54 суб'єкти РФ і 12 іноземних
держав. З експозицією виставки ознай�
омилися більше 64000 російських аграрі�
їв і майже 6000 іноземних фахівців.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков
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ПО ПЛОЩАХ вирощування у поточному

році соя займає в Україні 7 місце, а по кіль�

кості сортів, внесених до Державного реєс�

тру сортів рослин, придатних для поширен�

ня в Україні – замикає п'ятірку лідерів. З

нині зареєстрованих 94 сортів сої 75 нале�

жать до вітчизняної селекції і 19 – до іно�

земної. Розробниками 70 сортів є  науково�

дослідні  установи УААН, серед яких 8 нау�

ково�дослідних інститутів.

Соя завжди була і залишається приваб�

ливо рентабельною культурою. Якщо роз�

глядати економічні показники, то, напри�

клад, у 2004 році з 164 тис. га Україна зі�

брала 233 тис. тонн сої при середній уро�

жайності 1,43 т/га. При цьому виробничі

витрати становили 1003 грн/га, виробнича

собівартість – 704 грн/т, повна собівар�

тість – 863 грн/т. Середня ціна реалізації

становила 1154 грн/т, відтак рентабель�

ність була на рівні 33,8%. У поточному ро�

ці, за обрахунками академії, виробничі ви�

трати становлять 3235 грн/га,  виробнича

собівартість становитиме близько 1893

грн/т, повна собівартість – 2260 грн/т і

при ціні 3262 грн/т рентабельність стано�

витиме близько 44,3%.

Структура раціону кормів у вітчизняно�

му тваринництві дуже строката: доля кон�

центрованих кормів у сільгосппідприєм�

ствах становить 61% (решта – соковиті і

грубі),  у господарствах населення – 27%.

Водночас ми знаємо, що більшість тварин�

ницької продукції нині виробляється при�

ватниками – близько 80%. Однак відсте�

жити якість концентрованих кормів у гос�

подарствах населення, де застосовується

соя, дуже важко. Тому наведені дані стос�

уватимуться виключно агропідприємств. 

Із спожитих промисловим тваринниц�

твом у 2008 році 6,77 млн тонн кормових

одиниць комбікорми становили 3,95 (58%)

млн тонн, з яких найбільше було спожито

галуззю птахівництва – 71,2%, свинарства,

відповідно, – 20,2%, скотарства – 8,4%, вів�

чарства – 0,05%, іншою худобою – 0,15%.

Отже, і свинарство, і скотарство сьо�

годні, на жаль, використовують незбалан�

совані корми по основних  показниках.

Якщо порівняти генетичний потенціал в

різних галузях тваринництва, то ми поба�

чимо, що лише птахівництво більш�менш

відповідає сучасному рівню ведення ви�

робництва. Тут прирости живої маси на

вирощуванні бройлерів реалізується на

77% (фактично маємо 40 г/добу при по�

тенціалі 52 г/добу). У скотарстві маємо

53% (449 реальних г/добу проти 850 по�

тенціальних г/добу), у свинарстві – 48%

(361 проти 750). У галузі виробництва мо�

лока – також лише 54% – отримуємо 3790

кг молока на корову на рік при 7000 мо�

жливих.  

До чого ще призводить незбалансова�

ність раціону? За останні 20 років конверсія

корму (тонн кормових одиниць на вироб�

ництво 1 т молока) при виробництві моло�

ка знаходиться на належному рівні. А от ви�

трати кормів на відгодівлі ВРХ удвічі пере�

вищують нормативні, в свинарстві ж взага�

лі – у 2,5 рази. Тому ми маємо таку високу

собівартість м'яса.  

Отже дефіцит білку в раціоні тварин

призводить до їх недостатнього росту і ро�

звитку, небажаного ожиріння (у свинар�

стві), яловості корів, низьких приростів жи�

вої маси на відгодівлі, зниження продук�

тивності тощо.

Яка ж потреба у кормах і сировині для їх

виробництва для тваринницької галузі? Згі�

дно до проекту вітчизняної програми ро�

звитку тваринництва до 2015 року за цей пе�

ріод ми маємо вийти на 100% задоволення

фізіологічно обґрунтованих норм споживан�

ня населенням продукції тваринництва. У

поточному році в усіх категоріях господарств

ми маємо виробити 12,3 млн тонн молока,

1,99 млн тонн м'яса і 13,4 млрд шт. яєць. По�

ступово до 2015 року маємо збільшити ці по�

казники відповідно: молока – 20 млн тонн,

м'яса – 4 млн тонн, яєць – 17 мдрд шт. 

Відповідно до виконання цієї програми

науковці обрахували потреби в кормах для

виготовлення тваринницької продукції.

