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Жнива�2009
За оперативними даними регіо�
нів, станом на 14 жовтня в Укра�
їні намолочено 41912,2 тис. т
зернових та зернобобових
культур (без кукурудзи), які
скошено на площі 14327,3 тис.
га від скоригованих прогнозних
15633,0 тис. га. Середня вро�
жайність становить 2,93 т/га
проти торішніх 3,47 т/га.
Наразі гречки намолочено 229,5
тис. т (95% від плану). Культуру
зібрано з площі 249,3 тис. га.
Середня врожайність – 0,92
т/га, проти минулорічного по�
казника у 1,05 т/га.
Проса зібрано 143,0 тис. т з
101,0 тис. га, що становить 93%
від прогнозних 108,0 тис. га. Се�
редня врожайність на рівні 1,42
т/га проти 1,71 т/га торік.
Кукурудзи на зерно одержано
4232,6 тис. т з площі 920,9 тис.
га, що становить 43% від пла�
нових 2150,0 тис. га. Середня
врожайність – 4,6 т/га, торік
було 4,25 т/га.
Зібрано соняшнику 5518,2 тис. т
з площі 3590,9 тис. га, що ста�
новить 86% від планових 4161,0
тис. га. Середня врожайність –
1,54 т/га проти 1,53 торік.
Сої вже одержано 736,7 тис. т,
тобто 71% від плану, з площі
454,9 тис. га. Середня урожай�
ність – 1,62 т/га (1,59 т/га торік). 
Цукрових буряків накопано
5388,7 тис. т з площі 182,3 тис.
га, а це 56% від запланованих.
Середня урожайність – 29,56
т/га (35,59 т/га торік).
Сівбу озимого ріпаку виконано
на 106% від плану: ним засіяно
1342,4 тис. га. Торік на цю дату
було 1283,2 тис. га.
Наразі озимі культури (без ріпа�
ку) посіяно на площі 7067,5 тис.
га (91%), у т.ч. на зерно – 7000
тис. га (90%). З них пшениця –
5760,9 тис. га (91% від плану),
жито – 284,1 тис. га (61%), ячмінь
– 946,2 тис. га (94%).
Зяблевий обробіток ґрунту ви�
конано на площі 8966,7 тис. га,
це 67% від запланованих
13332,0 тис. га, у т.ч. глибоку
оранку – на 420,1 тис. га (81%
від планових 521,0 тис. га).

ЗА ПРОГНОЗАМИ Мінагрополі�

тики, оприлюдненими на відкрит�

их слуханнях у Комітеті Верховної

Ради з питань аграрної політики та

земельних відносин 13 жовтня

ц.р., валовий збір урожаю 2009 ро�

ку у вазі після доробки становити�

ме 42,9 млн т, них пшениці – 20,5

млн т (для порівняння, торік ми

отримали 53,3 млн т, з яких пше�

ниці було 25,9 млн т). Це сталося

за рахунок часткового зменшення

посівних площ і урожайності (за�

лежно від культури від 3 до 8%).

Загальна пропозиція зерна на вну�

трішньому ринку в 2009/2010 мар�

кетинговому році разом з перехід�

ними залишками прогнозується у

50,6 млн т. За умов повного забез�

печення внутрішньої потреби на

рівні 27,3 млн т (на рівні попе�

реднього року) та формуванні пе�

рехідних запасів у 6,6 млн т (у т.ч.

3,4 млн т пшениці), можливий ек�

спорт становитиме 16,7 млн т. На 9

жовтня експортовано 7,2 млн т, що

практично дорівнює показникам

минулого року. 

Слід зазначити, що якість зер�

на, яке надійшло до сертифікова�

них зерносховищ  у поточному ро�

ці, за інформацією Держконтроль�

сільгосппроду, покращилася. Так,

станом на 20.09.2009 р., із загаль�

ної кількості (8266 тис. т) пшениці

46,3% становить продовольча

пшениця групи А (1�3 класи; торік

було 29%), групи Б (4,5 класи) –

7,2%, пшениця 6 класу – 45,7%,

решта (0,8%) – не класне зерно. 

Перефразувавши відому ан�

глійську мудрість, нарешті україн�

ці збагнули, що не настільки бага�

ті, щоб виробляти неякісне зерно.

Тому ми пропонуємо вашій увазі

добірку інформаційних матеріа�

лів, що доводять цю тезу: про

якість насіння взагалі та досвід

Франції на світовому ринку ви�

робництва насіння зернових куль�

тур; про забезпечення ефективно�

го використання зернових врожаю

2009 року на вітчизняному і зов�

нішньому ринках, що обговорю�

валось на чергових слуханнях аг�

рарного комітету ВР.

Треба годувати не верблюдів фуражем,
а людей продовольчим зерном

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.

15

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
NO�TILL: НОВІ ЗНАННЯ 
ДЛЯ БІЛЬШИХ ПРИБУТКІВ
13 жовтня у Кіровограді відбувся семінар
Компанії «Агромир» на тему «Мінеральне
живлення рослин при застосуванні
технології No&till». Подія, крім іншого,
ознаменувалася створенням «Клубу
розвитку і впровадження технології 
No&till в Україні».

13

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ У жовтні добігає кінця збирання зернових цьогорічного врожаю, посів озимини та
зяблевий обробіток ґрунту. От і настає час усвідомити, який урожай отримали аграрії у поточному році
і чим засіяли майбутню земельну та економічну ниву.
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АГРОПОЛІТИКА
БЮДЖЕТ�2010 ТА АГРОСТРАХУВАННЯ

Проект Державного бюджету на наступний рік у частині
видатків на село аграрний Комітет ВРУ розбив в пух і
прах. Такий настрій до бюджету, утім, не поширився на
розгляд іншого питання – законодавчого регулювання
страхування сільгосппродукції…

СВІТОВІ РИНКИ
У ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУКУРУДЗИ ñ
ФРАНЦУЗЬКЕ КОРІННЯ
На запрошення Національної Федерації виробників
насіння кукурудзи і сорго група українських
журналістів минулого тижня відвідала Францію
і змогла на власні очі побачити ланцюжок
виробництва від вирощування зерна до
формування його у насіннєві партії.

ПЕРЕДПЛАТА�2010
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2010�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

15.10.2009

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
(Україна) 164,17 7,1% 113,4%

РТС 
(Росія) 1434,35 7,4% 127,0%

WIG 20
(Польша) 2276,10 3,2% 27,2%

DAX*
(Німеччина) 5854,14 3,8% 21,7%

S&P 500*
(США) 1092,02 3,3% 20,9%



Урядовий законопроект про
скасування ринкового збору 
Уряд прийняв законопроект про відміну
ринкового збору для підприємців оптово�
роздрібної торгівлі. Про це прем'єр�міністр
Юлія Тимошенко повідомила на брифінгу за
підсумками засідання уряду 7 жовтня, пере�
дає прес�служба КМУ. 
За словами прем'єр�міністра, перед ухвален�
ням рішення щодо відміни ринкового збору
уряд провів консультації з підприємцями і
вивчив кращий світовий досвід. 
Ю.Тимошенко повідомила, що уряд наполя�
гатиме на терміновому ухваленні цього за�
конопроекту вже до кінця поточного тижня. 