Так, концентрати мають зрости з 18 млн

тонн у 2009 році до 31,2 млн тонн у 2015, у

т.ч. зерно з 12,5 млн тонн до 24 млн; шроти

соняшниковий та соєвий з 3,5 млн тонн до

6,9 млн тонн. Для того, щоб реалізувати та�

кі плани, ми маємо до 2015 року вийти на

вирощування від 4 до 6 млн тонн сої. На�

віть при середній врожайності 2 т/га площі

під посів сої мають становити 2�3 млн га.

Тільки за таких умов можлива збалансована

годівля сільськогосподарських тварин і ін�

тенсивний розвиток тваринництва. 

Ефективність використання сої 
в годівлі тварин
ДОСЛІДЖЕННЯ У позаминулому числі «Агропрофі» ми
розповідали про науково�практичну нараду�семінар на тему
«Вирощування високопротеїнової сої, напрями її використання
у виробництві кормів», що відбулася 27 серпня на базі ТОВ
«Соя�Полтава» (м.Глобине Полтавської області). Як і обіцяли,
пропонуємо вашій увазі тези виступу віце�президента УААН
Миколи Безуглого, присвяченого ефективності використання
сої у тваринництві.

Табл.1. Площі і виробництво сої в Україні (2004�2009 рр.)

Табл.2. Виробництво продукції тваринництва в усіх категоріях господарств 
згідно проекту Програми розвитку тваринництва на період до 2015 року

Табл.3. Потреба в кормах для виробництва продукції тваринництва 
в усіх категоріях господарств, млн тонн

Корми
Роки

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Концентрати 18,0 19,4 21,3 23,3 25,8 28,5 31,2

в т.ч. зерно 12,5 15,0 16,5 18,0 20,1 21,9 24,0
Шрот, всього 3,5 4,2 4,6 5,1 5,4 6,3 6,9

в т.ч. соєвий
min 1,58 1,89 2,07 2,3 2,43 2,84 3,11
max 2,45 2,94 3,22 3,57 3,78 4,41 4,83

Потреба у соєвих бобах, 
млн тонн

min 1,97 2,36 2,59 2,87 3,04 3,54 3,88
max 3,06 3,68 4,03 4,46 4,73 5,51 6,04

Продукція
Роки

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Молоко, млн тонн 12,3 12,7 13,7 14,8 16,5 18,8 20,0
М'ясо, млн тонн 1,99 2,38 2,62 2,89 3,24 3,60 4,00
Яйця, млрд шт. 13,4 13,8 14,3 14,8 15,5 16,2 17,0

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(прогноз)

Площа, млн га 0,164 0,25 0,439 0,408 0,4 0,471
Виробництво, млн тонн 0,233 0,376 0,561 0,519 0,616 0,805

До уваги Стратегічного Інвестора!

ТОВ «АНМАКС» – єдиний в Україні сучасний високотехнологічний комплекс з

промислового вирощування кролів за французькою технологією. Діючі потужності

дозволяють реалізовувати 200 тисяч кролів на рік. Сьогодні замовлення на продукцію

від рітейлерів вдвічі перевищують збут.

З метою розширення виробництва і збільшення потужностей до 1 млн голів на рік

ТОВ «АНМАКС» зацікавлене у співпраці зі Стратегічним Інвестором. 

Термін окупності капіталовкладень – 5 років.

ТОВ «АНМАКС» сьогодні – це:

Трирічний досвід стабільної роботи

Висококваліфікований персонал

Найкраще дієтичне м'ясо кролів французької селекції

Власне переробне підприємство

Налагоджена реалізація через розгалужену систему збуту по всій Україні

Замкнений інтегрований цикл виробництва: 

вирощування�переробка�торгівля

Контакти для отримання додаткової інформації:
тел./факс: (044) 501�77�30 (багатоканальний);
ел. пошта: polischuk@anmaks.com



АГРОПРОФІ

№ 32 [083] 11 вересня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 13 БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ

У №31 від  4  вересня в
статті «Різниця в тарифі на

зберігання зерна» ви писали, що
адвокатам вдалося оскаржити в
суді позицію ДПА і довести, що
різниця в тарифі на зберігання
зерна Аграрного фонду (різниця
між фактичною вартістю за збе�
рігання зерна та меншим від неї
граничним тарифом на зберіган�
ня) таки бере участь в господар�
ській діяльності платника і є ви�
тратами за товари (роботи, по�
слуги), які придбаваються плат�
ником податку для їх подальшого
використання у власній госпо�
дарській діяльності. Розкажіть
докладніше, на чому базувалася
така позиція.

О.М.

По�перше, даючи визначення

терміну «господарська діяльність»,

законодавець встановив у Законі

України «Про оподаткування при�

бутку підприємств», що це будь�яка

діяльність особи, направлена на от�

римання доходу в грошовій, мате�

ріальній або нематеріальній фор�

мах, у разі коли безпосередня

участь такої особи в організації та�

кої діяльності є регулярною, по�

стійною та суттєвою. Під безпосе�

редньою участю слід розуміти заз�

начену діяльність особи через свої

постійні представництва, філіали,

відділення, інші відокремлені пі�

дрозділи, а також через довірену

особу, агента або будь�яку іншу

особу, яка діє від імені та на користь

першої особи.

Саме такою діяльністю – регу�

лярною, постійною та суттєвою – є

надання послуг зі зберігання зерна

для зберігачів. Ця норма визначає

отримання доходу як мету госпо�

дарської діяльності платника подат�

ку, але не визначає його фактичне

отримання як кваліфікуючу ознаку

господарської діяльності. До того

ж, окрема господарська операція,

спрямована на отримання доходу,

за результатами її здійснення, не

завжди може мати економічний

ефект у вигляді доходу, що є нор�

мальним процесом здійснення гос�

подарської діяльності, для якої при�

таманно як отримання прибутку,

так і збитків. 

Що ж до валових витрат, то, як

передбачено п.5.1 Закону, валові

витрати виробництва та обігу – це

сума будь�яких (!) витрат платника

податку у грошовій, матеріальній

або нематеріальній формах, здій�

снюваних як компенсація вартості

товарів (робіт, послуг), які придба�

ваються (виготовляються) таким

платником податку для їх подаль�

шого використання у власній гос�

подарській діяльності.

Встановлення ж додаткових об�

межень щодо віднесення витрат до

складу валових витрат платника по�

датку, крім тих, що зазначені в цьо�

му Законі, згідно з п.5.11, не дозво�

ляється. А він не передбачає обме�

ження щодо зарахування до складу

валових витрат платника податку

сум видатків, які ним понесені для

здійснення своєї господарської

діяльності в межах встановленого

державою тарифу. 

Чи можна вимагати по�
вернення земельної ділян�

ки, якщо її викупили нібито для
суспільних потреб, а натомість
цю ділянку перепродали і зараз
там будується котедж?

К.Н., Київська обл.

Теоретично, на законодавчому

рівні, таку можливість справді пе�

редбачено. Так, відповідно до п.3

ст.153 Земельного кодексу України

колишній власник земельної ділян�

ки, яка викуплена для суспільних

потреб, має право звернутися до су�

ду з позовом про визнання недій�

сним чи розірвання договору вику�

пу земельної ділянки та відшкоду�

вання збитків, пов'язаних з вику�

пом, якщо після викупу земельної

ділянки буде встановлено, що зе�

мельна ділянка використовується

не для суспільних потреб.

Як випливає із зазначеного по�

ложення, необхідно в судовому по�

рядку встановити факт використан�

ня викупленої земельної ділянки не

для суспільних потреб. Для цього

Ви як колишній власник земельної

ділянки маєте подати матеріали про

фактичне використання цієї ділян�

ки, а суд має витребувати у органів

державної виконавчої влади (якщо

земельна ділянка за межами населе�

ного пункту) або органів місцевого

самоврядування (якщо земля в ме�

жах населеного пункту) відомості

про підстави передачі такої земель�

ної ділянки іншому користувачеві,

а також про цільове призначення

земельної ділянки до викупу для

суспільних потреб і після нього.

Водночас, згідно з п.2 ст.152 ЗК

України власник земельної ділянки

або землекористувач може вимага�

ти усунення будь�яких порушень

його прав на землю, навіть якщо ці

порушення не пов'язані з позбав�

ленням права володіння земельною

ділянкою, і відшкодування завда�

них збитків. 

Виходячи з переліку способів

захисту прав на земельні ділянки,

передбаченому в п.3 ст.152 ЗК Ук�

раїни, можна зробити висновок, що

визнання в судовому порядку не�

дійсним чи розірвання договору

викупу земельної ділянки спричи�

нює повернення незаконно відчу�

женої земельної ділянки за належ�

ністю та приведення її у придатний

для використання стан. А отже, усі

будинки, будівлі та споруди мають

бути знесені за рахунок винних осіб

та відшкодовано збитки, пов'язані з

незаконним викупом. 

Відшкодування яких збит�
ків і на яких підставах

можна стягнути за самовільне
зайняття та псування сільсько�
господарських угідь?

Олексій К.,  Чернігівська обл.

Відшкодування заподіяних збит�

ків відповідно до п.3 «ґ» ст.152 Зе�

мельного кодексу України є одним

із способів захисту прав на земельні

ділянки, який може застосовувати�

ся при усуненні будь�яких пору�

шень прав власника на землю чи

землекористувача. Необхідність

відшкодування збитків власникам

землі та землекористувачам ґрунту�

ється, зокрема, на статтях 152, 155,

212 Земельного кодексу. Відшкодо�

вують збитки власникам та земле�

користувачам особи, які заподіяли

такі збитки, добровільно або в су�

довому порядку. 

Згідно зі ст.212 Земельного ко�

дексу повернення самовільно зай�

нятих земельних ділянок прова�

диться за рішенням суду. За рахунок

громадян або юридичних осіб, які

самовільно зайняли такі ділянки,

здійснюється приведення їх у при�

датний для використання стан,

включаючи знесення будинків, бу�

дівель і споруд. 