Профільний комітет ВР 
підтримує законопроект 
про ГМО
Комітет Верховної Ради України з питань
охорони здоров'я підтримує законопроект
про внесення змін до Закону «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробу�
ванні, транспортуванні і використанні гене�
тично модифікованих організмів». Про це
повідомили в прес�службі ВР. 
При обговоренні члени Комітету відзначили,
що законопроектом пропонується внести
зміни до чинного закону щодо розподілу
повноважень центральних органів виконав�
чої влади з питань аграрної політики і з пи�
тань ветеринарної медицини у сфері регу�
лювання діяльності, пов'язаної з генетично
модифікованими організмами. 
На думку членів Комітету, ухвалення даного
законопроекту дасть змогу удосконалити за�

конодавчі і нормативно�правові акти у сфері
біотехнологій. 
Народні депутати підкреслили, що необхід�
ність врегулювання даного питання на зако�
нодавчому рівні обумовлена зміною статусу
Державного департаменту ветеринарної ме�
дицини, який виведений з складу централь�
ного органу виконавчої влади з питань аг�
рарної політики і реорганізований в цен�
тральний орган виконавчої влади з питань
ветеринарної медицини з власними повно�
важеннями.

Цінове регулювання 
соціально значущих товарів
Верховна Рада України прийняла за основу
проект постанови №5094 «Про державне ре�
гулювання цін на споживчі товари, які мають
істотне соціальне значення для населення». 
Як повідомило інформаційне управління ВР,
Кабінету міністрів рекомендовано невід�
кладно затвердити перелік споживчих това�
рів, які мають істотне соціальне значення для
населення, на які встановлюються державні
фіксовані ціни. 
Такі заходи вживаються з метою забезпечен�
ня соціальних прав громадян і дотримання
державних соціальних гарантій, а також для
стабілізації цінової ситуації на споживчому
ринку в період фінансово�економічної кризи. 
Передбачається також проведення постійно�
го моніторингу цін на такі товари, оператив�
ного аналізу цінової ситуації на споживчому
ринку і т.п.

Кабмін затвердив 
законопроект про внутрішній
водний транспорт
Уряд на своєму засіданні затвердив проект
Закону «Про внутрішній водний транспорт».

Цей закон визначає правові, економічні і ор�
ганізаційні принципи діяльності внутрішньо�
го водного транспорту. 
Ухвалення даного законопроекту дасть мо�
жливість врегулювати на законодавчому рів�
ні правові відношення в галузі судноплав�
ства на річкових внутрішніх водних шляхах.
Зокрема, врегулювати діяльність, пов'язану з
використанням суден для перевезення ван�
тажів, пасажирів, багажу, пошти, порядок
експлуатації внутрішніх водних шляхів, реє�
страції суден і право плавання під Держав�
ним прапором України, правове положення
екіпажа судна, його склад, права і обов'язки
капітана судна, норми безпеки судноплав�
ства, регулювання руху суден і т.п.

Уряд затвердив 
Морську доктрину України
Уряд затвердив Морську доктрину України
на період до 2035 р. Відповідну постанову
було прийнято на засіданні 7 жовтня, пові�
домив секретаріат Кабміну. 
Доктрина визначає інтереси України у сфері
морської діяльності, способи реалізації, зав�
дання державної морської політики України
і шляхи їх рішення. 
Реалізація положень Морської доктрини
сприятиме забезпеченню постійного розвит�
ку України як морської держави, захисту і
забезпеченню її національних інтересів і
безпеки в Азовському і Чорному морях,
Керченській протоці і інших районах Світо�
вого океану, підвищенню міжнародного ав�
торитету. 
Прийнята постанова передбачає розробку
Міністерством транспорту і зв'язку і зацікав�
леними органами виконавчої влади в тримі�
сячний термін заходів щодо реалізації док�
трини.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

До 1 вересня 2009 р. в Укра�

їні була впроваджена і сер�

тифікована система НАССР

на всіх експортних потужно�

стях по виробництву і поста�

чанню рослинних олій. 

ПРО ЦЕ повідомила заступник

генерального директора –

головний технолог асоціації

«Укроліяпром» Тетяна Бевзюк

на Міжнародній конференції

«Олійні, рослинні олії і продук�

ти переробки» («Oilseeds & Oils

2009»), яка тривала 12�14 жов�

тня в Стамбулі (Туреччина). 

За її словами, за останні 9

місяців на всіх підприємствах

проведена величезна робота по

впровадженню і сертифікації

системи управління безпекою

харчових продуктів на основі

концепції «Аналіз ризиків і кри�

тичних точок контролю». Всі

переробні підприємства, термі�

нали, що мають дозвіл Міні�

стерства охорони здоров'я Укра�

їни на виробництво і постачан�

ня рослинної олії на експорт, за�

провадили систему НАССР. 

Крім того, спільно з Міні�

стерством аграрної політики,

Українським науково�дослід�

ним інститутом олій і жирів,

асоціацією «Укроліяпром»,

Держспоживстандартом Украї�

ни, Міністерством охорони здо�

ров'я України проведена си�

стемна робота по розробці, гар�

монізації нормативної і техніч�

ної документації для галузі. Пе�

реглянуті і розроблені нові стан�

дарти, показники у яких приве�

дені у відповідність з науково

обгрунтованими вимогами, гар�

монізовані з вимогами міжна�

родних стандартів, а також вра�

ховані побажання покупців. 

Як повідомлялося раніше,

по рекомендації інспекційної

перевірки Європейській комісії,

проведеній в Україні щодо запо�

бігання забрудненню мінераль�

ними оліями соняшникової олії,

асоціація «Укроліяпром» взяла

на себе зобов'язання по впрова�

дженню на підприємствах галузі

систем управління безпекою

харчових продуктів (НАССР) до

1 вересня 2009 р. 

Довідка. Система НАССР – Ha�

zard Analysis and Critical Control

Points (англ. – аналіз небезпеч�

них чинників і критичних точок

контролю) – забезпечує кон�

троль на всіх етапах харчового

ланцюга («від поля до столу»), в

будь�якій точці процесу вироб�

ництва, зберігання і реалізації

продукції, де можуть виникнути

небезпечні чинники.

Кабмін виділив 
кошти на дотування
виробництва 
цукрових буряків 
і льону�довгунця
Уряд виділив зі Стабілізацій�
ного фонду державного бю�
джету 219,111 млн грн для
часткової компенсації витрат
на посів цукрових буряків і
льону�довгунця. 
Згідно з Розпорядженням Ка�
бінету Міністрів №1182 від
23.09.2009, передбачається,
що на дотування цих культур
будуть спрямовані кошти, що
поступають від приватизації
державного майна, і з інших
джерел.