Як передбачено пп. «б», «г», «ґ»

та «д» ст.156 ЗК України, збитки, за�

подіяні внаслідок тимчасового зай�

няття сільськогосподарських угідь

для інших видів використання, по�

гіршення якості ґрунтового покри�

ву та інших корисних властивостей

сільськогосподарських угідь, при�

ведення сільськогосподарських

угідь у непридатний для викори�

стання стан, а також неодержання

доходів за час тимчасового невико�

ристання земельної ділянки, підля�

гають відшкодуванню власникам

землі та землекористувачам. Від�

шкодування можливе також внас�

лідок самовільного тимчасового

зайняття зазначених угідь.

До сільськогосподарських угідь

відповідно до пп. «а» п.2 ст.22 ЗК

України належать рілля, багаторічні

насадження, сіножаті, пасовища та

перелоги.

Розміри збитків, заподіяних

власникам та землекористувачам

при тимчасовому зайнятті земель�

них ділянок, визначаються у вста�

новленому порядку комісіями,

створеними Київською та Севасто�

польською міськими, районними

державними адміністраціями, ви�

конавчими комітетами міських

(міст обласного значення) рад від�

повідно до Порядку визначення та

відшкодування збитків власникам

землі та землекористувачам, затвер�

дженому постановою Кабінету Мі�

ністрів України №284 від 19 квітня

1993 року.

Відшкодуванню за цим Поряд�

ком, зокрема, підлягають: 

– вартість плодовоягідних та ін�

ших багаторічних насаджень;

– вартість водних джерел (коло�

дязів, ставків, водоймищ, свердло�

вин тощо), зрошувальних і осушу�

вальних систем, протиерозійних і

протиселевих споруд;

– понесені витрати на поліп�

шення якості земель за період ви�

користання земельних ділянок з

урахуванням економічних показни�

ків, на незавершене сільськогоспо�

дарське виробництво (оранка, вне�

сення добрив, посів, інші види ро�

біт), на розвідувальні та проектні

роботи; 

– інші збитки власників землі і

землекористувачів, у т.ч. орендарів,

включаючи і неодержані доходи,

якщо вони обгрунтовані).

Збитки відшкодовуються влас�

никам землі і землекористувачам, у

тому числі орендарям, підприєм�

ствами, установами, організаціями

та громадянами, що їх заподіяли, за

рахунок власних коштів не пізніше

одного місяця після затвердження

актів комісій.

У випадках самовільного зай�

няття земельних ділянок, псування,

забруднення земель та інших пору�

шень земельного законодавства

шкода відшкодовується відповідно

до статей 211, 212 Земельного ко�

дексу, глав 51 та 82 Цивільного ко�

дексу особами, які її заподіяли. 

Слід також враховувати, що

приведення земель до стану, при�

датного для їх використання за

призначенням включає, зокрема,

вартість робіт із рекультивації зе�

мель відповідно до вимог ст.166 ЗК

України. Для рекультивації поруше�

них земель, відновлення деградова�

них земельних угідь використову�

ється ґрунт, знятий при проведенні

гірничодобувних, геологорозвіду�

вальних, будівельних та інших ро�

біт, шляхом його нанесення на ма�

лопродуктивні ділянки або на ді�

лянки без ґрунтового покриву.

Цікаво, що з урахуванням судо�

вої практики, яка склалася, вважа�

ється, що, вирішуючи спори про

відшкодування шкоди, заподіяної

самовільним зайняттям земельних

ділянок, суди мають виходити з то�

го, що відповідно до ст.156 ЗК Ук�

раїни, ст.1166 ЦК України така

шкода відшкодовується у повному

обсязі. 

Розмір шкоди, заподіяної псу�

ванням і забрудненням сільсько�

господарських та інших земель,

визначається з урахуванням витрат

на відновлення родючості землі, а

також доходів, які власник землі

або землекористувач міг би одержа�

ти при використанні земельної ді�

лянки і які він не одержав до повер�

нення самовільно зайнятої ділянки. 

Так, при пошкодженні посівів,

самовільному зайнятті ріллі або сі�

нокосінні на користь землекори�

стувача (власника) стягується вар�

тість неодержаних сільськогоспо�

дарської продукції чи сіна, обчис�

лена за ринковими цінами, з ураху�

ванням середньої врожайності пев�

ної культури в господарстві, за ви�

нятком витрат виробництва, по�

в'язаних зі збиранням урожаю, а та�

кож витрат на відновлення якості

земель відповідно до їхнього при�

значення. Якщо замість пошкодже�

них посівів землекористувач провів

у тому ж сезоні повторний посів

культур, відшкодуванню підлягають

витрати на пересівання: вартість

насіння, обробітку землі та інше.

Як роз'яснив Верховний Суд Ук�

раїни у п.16 постанови Пленуму від

16 квітня 2004 р., відповідно до ста�

тей 90, 95, 212 ЗК України самовіль�

но зайняті земельні ділянки повер�

таються їхнім власникам або земле�

користувачам з передачею останнім

незібраного врожаю без відшкоду�

вання затрат, понесених за час неза�

конного користування ними. 

Крім того, у п.17 зазначеної по�

станови Пленуму ВСУ передба�

чено, що при розгляді позовів про

відшкодування шкоди, заподіяної

псуванням чи забрудненням землі,

суди мають з'ясовувати наявність у

відповідача можливості провести

роботи з відновлення її попередньої

якості. Якщо така можливість є, суд

може відповідно до ст.1192 ЦК Ук�

раїни з урахуванням думки позива�

ча зобов'язати відповідача відшко�

дувати шкоду в натурі, встановив�

ши для цього відповідний строк. 

Юридична консультація
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК Пропонуємо чергову добірку матеріалів нової постійної рубрики – безоплатної
юридичної консультації. Надсилайте свої запити з позначкою «Юридична консультація» – і правники
«Агропрофі» та провідних юридичних фірм України – наших партнерів спробують дати їм раду. 

Підготувала Євгенія Руженцева
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 21,00 2166,47 270,98
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 125,00 2713,77 339,43
Донецька товарна біржа

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 100,00 1117,90 140,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2100,00 919,42 115,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 63,80 5260,83 658,56
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FAS 43,00 4014,38 502,74
Житомирська  товарна агропромислова біржа

*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769�98 2009 DAF 1000,00 1119,30 140,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 1127,29 141,00
Придніпровська товарна біржа

*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 CPT 44,00 3551,62 444,23
Тернопільська агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3700,00 1276,08 159,81
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CPT 21,00 2078,38 259,96
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 1500,00 2838,22 355,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 CPT 63,00 4109,80 514,47
*Вика ДСТУ 4828�2007 2009 CPT 21,00 3353,18 419,41
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2100,00 1039,35 130,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 1500,00 975,39 122,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 22,00 752,09 94,07
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CPT 800,00 1450,09 181,37
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 FCA 3,86 8794,50 1100,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 DAF 43,12 2398,50 300,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 22,00 2398,50 300,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 500,00 2718,30 340,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 42,00 3280,86 410,70
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 45,00 5044,29 630,93
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 21,00 1995,47 249,59
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FOB 22,00 3198,00 400,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 1100,00 878,35 110,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 CIF 112,50 1758,90 220,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 21,00 1248,82 156,20
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 7600,00 1251,43 156,53
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 1151,28 144,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 45000,00 1019,81 127,56
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 1100,00 879,45 110,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 100000,00 1071,33 134,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 22,00 1140,25 142,62
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 DDU 125,00 1439,10 180,00
*Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 500,00 1898,81 237,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 720,00 2806,93 351,09
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 FAS 1000,00 2758,27 345,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1800,00 999,38 125,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2900,00 915,43 114,50
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 10000,00 1046,04 131,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5400,00 857,94 107,33
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 26730,00 918,10 114,87
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 25000,00 1106,03 138,34
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2009 FOB 2000,00 711,55 89,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 FCA 20,00 1878,82 235,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 192,22 820,08 102,57 683,40 85,48
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 EXW 417,13 790,00 98,81 658,33 82,34
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 EXW 99,81 2806,10 350,98 2338,42 292,48
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 903,43 113,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 35000,00 927,42 116,00
*Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769�98 2009 DAF 1500,00 2398,50 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 1100,00 919,42 115,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 5000,00 1175,27 147,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CPT 400,00 1535,04 192,00
*Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2009 FCA 440,00 5620,48 703,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 9130,00 2898,47 362,54
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 FOB 6000,00 5156,77 645,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1221,71 153,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CFR 1000,00 1437,30 180,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5500,00 966,18 121,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 27600,00 978,60 122,55
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 8200,00 894,32 112,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 35200,00 1025,89 128,48
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 5200,00 1277,60 160,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 1400,00 1457,26 182,50
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 CPT 230,00 3648,61 456,93
Хмельницька обласна товарна біржа

*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 44,00 1083,24 135,49
*Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 20,00 1824,38 228,19
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 105,00 4910,23 614,16
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3000,00 1031,35 129,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 983,39 123,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 5000,00 1135,45 142,02
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 1300,00 2542,41 318,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 20,50 3714,75 464,63
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 21,00 4471,60 560,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 42,00 3158,02 395,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 260,00 2667,53 333,69
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2000,00 959,40 120,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 10000,00 1199,25 150,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 CPT 70,00 3677,70 460,00