ПДВ тепер 
відшкодовуватимуть
і мінеральними 
добривами
Уряд вирішив відшкодовува�
ти ПДВ експортерам аграрної
продукції аміачною селітрою,
повідомляє Інформаційний
центр ВГО «УАК» з посилан�
ням на «Контракти».
Кабінет Міністрів України ух�
валив рішення про реалізацію
Аграрним фондом залишків
аміачної селітри експортерам
аграрної продукції в рахунок
бюджетного відшкодування
їм податку на додану вар�
тість. Відповідну постанову
№1058 «Питання реалізації
Аграрним фондом аміачної
селітри» Кабінет Міністрів
прийняв на засіданні 7 жов�
тня цього року. Згідно із до�
кументом, Аграрний фонд те�
пер може реалізовувати за�
лишок аміачної селітри, яка
була призначена для потреб
аграріїв у період весняної по�
сівної кампанії в 2009, але
так і не була їм продана, ек�
спортерам зерна, борошна,
соняшникової олії і спирту.
Раніше, своєю постановою
№1001 від 23 вересня уряд
розширив список експортерів,
які могли б отримати відшко�
дування ПДВ за рахунок заку�
півлі продукції Аграрного
фонду, додавши до експорте�
рів зерна постачальників жит�
ньої і пшеничної борошна, со�
няшникової олії, а також спир�
ту. При цьому перелік продук�
ції державного продовольчого
резерву, яку вони могли б
придбавати, відтепер включа�
тиме не тільки зерно, але і
борошно (пшеничне і житнє).
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На усіх потужностях 
з експорту олійних в Україні 
запроваджено систему НАССР

Бразилія 
поставлятиме цукор�
сирець до України
Міністерство економіки України
розподілило між країнами квоту
на ввезення до України в 2010
році 267,8 тис. тонн тростинного
цукру�сирцю, надавши з цього
об'єму майже 157,5 тис. тонн
Бразилії. Згідно із повідомлен�
ням Мінекономіки, оприлюдне�
ним на його офіційному веб�
сайті, країни, що раніше поста�
чали цю продукцію до України,
отримали квоту в загальному
об'ємі 214,032 тис. тонн, а нові
імпортери зможуть ввезти 53,5
тис. тонн. Зокрема, ввозити цу�
кор�сирець у рамках квоти змо�
жуть Куба (16,679 тис. тонн), Та�
їланд (9 тис. тонн), Гватемала
(близько 8,3 тис. тонн), Колум�
бія (6,43 тис. тонн).
Крім того, квоти отримали
Сальвадор (5,825 тис. тонн),
Латвія (2,45 тис. тонн), Нікара�
гуа (1,766 тис. тонн), Гайана
(майже 1,5 тис. тонн), Перу
(2,08 тис. тонн), ПАР (2,2 тис.
тонн) та інші.



Змінено розподіл
бюджетних коштів 
у тваринництві
Мінагрjполітики оприлюднило
наказ «Про внесення змін до
Порядку використання коштів
Державного бюджету України
на виконання програм селекції
у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропроми�
слового комплексу і в науково�
дослідних господарствах».
Згідно з документом від 11 ве�
ресня ц.р. за №649/101/1071,
виконавцями програм селекції
у тваринництві та птахівництві
на підприємствах АПК і в науко�
во�дослідних господарствах не
можуть бути господарства, які
визнано банкрутами, проти
яких порушено справу про бан�
крутство, які перебувають у ста�
ні ліквідації.
Крім того, встановлено, що
кошти, передбачені Держбю�
джетом України на відповідний
рік, повинні розподілятися за
галузями у тваринництві в таких
пропорціях:
за КПКВК – 2801190:
– молочне і м'ясне скотарство –
30�45%;
– свинарство – 10�15%;
– птахівництво – 10�15%;
– конярство – 13�15%;
– вівчарство – 4�7%;
– звірівництво, бджільництво,
шовківництво та роботи загаль�
нодержавного значення – 15�
30%.
Також внесено зміни до Розмі�
рів часткового або повного від�
шкодування понесених витрат
та здійснення доплат з держав�
ного бюджету на виконання
програм селекції у тваринництві
та птахівництві на підприєм�
ствах агропромислового ком�
плексу і в науково�дослідних
господарствах. Так, передбаче�
но, що виплата доплат на утри�
мання та збереження 1 голови
маточного поголів'я великої ро�
гатої худоби локальних та зни�
каючих молочних і комбінова�
них порід: білоголової укра�
їнської, червоної польської,
пінцгау, лебединської, швіць�
кої, бурої карпатської, симен�
тальської, червоної степової,
англерської, української черво�
ної молочної породи, айршир�
ської та сірої української –
здійснюється за умови дося�
гнення продуктивності за ста�
дом за минулий рік на рівні і
вище стандарту породи за мо�
лочним жиром за другу лакта�
цію, який визначено Інструкцією
з бонітування великої рогатої
худоби молочних і молочно�
м'ясних порід, затвердженою
наказом Мінагрополітики від
30.12.2003 №474, збільшення
чисельності основного стада
або реалізації племінних тварин
за минулий рік у кількості від
2% до наявного маточного по�
голів'я та наявності копії пас�
портів великої рогатої худоби. 

Над бюджетом
треба ще 
попітніти…
ПОПРИ аргументоване предста�

влення заступником міністра аг�

рарної політики Борисом Супі�

хановим законопроекту «Про

Державний бюджет України на

2010 рік», внесеного Кабінетом

Міністрів України 15 вересня ц.р.

за №5000, критика народних де�

путатів�аграріїв була нищівною.

Дісталося і присутньому на роз�

ширеному засіданні Комітету з

питань аграрної політики та зе�

мельних відносин Анатолію Да�

нилишину, директору департа�

менту Міністерства фінансів Ук�

раїни, від якого вимагали відпо�

віді на запитання – то на якому ж

рівні померли їхні пропозиції що�

до підтримки села?..

І не даремно. Адже, як наго�

лошували члени Комітету, проек�

том Держбюджету передбачено

видатки Мінагрополітики в обся�

зі 12709,3 млн грн, що, з одного

боку, на 16% більше, ніж у 2009�

му, а з другого, на 22% менше,

ніж у 2008�му (це за умови відсут�

ності фінансування галузі зі Ста�

білізаційного фонду).

Зменшено видатки за рахунок

загального фонду (яких всього

передбачено 3461,2 млн грн) на

922,4 млн грн порівняно з ниніш�

нім роком. Зокрема: уп'ятеро –

на соціальну сферу, вчетверо – на

підтримку розвитку підприємств

АПК, у 15 разів на інші бюджетні

програми… Збільшено видатки

(на 1,5 млрд грн. порівняно з по�

точним роком) лише за рахунок

коштів спеціального фонду – до

5,9 млрд гривень. 

Водночас, як зауважив голова

підкомітету з питань економічної

та фінансової політики в АПК

Віктор Бондаренко, цим про�

ектом передбачено вилучити 13

важливих для АПК бюджетних

програм на загальну суму 7,7

млрд гривень. Це зокрема стос�

ується: фінансування заходів із

захисту, відтворення та підвищен�

ня родючості ґрунтів, фінансової

підтримки фермерських госпо�

дарств, бюджетної тваринницької

дотації та державної підтримки

виробництва продукції рослин�

ництва, здійснення фінансової

підтримки підприємств АПК че�

рез механізм здешевлення креди�

тів тощо.