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 04 по 10 вересня 2009 року
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Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 
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Базис 
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Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.10.2009 FAS 6000,00 943,41 118,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 10.11.2009 FAS 3000,00 950,22 119,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 15.10.2009 FOB 1500,00 1479,07 185,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 9772,95 1382,83 173,13
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 34313,58 1360,38 170,37
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 6370,00 1151,44 144,02
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 13573,94 1103,54 138,20
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3338,01 1130,01 141,40
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 39223,12 1053,13 131,78
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 11987,31 1027,36 128,66
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FOB 2000,00 967,16 120,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 5340,00 1047,27 130,99
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.01.2010 FOB 20000,00 1189,50 148,78
*Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 175,00 1171,03 146,47
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.10.2009 DAF 2000,00 2841,26 355,38
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FOB 2894,20 3100,98 388,14
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 30.12.2009 FOB 930,00 2921,85 365,46
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FOB 32523,72 3067,52 383,68
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 30.11.2009 FOB 2900,00 2917,47 364,91
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FOB 28725,63 2924,55 365,80
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 01.10.2009 FCA 400,00 2840,42 355,72
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 800,00 1417,34 177,50
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 350,00 1201,74 150,50
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 6000,00 982,16 123,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 CPT 1500,00 1101,93 138,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 25000,00 1085,96 136,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 3000,00 1205,97 151,03
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 5000,00 918,28 115,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.10.2009 FOB 50000,00 966,18 121,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 10.10.2009 CFR 1000,00 1489,20 186,50
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 10000,00 838,42 105,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 CPT 1500,00 886,34 111,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 20000,00 934,24 117,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.10.2009 FOB 10000,00 998,13 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.10.2009 FOB 70000,00 870,36 109,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.09.2009 CPT 10000,00 854,40 107,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 2750,00 922,27 115,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 FOB 70000,00 854,40 107,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 15000,00 902,30 113,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.09.2009 FOB 2000,00 1064,40 133,30
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FOB 1000,00 965,95 120,97
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.04.2010 FCA 1000,00 598,88 75,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.12.2009 FOB 112,00 479,10 60,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 650,00 2386,90 298,92
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 30.11.2009 DAF 1600,00 942,23 118,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FCA 780,00 3179,57 398,19
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 01.10.2009 CPT 3220,00 3207,89 401,74
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.11.2009 FCA 21,00 3762,62 471,21
*Нут ГОСТ 8758�76 30.12.2009 FOB 325,00 3034,30 380,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 30.11.2009 DDU 20,00 7409,16 927,88
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 31.12.2009 FCA 44,00 4232,05 530,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.11.2009 DDU 200,00 4389,97 549,09
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 FOB 77000,00 1150,00 144,02
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товару

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

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

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

на Акредитованих товарних бiржах з з 04 по 10 вересня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 192,22 750,00 820,08 890,00 102,57
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 EXW 417,13 790,00 790,00 790,00 98,81
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 EXW 99,81 2806,10 2806,10 2806,10 350,98
Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3700,00 1276,08 1276,08 1276,08 159,81
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 7600,00 1239,22 1251,43 1255,21 156,53
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 7500,00 1031,35 1101,61 1221,71 137,80
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 100,00 1117,90 1117,90 1117,90 140,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 983,39 983,39 983,39 123,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 8000,00 919,42 978,89 1039,35 122,44
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CFR 1000,00 1437,30 1437,30 1437,30 180,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3900,00 903,43 912,35 915,43 114,12
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 50500,00 927,42 955,13 1046,04 119,51
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5400,00 847,47 857,94 910,29 107,33
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 72600,00 838,42 1004,14 1031,35 125,65
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769�98 2009 DAF 1000,00 1119,30 1119,30 1119,30 140,00
Ячмінь 2 клас ДСТУ 3769�98 2009 DAF 1500,00 2398,50 2398,50 2398,50 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 38230,00 823,48 910,78 941,41 113,98
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 161700,00 854,40 1065,91 1132,89 133,36
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 5200,00 1277,60 1277,60 1277,60 160,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 10000,00 1135,45 1155,36 1175,27 144,51
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 CIF 112,50 1758,90 1758,90 1758,90 220,00
Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 87,00 1083,24 1137,62 1248,82 142,29
Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 DDU 125,00 1439,10 1439,10 1439,10 180,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 22,00 752,09 752,09 752,09 94,07
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CPT 21,00 2078,38 2078,38 2078,38 259,96
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 21,00 2166,47 2166,47 2166,47 270,98
Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 500,00 1898,81 1898,81 1898,81 237,50
Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 20,00 1824,38 1824,38 1824,38 228,19
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CPT 1200,00 1423,11 1478,41 1535,04 184,92
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 11400,00 1199,25 1230,94 1477,22 153,99
Вика ДСТУ 4828�2007 2009 CPT 21,00 3353,18 3353,18 3353,18 419,41
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 DAF 43,12 2398,50 2398,50 2398,50 300,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 22,00 2398,50 2398,50 2398,50 300,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 12430,00 2542,41 2846,71 2906,98 356,06
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 845,00 2692,36 2793,14 2921,49 349,36
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 FAS 1000,00 2758,27 2758,27 2758,27 345,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 62,50 2273,78 3423,18 4287,95 428,39
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 CPT 133,00 3677,70 3882,38 4156,92 485,80
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 234,80 4471,60 4991,96 5333,42 624,59
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FAS 43,00 4014,38 4014,38 4014,38 502,74
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 63,00 1995,47 2770,51 3158,02 346,53
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 CPT 274,00 3551,62 3633,04 3648,61 454,89
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FOB 22,00 3198,00 3198,00 3198,00 400,00
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 260,00 2478,45 2667,53 3577,28 333,69
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 FCA 3,86 8794,50 8794,50 8794,50 1100,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2009 FOB 2000,00 711,55 711,55 711,55 89,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 FCA 20,00 1878,82 1878,82 1878,82 235,00
Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2009 FCA 440,00 5620,48 5620,48 5620,48 703,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 FOB 6000,00 5156,77 5156,77 5156,77 645,00
Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 800,00 1417,34 1417,34 1417,34 177,50
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 9772,95 1318,40 1382,83 1408,32 173,13
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 CPT 1500,00 1101,93 1101,93 1101,93 138,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 3000,00 1205,97 1205,97 1205,97 151,03
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 6370,00 1151,44 1151,44 1151,44 144,02
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 350,00 1201,74 1201,74 1201,74 150,50
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 59313,58 1085,96 1244,71 1397,38 155,88
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 6000,00 982,16 982,16 982,16 123,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 10.10.2009 CFR 1000,00 1485,21 1489,20 1493,20 186,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.10.2009 FOB 50000,00 966,18 966,18 966,18 121,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 13573,94 1038,05 1103,54 1286,78 138,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 5000,00 918,28 918,28 918,28 115,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.09.2009 CPT 1500,00 886,34 886,34 886,34 111,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.10.2009 FOB 10000,00 998,13 998,13 998,13 125,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.10.2009 FAS 6000,00 943,41 943,41 943,41 118,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 23338,01 934,24 962,25 1152,16 120,49
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 10000,00 838,42 838,42 838,42 105,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.10.2009 FOB 70000,00 870,36 870,36 870,36 109,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 39223,12 886,34 1053,13 1120,98 131,78
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.09.2009 CPT 10000,00 854,40 854,40 854,40 107,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.09.2009 FOB 2000,00 1064,40 1064,40 1064,40 133,30
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 10.11.2009 FAS 3000,00 950,22 950,22 950,22 119,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FOB 3000,00 965,95 966,75 967,16 120,97
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 FOB 70000,00 854,40 854,40 854,40 107,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 35077,31 902,30 968,67 1051,58 121,29
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 FOB 77000,00 1150,00 1150,00 1150,00 144,02
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.01.2010 FOB 20000,00 1189,50 1189,50 1189,50 148,78
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.12.2009 FOB 112,00 479,10 479,10 479,10 60,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.04.2010 FCA 1000,00 598,88 598,88 598,88 75,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 650,00 2331,62 2386,90 2391,51 298,92
Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 175,00 1171,03 1171,03 1171,03 146,47
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 15.10.2009 FOB 1500,00 1479,07 1479,07 1479,07 185,00
Нут ГОСТ 8758�76 30.12.2009 FOB 325,00 3034,30 3034,30 3034,30 380,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 01.10.2009 CPT 3220,00 2874,60 3207,89 3992,50 401,74
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.10.2009 DAF 2000,00 2841,26 2841,26 2841,26 355,38
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 30.11.2009 FOB 2900,00 2905,86 2917,47 2937,92 364,91
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 30.12.2009 FOB 930,00 2921,85 2921,85 2921,85 365,46
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FCA 780,00 2670,98 3179,57 3497,43 398,19
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FOB 64143,55 2786,18 3005,00 3207,19 375,87
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 01.10.2009 FCA 400,00 2840,42 2840,42 2840,42 355,72
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.11.2009 FCA 21,00 3762,62 3762,62 3762,62 471,21
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.11.2009 DDU 200,00 4389,97 4389,97 4389,97 549,09
Насіння льону ГОСТ 10582�76 31.12.2009 FCA 44,00 4232,05 4232,05 4232,05 530,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 30.11.2009 DDU 20,00 7409,16 7409,16 7409,16 927,88
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 30.11.2009 DAF 1600,00 942,23 942,23 942,23 118,00

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

Табл.1. Структура укладених угод на біржах за видами товарів, млн грн.

Табл.2. Кількість бірж в Україні
на 01.01.2009 р. на 01.04.2009 р. на 01.07.2009 р.

Усього зареєстровано 503 511 515

Універсальні 103 103 103
Товарні і товарно�сировинні 318 324 328
Агропромислові 26 26 26
Фондові біржі та їх філії 19 20 20
Інші 37 38 38

Товарні групи 2008 рік I квартал 
2009 р.

І півріччя 
2009 р.