«Такий Держбюджет в умовах

фінансової нестабільності та за

відсутності інших джерел фінан�

сування (кредитів, запозичень,

власних обігових коштів) ставить

під загрозу існування галузі та

продовольчу безпеку країни, зо�

крема в разі несвоєчасного на�

повнення Стабілізаційного фон�

ду відповідними коштами, фінан�

сування цих пріоритетних галу�

зей і напрямів буде під загрозою

виконання», – підкреслив народ�

ний депутат. 

Посилалися народні обранці

й на висновки Головного науко�

во�експертного управління Вер�

ховної Ради, фахівці якого також

вкрай «недружньо» оцінили зако�

нопроект. Так, розробникам про�

екту Держбюджету дорікають за

сподівання на ефективну роботу

банківського сектору, відновлен�

ня економічного зростання в

провідних країнах світу тощо як

вихідну базу для оцінки вірогідної

динаміки реального ВВП України

в наступному році, або, простіше

кажучи, за надто оптимістичний

сценарій бюджету, що може приз�

вести до того, що він просто не

буде виконаний. 

Врешті�решт члени аграрного

Комітету зійшлися на тому, що

слід: 

– по
перше, збільшити видат�

ки загального фонду Мінагропо�

літики за пріоритетними напря�

мами підтримки розвитку під�

приємств АПК на 1528,1 млн грн; 

– по
друге, поновити видатки

за окремими бюджетними про�

грамами з Держбюджету за раху�

нок загального фонду, зокрема з

цього фонду виділити 250 млн.

грн. на нову програму «Фінансо�

ва підтримка створення оптових

ринків сільськогосподарської

продукції»; 

– по
третє, збільшити видат�

ки для Державного комітету вете�

ринарної медицини України, Дер�

жавного комітету водного госпо�

дарства, Держкомзему, Українсь�

кої академії аграрних наук та ін. 

Тож після численних заува�

жень депутати�«аграрії» виріши�

ли не підтримувати цей законо�

проект і зі своїми численними

пропозиціями рекомендувати

Верховній Раді направити його на

доопрацювання. Утім, остаточне

рішення прийматиме профільний

Комітет ВР з питань бюджету. 

Страхування – за
рахунок держави
ПРОЕКТ Закону України «Про

особливості здійснення стра�

хування сільськогосподарської

продукції з державною фінансо�

вою підтримкою», зареєстрова�

ний за №5063, представив його

ініціатор, голова Комітету Мико�

ла Присяжнюк. За його слова�

ми, для докладного вивчення за�

конодавчого регулювання цієї

проблеми та фахової розробки за�

конопроекту робоча група навіть

виїздила до Канади та країн

Європи. Так от міжнародний дос�

від засвідчив, що саме державна

підтримка страхування сільсько�

господарського виробництва, яка

переважно надається у формі

компенсації частини страхових

платежів, є більш ефективною

формою стабілізації доходів сіль�

госпвиробників, аніж державна

фінансова допомога, що надаєть�

ся їм у вигляді дотацій, заліків,

списань боргу, відстрочок плате�

жів та прямих грошових компен�

сацій. У всьому світі головним

чинником розвитку агростра�

хування є субсидування стра�

хування сільгоспкультур держа�

вою. До розуміння цього дійшли

вже навіть наші найближчі сус�

іди: Росія, Білорусь, Молдова,

Казахстан.

Що ж до приватних страхових

компаній, то наразі, за відсутно�

сті доступного і ефективного

ринку перестрахування, який під�

тримував би їх, а також через ви�

сокий ризик, вони неохоче беруть

участь у страхуванні сільськогос�

подарської продукції. 

Питання сільськогосподарсь�

кого страхування треба терміно�

во вирішувати стратегічно і си�

стемно, переконаний пан При�

сяжнюк. Тим більше, що програ�

ми із субсидування страхових

внесків у аграрному секторі від�

повідають правилам і нормам

СОТ.

Під час обговорення текст за�

конопроекту загалом було під�

тримано, із внесенням невеликих

поправок. Так, наприклад, за�

мість визначення «страхування

сільськогосподарського вироб�

ництва» в Міністерстві аграрної

політики вважають за доцільніше

сформулювати «сільськогоспо�

дарське страхування», що є шир�

шим поняттям і включає страх�

ування і  переробників сіль�

госппродукції тощо. Низку про�

позицій висловили і представни�

ки науки. Зокрема, науковий пра�

цівник Української академії аг�

рарних наук Наталія Сеперо�

вич запропонувала при страх�

уванні врожаю сільськогосподар�

ських культур і багаторічних нас�

аджень брати ціни, не нижчі за

мінімальні. Крім того, на її дум�

ку, при визначенні страховиків як

суб'єктів страхування сільсько�

господарської продукції з дер�

жавною фінансовою підтримкою

необов'язково проводити тендери

– достатньо прописати чіткі, але

посилені вимоги. 

Наразі ж відповідно до зако�

нопроекту здійснювати страх�

ування сільгосппродукції можуть

юридичні особи, що уповноваже�

ні на здійснення страхування

сільськогосподарської продукції з

державною фінансовою підтрим�

кою за наслідками проведення

відкритого тендеру, відповідають

вимогам, встановленим цим за�

конопроектом, та отримали від�

повідну ліцензію. Державне регу�

лювання у сфері страхування

сільськогосподарської продукції

– здійснюватимуть Кабінет Міні�

стрів України, Держфінпослуг,

Мінагрополітики та Державне

агентство з управління сільсько�

господарськими ризиками. Крім

того, проектом пропонується

створити Державне агентство з

управління сільськогосподар�

ськими ризиками.

Об'єктами страхування

сільськогосподарської продукції з

державною фінансовою підтрим�

кою законопроектом пропону�

ється визначити майнові інтере�

си сільськогосподарських товаро�

виробників, пов'язаних з їх стра�

ховими ризиками відносно виро�

щеної, відгодованої, виловленої,

зібраної виготовленої первинної

(без вторинної обробки та пере�

робки) сільськогосподарської

продукції (товарів), зазначеної у

групах 1�24 УКТ ЗЕД згідно з

Законом «Про Митний тариф

України». За умови, якщо така

продукція не міститиме генетич�

но модифікованих організмів, а

саме урожаю сільськогосподарсь�

ких культур; урожаю багаторіч�

них насаджень; сільськогоспо�

дарських тварин, живих водних

ресурсів, сімей бджіл у вуликах та

їх продуктивності.

Передбачається, що державна

фінансова підтримка страхування

сільськогосподарської продукції

надаватиметься щорічно грошо�

вими коштами з Державного бю�

джету у вигляді субсидій на опла�

ту частини страхового платежу

(страхової премії), нарахованого

за договором страхування сільсь�

когосподарських виробничих ри�

зиків.

За підсумками обговорення

законопроект вирішили підтри�

мати та рекомендувати своїм ко�

легам по парламенту прийняти за

основу. 

Софія Багірова

До речі: 6 жовтня в Києві відбу�

лася конференція на тему «Стан�

дартизація страхових продуктів як

ефективний засіб прискореного ро�

звитку українського зернового гос�

подарства». Подробиці читайте на

стор.12.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИБюджет�2010 та агрострахування
НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ Проект Державного бюджету на наступний рік у частині видатків
на село члени парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин розбили в
пух і прах. Агресивний, хоч і справедливий, настрій до бюджету, утім, не поширився на розгляд іншого
питання – законодавчого регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною
фінансовою підтримкою, котрий депутати рекомендували прийняти за основу…



Мінагрополітики
змінило мінімальні
та максимальні
інтервенційні ціни 
на зерно 
Міністерство аграрної полі�
тики України своїм наказом
№705 від 25 вересня 2009
року змінило мінімальні і
максимальні інтервенційні
ціни на об'єкти державного
цінового регулювання в
2009/10 МР. Текст наказу
опублікований на сайті Вер�
ховної Ради. Документом
встановлюються такі ціни. 
На пшеницю м'яку групи
«А»: 1 кл. мінімальна –
1501,76 грн/т, максималь�
на, – 1851,67 грн/т; 2 кл. –
1418,32 грн/т і 1748,79 грн/т
відповідно; 3 кл. – 1251,43
грн/т і 1543,02 грн/т. На
пшеницю м'яку групи «Б»: 4
кл. – 1134,61 грн/т і 1398,98
грн/т; 5 кл. – 967,83 грн/т і
1193,34 грн/т. Пшеницю
м'яку 6 кл. – 900 грн/т і
1109,70 грн/т. Пшеницю
тверду: 1 кл. – 1651,96 грн/т
і 2036,87 грн/т; 2 кл. –
1551,83 грн/т і 1913,40
грн/т, 3 кл. – 1418,32 грн/т і
1748,79 грн/т, 4 кл. –
1268,12 грн/т і 1563,59
грн/т, 5 кл. – 1051,28 грн/т і
1296,22 грн/т. 
На жито (озиме і яре): 1 кл.
– 1112,81 грн/т і 1372,09
грн/т, 2 кл. – 1016,86 грн/т і
1253,82 грн/т, 3 кл. –
882,54 грн. і 1088,17 грн/т. 
На ячмінь: 1 кл. (для про�
довольчих цілей) – 1050
грн/т і 1317,19 грн/т, 2 кл.
(для виробництва солоду в
спиртовому виробництві) –
1015,88 грн/т і 1177,12 грн/т,
3 кл. (для кормових цілей)
– 900 грн/т і 985 грн/т. 
На кукурудзу: 1 кл. (для
продуктів дитячого харчу�
вання), 2 кл. (для викори�
стання на харчові концен�
трати і продукти) і 2 кл. (для
виробництва крупи і бо�
рошна) – 1175 грн/т і 1362
грн/т; 3 кл. (для виробниц�
тва крохмалю і патоки) –
1140 грн/т і 1321 грн/т, 3 кл.
(для кормових потреб) –
850 грн/т і 985 грн/т.

Треба боятися не
великого бізнесу
ВІДКРИВАЮЧИ слухання голо�

ва Комітету Микола Присяж�

нюк нагадав, що зернова галузь є

стратегічною в економіці держа�

ви, яка визначає обсяги пропози�

цій та вартість основних видів

продовольства для населення кра�

їни і продукції тваринництва.

Водночас, замість того, щоб ство�

рити єдиного національного опе�

ратора, держава розпорошила

функції між своїми підприємства�

ми – ДАК «Хліб України», Аграр�

ним фондом і Держкомрезервом

– влаштувала між ними змагання.

На думку парламентаря, нам пот�

рібен єдиний національний дер�

жавний зернотрейдер, який був

би здатний впорядкувати роботу

на внутрішньому ринку, у тому

числі і щодо будівництва нових

елеваторів, та вийти на зовнішній

зерновий ринок. Спонтанне ба�

жання будувати елеватори – мар�

на трата зусиль. За словами пана

Присяжнюка, це лише гриби

зручно збирати, коли вони близь�

ко ростуть. Для зведення зерноз�

берігаючих комплексів потрібен

економічний розрахунок. Сплеск

активності щодо будівництва еле�

ваторів спостерігався влітку і був

ознаменований урядовими поста�

новами №645 і  №838 (від

17.06.2009 р. «Про залучення На�

ціональною акціонерною компанією

«Украгролізинг» іноземного креди�

ту під державну гарантію у 2009

році на виконання інвестиційного

проекту щодо впровадження ресур�

созберігаючих технологій в прий�

манні, доробці та зберіганні сільсь�

когосподарської продукції» та від

05.08.2009 р «Про внесення змін до

постанов Кабінету Міністрів Ук�

раїни від 17.06.2009 р. №645 і 646»

– прим. ред.). Ними планувалося

виділити $300 млн під гарантії

уряду та спрощена система виді�

лення землі для будівництво но�

вих елеваторів. Але далі паперу ця

справа не рушила. Тому, за його

словами, треба боятися не вели�

кого бізнесу, а великого уряду.

Тему створення спільного

Зернового пулу між Росією, Ук�

раїною та Казахстаном учасники

зборів прослухали в порядку ін�

формації. А от ситуація на вну�

трішньому ринку зерна виклика�

ла жваве, часто�густо аж надто

емоційне, обговорення.

Мінагрополітики 
припускає,
а ринок – має
ЗАСТУПНИК міністра аграрної

політики Іван Демчак поін�

формував присутніх про хід

польових робіт. Водночас, на мо�

мент виходу газети ми маємо

більш оперативну інформацію,

яку наводимо на першій сторінці

газети. 

Цікавою, на нашу думку, з

огляду на складну економічну си�

туацію в Україні і тенденцію до

падіння світових цін на зернові

порівняно з аналогічним періо�

дом минулого МР, виглядає кіль�

кість посівних площ під урожай

2010 року. За даними Мінагропо�

літики, які базуються на інфор�

мації регіонів, загальні площі під

посів озимих культур (без ріпаку)

плануються на рівні 7,8 млн га, у

т.ч. на зерно – 7,7 млн га. Торік

реально було посіяно 8,2 млн га,

тобто було перевиконано прогноз

у 7,5 млн га на понад 700 тис. га.

Станом на 13 жовтня ц.р. реально

засіяно майже 7 млн га (90% від

плану). В розрізі культур пшениці

заплановано посіяти 6,3 млн га,

посіяно 5,6 млн га (торік на цю

дату було посіяно 5,5 млн га); жи�

та – 465 тис. га, посіяно 284 (то�

рік – 400 тис. га); ячменю – 1 млн

га, посіяно 900 тис. га (близько

800 тис. га).

Іван Демчак зосередив увагу

присутніх на складній ситуації зі

станом посівів озимини, яка ви�

кликана тривалою відсутністю

дощів і високою середньодобо�

вою температурою. Із посіяних на

зерно на цю дату отримано сходів

на площі 3,3 млн га, тобто лише

55% посівів. При цьому з них ли�

ше 1 млн га знаходяться в хоро�

шому стані, а це всього 40%; 43%,

тобто 1,37 млн га, – у задовільно�

му стані і 930 тис. га (27%) стано�

влять слабкі і зріджені посіви. 