Усього 59875,3 13527,7 25375,4

Метал і металопродукція 7,1 0,4 2,1
Будівельні матеріали 67,9 33,6 83,0
Транспортні засоби 398,8 77,9 169,2
Лісоматеріали, деревина та вироби із деревини 782,7 2,5 3,4
Паливо 12386,6 1169,3 2842,8

вугілля 1762,5 1,8 2,1
нафта сира 8553,4 875,8 1962,7
газовий конденсат 642,0 94,8 241,2
пропан і бутан скраплені 1280,0 196,3 426,9

Хімічна продукція 0,2 160,6 253,7
Непродовольчі товари 12,4 18,4 23,0
Продукція рослинництва 33935,8 10183,0 17543,9
Продукція тваринництва 6083,7 0,2 0,2
Продукти харчування 751,1 152,5 297,6
Цінні папери 3752,9 1363,9 1283,7
Нерухомість 512,2 58,1 94,0
Земельні ділянки 16,7 2,0 3,0
Інші види 1167,2 305,3 2775,9

ДЕРЖКОМСТАТ України оприлюднив
дані щодо стану біржового ринку Украї�
ни на 1 липня 2009 року, зокрема,
структуру укладених контрактів за то�
варними групами (табл.1) та загальну
кількість зареєстрованих бірж (табл.2).
Спираючись на ці дані, можна констату�
вати, що загальна фінансово�економіч�
на криза негативно вплинула і на біржо�
ву активність на внутрішньому ринку.
Кількість угод порівняно із динамікою
минулого року скоротилась по більшості
товарних груп і позицій.  Найбільш від�
чутне скорочення кількості біржових
контрактів, фактично в сотні разів, від�

булось в торгівлі лісоматеріалами і де�
ревиною, вугіллям, продукцією тварин�
ництва.
Суттєве скорочення біржової активності
відзначається в торгівлі цінними папе�
рами, нерухомість та земельними ді�
лянками.
Водночас, констатуємо зростання кіль�
кості угод, укладених на зареєстрованих
біржах в сегменті хімічної продукції, не�
продовольчих товарів, будівельних ма�
теріалів.
Незважаючи на кризу, кількість зареєс�
трованих в Україні бірж не скоротилась,
а навіть зросла на кілька одиниць. 

Діяльність біржового ринку 
дещо пригальмувала криза
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орієнтують свої інноваційні цикли

на «Agritechnica» в Ганновері і

представляють там свої новинки

для світового ринку. Крім того,

виставка відрізняється незвичай�

но високою якістю відвідувачів.

Попередню виставку в 2007 році

відвідали 340 тис. фахівців, серед

них – 72 тис. з�за кордону.

Разом з сучасною сільгосптех�

нікою виставка «Agritechnica»

пропонує велику кількість спеціа�

лізованих заходів:

– World Soil and Water Show. За�

хист грунтів від ерозії і економія

води – це основні теми майбут�

нього. 

– Спецкультури/овочівництво. 

– Спеціалізовані форуми. В ході

120 заходів можна отримати ком�

пактну інформацію по багатьом

темам сільського господарства і

сільгосптехніки.

– Біржа вакансій/підготовка мо�

лодих кадрів

– Демонстраційна майстерня. Тут

можна побачити, як виглядають

робочі будні в сільськогосподарсь�

кій майстерні, які є вимоги і які

перспективи.

– Інновації для прогресу. Найбіль�

ша в світі біржа новинок. Найви�

датніші розробки нагороджуються

золотими і срібними медалями.

Численні конференції і галузе�

ві зустрічі доповнюють ділову про�

граму виставки «Agritechnica».

Підготував Артем Житков

З 10 по 14 листопада 2009 року (ексклюзивні

дні – 8 і 9 листопада) в Ганновері (Німеччина) трива�

тиме Міжнародна виставка «Agritechnica�2009». «Ag�

ritechnica» – найбільша в світі виставка сільгосптех�

ніки, експозиція якої розташовується в 18 виставко�

вих павільйонах, займає більше 320 тис. м2 виставко�

вої площі. За даними організатора виставки DLG

(Німецького сільськогосподарського товариства), за�

явки на участь подали вже більше 1850 експонентів з

40 країн світу.

У зв'язку з підвищеним попитом на виставкову

площу DLG включила в концепцію виставки ще 2

павільйони на території виставкового комплексу Ган�

новера. На основі цього розроблена нова концепція

розподілу по тематичних групах і павільйонах, щоб

полегшити орієнтацію і оптимальний розподіл відві�

дувачів по всій території виставки. 

Високий попит з боку експонентів DLG поясню�

ється в основному двома причинами: по�перше, ви�

ставка заслужено є місцем зустрічі в світовій галузі

сільгоспмашинобудування і дуже приваблива для

професіоналів�аграріїв. По�друге, «Agritechnica» дав�

но зарекомендувала себе як усесвітня «вітрина нови�

нок». Виробники сільгосптехніки вже багатьох років

«Agritechnica�2009» – світ інновацій
сільськогосподарської техніки