В розрізі областей особливе

занепокоєння викликає ситуація

у так званих «тримільйонниках»,

де схожість у відсотках становить:

Київській – 28%, Запорізькій –

40%, Одеській – 44%, а також у

Хмельницькій – 26%, Терно�

пільській – 51%.

Не краща ситуація і з ріпа�

ком. Із посіяних 1,34 млн га зій�

шло 75%, при цьому слабкі і зрі�

джені майже 30%. Зараз, споді�

ваймося, за рахунок дощів, що

пройшли більшістю території Ук�

раїни, ситуація має покращитися

як із станом посівів, так і посів�

ної загалом.

Щодо цінової ситуації на віт�

чизняному ринку зерна, то про�

мовці оперували даними станом

на 8 жовтня 2009 року. Отже, на

біржовому ринку середньозваже�

ні ціни на пшеницю 3 класу ста�

новлять 1000 грн/т, 6 класу – 808
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Таблиця 1. Баланс попиту та пропозиції зерна у 2008/09�2009/10 МР Станом на 01.10.09

Показник Од. 
вимір.

Зернові всього Пшениця Жито Ячмінь Кукурудза Інші зернові

2008/09
МР

2009/10
МР 

2008/09
МР

2009/10
МР

2008/09
МР

2009/10
МР 

2008/09
МР

2009/10
МР

2008/09
МР

2009/10
МР 2008

2009 
(станом на
01.09.09)

Урожайність ц/га 34,6 27,6 36,4 30,3 22,9 20 29,9 23,4 46,9 37,1 18,3 15,4
Виробництво тис.т 53290 42893 25885 20479 1049,6 922 12611 11714 11447 7933 2297 1845
Початкові запаси тис.т 6549 7540 3388 4796 135 231 1239 883 1411 1179 376 451
Імпорт тис.т 200 155 20 20 5 5 10 10 20 20 145 100
Загальна пропозипія тис.т 60039 50588 29293 25295 1190 1158 13860 12607 12878 9132 2818 2396
Потреба споживання тис.т 52499 44038 24497 21895 959 958 12977 11407 11699 7732 2367 2046
Внутрішнє споживання тис.т 27301 27345 11474 11240 959 950 6831 6770 6190 6560 1847 1825
Експорт тис.т 25198 16693 13023 10655 0 8 6146 4637 5509 1172 520 221
Кінцеві запаси тис.т 7540 6550 4796 3400 231 200 883 1200 1179 1400 451 350

Попит/пропозиція Зернові 
всього

У тому числі

пшениця в т.ч.
продовольча жито ячмінь кукурудза інші 

зернові

Пропозиція зерна 50588 25295 10939 1158 12607 9132 2396

Виробництво 42893 20479 9420 922 11714 7933 1845

Перехідні залишки 7540 4796 1519 231 883 1179 451

Імпорт 155 20 0 5 10 20 100

Загальна потреба 44038 21895 8403 958 11407 7732 2046

Харчові потреби 6800 5420 5420 530 220 140 490

Насіння 3100 1500 159 100 1060 150 290

На корм худобі 15000 3850 185 250 4580 5340 980

Нехарчова переробка 2000 270 46 60 800 830 40

Експорт 16693 10655 2583 8 4637 1172 221

Втрати обігу 445 200 10 10 110 100 25

Очікувані залишки на кінець МР 6550 3400 2536 200 1200 1400 350

Таблиця 2. Прогнозний баланс попиту та пропозиції зерна на 2009/10 МР, тис. тонн Станом на 01.10.09

КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ Як забезпечити ефективне використання зернових культур поточного
маркетингового року обговорювали на чергових слуханнях Комітету ВР з питань аграрної політики та
земельних відносин, що відбулися 13 жовтня. Цього разу, можна сказати, зібрався великий «народний
хурал» з фахівців зернового ринку від виконавчої влади і бізнесу, а от нардепів було лише троє.

Реалії та прогнози
вітчизняного ринку зерна



грн/т; ячмінь – 790 грн/т; куку�

рудзу – 970 грн/т. 

Закупівельні  ціни у сіль�

госпвиробників на пшеницю 3

класу становлять 1040 грн/т, 4

класу – 936 грн/т, 6 класу – 843

грн/т; ячмінь – 799 грн/т; куку�

рудзу – 901 грн/т. 

Присутні також порівнювали

баланс попиту та пропозиції зер�

на на внутрішньому ринку у ми�

нулому та поточному роках, які

наведено у табл.1 і табл.2. 

Особливої уваги удостоїлося

питання логістичної складової у

вартості зерна, у тому числі по�

слуг з його зберігання, яка є над�

звичайно важливою при форму�

ванні ціни як на експорт, так і для

внутрішнього ринку. Вартість по�

слуг із зберігання, підкреслювали

представники зернової галузі,

значною мірою різниться в регіо�

нах (див. табл.3)

Промовці констатували, що

загальна вартість елеваторних по�

слуг зберігання зерна у порівнян�

ні з минулим роком зросла на 5%.

А от у порівнянні з 2007 роком –

майже у 1,9 рази, зокрема: вар�

тість приймання зерна – у 2,4 ра�

зи, очистки – у 3,7 рази, зберіган�

ня – у 2 рази та відвантаження –

у 1,5 рази.

Крім того, за останні два ро�

ки зросла вартість послуг переве�

зення зерна залізничним транс�

портом. Так, зокрема залізнич�

ний тариф зріс більш як в 1,7 ра�

зи, додаткові збори зросли в 1,8

рази, експедиторські послуги –

на 35%. Тому, на думку учасників

слухань, необхідно розвивати ін�

фраструктуру автомобільного та

річкового транспорту для переве�

зень зернових культур, який мо�

же скласти конкуренцію заліз�

ничним перевезенням.

Народні депутати рекоменду�

вали учасникам ринку, за умови

наявності у них достатніх фінан�

сових ресурсів, мінімізувати ви�

трати на зберігання зерна через

оренду або купівлю чи будівниц�

тво власних елеваторних потуж�

ностей, у тому числі й на кооп�

еративних засадах.

«Годувати 
людей зерном, 
а не верблюдів 
фуражем» 
СВІТОВИЙ ринок зерна дуже ди�

намічний, наголосив у своєму

виступі генеральний директор

ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой Ук�

раїни Олексій Вадатурський.

– Компанія «НІБУЛОН» як

потужний вітчизняний товарови�

робник і зернотрейдер має чима�

лий досвід з зовнішньої торгівлі

зерном. Ми єдина вітчизняна

компанія, яка виграла тендер на

поставку зерна по лінії ООН.

Щоб зняти будь�які непоро�

зуміння, хочу підкреслити, як

компанія, яка займається експор�

том, – ми підтримуємо ідею ство�

рення потужного державного

оператора�експортера на базі, на�

приклад, ДАК «Хліб України» або

Аграрного Фонду. Але, по�перше,

де знайти чесного чиновника,

який би не «дерибанив» державні

кошти?.. По�друге, у світі прово�

дяться тендери на поставку зерна.

Щоб їх виграти, потрібно майже

досконало знати кон'юнктуру

ринку, мати згуртовану команду

професіоналів, які б працювали

вдень і вночі, сучасні елеваторні

комплекси, здатні переробити і

зберігати якісне зерно, бути гото�

вими сформувати відповідні пар�

тії і відвантажити їх протягом 10

днів. Тому державний оператор

має усвідомлювати, що якщо

усього цього не зробити, він дис�

кредитує державу!

Будувати елеватори потрібно:
багато і різні. Ми самі багато бу�

дуємо. І нам, із таким досвідом

роботи, на погодження дозвільної

документації необхідно витрати�

ти 1,5�2 роки. Для тих, хто не

знає процедури погодження, тер�

мін будівництва може становити

– «ніколи». Зверніть увагу: буду�

ються зерносховища в селі, іноді

в глухій глибинці, а експертне

погодження треба отримувати в

Києві. Для проходження таких

терен у нашій компанії існує від�

діл з 15 чоловік, які практично не

бувають удома – постійно у ві�

дрядженнях. Це якесь безглуздя,

адже треба пройти два кола сесій

селищних, районних, обласних

рад, щоб щось збудувати. Варто

було б дати повноваження місце�

вим радам, щоб вони могли само�

стійно приймати рішення, кого

пускати на свою територію. Під

елеватор потрібно 5�6 га землі.

Якщо компанія�забудовник їх

викупає, то громада відразу на�

пряму отримує 2,5�3 млн грн і

може ці гроші витратити на со�

ціальну сферу. В подальшому –

це робочі місця і подальше на�

повнення бюджету через подат�

кові надходження. 

Як завоювати світовий ри

нок? Крім оперативності і фахо�

вості потрібно враховувати еко�

номічні, політичні і фізичні ризи�

ки, наприклад, сомалійських пі�

ратів або військовий переворот у

Бангладеш, який стався після то�

го, як ми відправили туди судно з

зерном. 

Зменшення витрат на логісти�

ку зробить українське зерно

більш конкурентоспроможним у

світі.
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Регіон приймання зберігання очистка сушка
Відвантаження 
транспортом:

залізничним автомобільним
АР Крим 6,4 15,04 7,24 20,18 36,33 31,14
Вінницька 11,69 16,81 5,93 14,91 34,44 30,63
Волинська
Дніпропетровська 9,69 19,92 5,74 14,72 34,4 34,56
Донецька 10,98 16,2 3,43 14,49 29,72 26,38
Житомирська 9,14 10,93 5,78 11,24 26,83 23,25
Закарпатська 13,95 17,06 11,73 77,3 14,1 14,68
Запорізька 7,47 17,44 6,05 17,95 37,5 35,85
Івано�Франківська 9,75 9,9 7,87 17,5 28,5 18,33
Київська 14,55 18,08 6,31 10,87 32,23 30,04
Кіровоградська 4,24 12,81 5,11 16,01 33,51 33,08
Луганська 18,26 18,07 6,59 15,17 46,85 39,06
Львівська 12,97 18,79 9,69 25,18 34,32 20,21
Миколаївська 9,8 13,2 5,46 13,8 32,12 29,26
Одеська 28,46 33,58
Полтавська 6,87 16,21 4,96 9,89 37,17 35,92
Рівненська
Сумська 6,61 15,69 5,6 12,48 36,86 36,5
Тернопільська 13,93 18,07 8,34 15,75 31,27 24,12
Харківська 7,79 16,19 3,53 8,47 36,56 35,77
Херсонська 10,95 15,59 6,64 16,23 35,07 26,29
Хмельницька 28,3 28,3
Черкаська 9,16 14,14
Чернівецька 12,71 13,21 6,97 15,58 36 35,66
Чернігівська 9,65 16,17 7,58 14,12 34,31 31,4

На підприємствах ДАК
«Хліб України»

авто – 9,75
з/д – 12,73 13,24 5,42 13,48 30,30 27,11

Середня по Україні 8,66 13,10 5,22 14,47 28,99 26,16

Таблиця 3. Вартість послуг елеваторів у 2009/2010 МР, грн/тонна

Шановні читачі!

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

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.

Продовження на стор.6
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю на ми�

нулому тижні торгувались поміт�

но вище, ніж тиждень тому, через

послаблення долара і потужні ек�

спортні продажі. На біржі у Чика�

го (CBOT) ціни грудневих кон�

трактів піднялася за тиждень на 27

центів і закрились на позначці

$4,68/bu. На біржах у Канзас Сіті

(KCBT) і Міннеаполісі (MGEX)

найближчі ф'ючерси на пшеницю

зросли в ціні однаково – на 26

центів, при цьому торги закрились

на рівні $4,85/bu – на KCBT та на

рівні $5,04/bu – на MGEX. 

Кукурудза та соєві боби також

показали велике раллі на минуло�

му тиждні: ф'ючерси на кукурудзу

здорожчали порівняно з поперед�

нім тижнем на 29 центів до поз�

начки $3,62/bu; соєві боби зросли

на 75 центів до $9,67/bu. 

У соєвому комплексі ціни на

олійну культуру і продукти її пере�

робки злетіли, подолавши втрати

попередніх торгових сесій. Уча�

сники торгів стурбовані понижен�

ням прогнозів урожаю і погіршен�

ням агрометеоумов. Крім того,

підтримку цінам додали замороз�

ки на Середньому Заході США.

Минулої п'ятниці Міністер�

ство сільського господарства США

(USDA) оприлюднило свій жов�

тневий звіт – Оцінка світового по�

питу і пропозиції сільськогоспо�

дарської продукції. У звіті йдеться

про зростання світового вироб�

ництва пшениці на 4,0 млн MT до

рівня 668 млн тонн. USDA також

прогнозує збільшення виробниц�

тва в США (60,4 млн МТ), в ос�

новному завдяки збільшенню про�

гнозу виробництва твердої черво�

ної ярої пшениці, що на 8% більше

за попередній прогноз. 

Експортні продажі минулого

тижня досягли найвищого рівня у

поточному маркетинговому році.

Вони становили 767,3 тис. ме�

тричних тонн, що на 43% більше

від попереднього тижня і переви�

щило торгові очікування на рівні

400�600 тис. МТ. Найбільші про�

дажі зафіксовано до Нігерії (зага�

лом 159 тис. МТ ), Тайваню (87

тис. МТ), Японії (87 тис. МТ),

Марокко (52 тис. МТ дурум), Таї�

ланду (50 тис. МТ), також до Фі�

ліппін, Ємену, Чилі і Канади. 

Основні тенденції зернового ринку США

*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 15.10.2009 року 1 RUB = 0,27216 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 15 жовтня 2009 року

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра�
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кіл�ть
контрактів

кіл�ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Березень ’10 3820 3731 3820 3736 3788 73 62 10 15267200
EXW пшениця кл.3 Січень ’10 3695 3513 3695 3517 3634 45 60 10 14173900
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 3600 3392 3605 3394 3525 34 64 10 14662960
EXW пшениця кл.4 Березень ’10 3220 3218 3230 3228 3225 120 62 10 12997270
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3100 2896 3100 2896 3032 52 60 10 11825450
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 3000 2792 3003 2799 2924 33 64 10 12164295
FOB експ. пшениця Березень ’10 169 168.8 173 172.9 170,4 �1,9 64 10 19283282
FOB експ. пшениця Січень ’10 167.5 167.4 170.9 170.9 168,6 �1,6 62 10 18487592
FOB експ. пшениця Листопад ’09 165 165 168.1 167.9 166,1 �1,4 62 10 18214228

* 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 09 жовтня 2009 року

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

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 23 21
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Північ Південної Америки (Колумбія) 26
Схід Південної Америки (Бразилія) 29
Західна Африка (Нігерія) 50
Східне Середземномор'я (Італія) 30
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Єгипет) 40
Японія 60 58

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 29
Західна Африка (Нігерія) 59
Близький Схід (Єгипет)

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

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 85
Західне Середземномор'я (Іспанія) 76
Європа (Роттердам) 67
Західна Африка(Марокко/Алжир) 71

Північно�Західне Тихоо�
кеанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 33
Близький Схід (Єгипет) 42
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 61
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 39 37
Тайвань 38 36
Південна Корея 38 36
Японія 35 32

Біржа 
(зернові) 

Грудень '09 Березень '10 Травень '10 Липень '10 Вересень ’10

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 171,96 4,680 0,268 4,875 0,268 5,018 0,283 5,163 0,308 5,313 0,313
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 178,20 4,850 0,255 5,010 0,255 5,125 0,258 5,243 0,260 5,360 0,263
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 185,18 5,040 0,260 5,185 0,253 5,308 0,260 5,413 0,263 5,535 0,268
CBOT Чикаго (Кукурудза) 133,10 3,623 0,288 3,745 0,280 3,830 0,275 3,905 0,268 3,980 0,258

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень '10 Березень '10 Травень '10 Липень '10 Серпень '10

355,28 9,670 0,750 9,680 0,728 9,645 0,710 9,638 0,678 9,600 0,680

США. Ставки океанського фрахту на 09 жовтня 2009 року, $/тонну

– ВОДНОЧАС це дасть змогу

нашому сільгоспвиробнику от�

римувати щонайменше на 50

грн більше на кожній тонні зер�

на. Я кажу про реалізацію у

2009�2010 роках наймасштабні�

шого за 18�річну історію нашої

компанії  інвестиційного проек�

ту вартістю $150 млн. Він перед�

бачає будівництво 7 елеваторів

загальною ємністю 300 тис.

тонн і створення власного річ�

кового флоту із 24 несамохідних

суховантажних суден загальною

водотоннажністю 108 тис. тонн. 

Економічно вигідніше за�

вантажувати «Панамакси» (суд�

на водотоннажністю від 54 тис.

тонн – прим.ред.), ніж невеликі

судна на 10�20 тис. тонн. Але

для цього потрібно провести

днопоглиблювальні роботи на

земельній ділянці земель водно�

го фонду, яку орендує «НІБУ�

ЛОН». Для того ми маємо усі

дозвільні документи, пройшли

тисячі перевірок усіх можливих і

неможливих інстанцій. Однак

доходить до маразму: міністр

транспорту Йосип Вінський,

який оголосив нам відкриту вій�

ну (ДП «Миколаївський морський

торговий порт і Мінтранс з яки�

хось своїх причин не дають прове�

сти такі роботи – прим. ред.)
нині позбавлений посади. А

його наступник пояснює: якщо

він відкличе позов попередни�

ка, то його звинуватять у коруп�

ції… Тож питання не вирішено

й досі.

Декілька слів про якість.
Надзвичайно цікавим і ємним є

світовий ринок зерна кукурудзи.

Наша компанія, можна сказати,

«пробила» шлях до нього для

України, здобувши для неї міс�

це в першій трійці експортерів

за обсягами експорту цієї куль�

тури. Однак українське зерно

програє в якості – через недот�

римання технологій вирощу�

вання і сушіння воно розтріску�

ється. Погана якість стримує

подальший розвиток нашого ек�

спорту. Також треба завжди

прагнути до ефективності ви�

робництва. Наприклад, немає

сенсу намагатися вирощувати

ячмінь по 2�2,5 т/га і намагатися

його експортувати, краще замі�

нити його на сорго, яке також

користується попитом, але здат�

не давати на півдні по 3,5�4 т/га.

Пшениця через дефіцит продо�

вольства у світі завжди буде рен�

табельною, але лише продо�

вольча, не ушкоджена клопом�

черепашкою. 

Якщо ми усвідомимо себе як

потужно аграрну державу, то Ук�

раїна годуватиме не слонів і вер�

блюдів фуражем, а людей якіс�

ним зерном, – впевнений

О.Вадатурський. 

Знову про 
експортний ПДВ
ПЕРШИМ від урядовців висту�

пав заступник міністра економі�

ки Віктор Пантелеєнко. Крім

окреслення поточної ситуації на

ринку зерна, яка базується на

даних Мінагрополітики, він

розповів про відшкодування

ПДВ експортерам зерна. За його

словами, у поточному році, не

зважаючи на економічні труд�

нощі, уряд віднайшов спосіб

відшкодування сум податку на

додану вартість, хоча і не гро�

шовими коштами, а через прид�

бання зерна з державного інтер�

венційного фонду. (Йдеться про

постанови КМУ від 04.02.2009

р. №62 «Про реалізацію зерна

державного інтервенційного

фонду» та №86 «Про затвер�

дження порядку придбання у

2009 році суб'єктами господа�

рювання (експортерами зерна,

борошна пшеничного і житньо�

го, спирту, олії соняшникової)

зерна та борошна пшеничного і

житнього з державного інтер�

венційного фонду». Щодо спир�

товиків та олійників, то їх було

включено до цього переліку

Постановою від 23.09.2009

№1001 – прим. ред.). 

Отже, станом на 09.10.2009

на Аграрній біржі було укладе�

но 1127 контрактів із 62 зерно�

трейдерами. Загальний обсяг

реалізації зерна становив 2081

тис. тонн на суму 2,52 млрд грн.

Аграрному фонду перераховано

1,94 млрд грн за 1,63 млн тонн, з

яких переоформлено у власність

експортерів 1,58 млн тонн зерна

(97% від оплаченої кількості).

Іншими суб'єктами господарю�

вання було перераховано близь�

ко 8,6 млн грн та переоформле�

но 7,4 тис. тонн. 

Щодо наявності запасів зер�

на, то на цю дату у інтервенцій�

ному фонді його налічується 1,3

млн тонн, половину з яких ста�

новить пшениця 3 і 4 класів.

Заступник міністра також

підкреслив, що в умовах над�

лишкової пропозиції зерна, що

гарантує забезпечення продо�

вольчої безпеки держави, уряд

дотримується політики вільної

конкуренції на ринку зерна та

не припускає введення адміні�

стративних, кількісних або якіс�

них обмежень на пересування

зерна територією країни та за її

межі.

Крім того, він наголосив, що

Верховна Рада має повернутися

до обговорення проекту закону

про загальні засади державно�

приватного партнерства (зако�

нопроект реєстр. №3447�д від

14.04.2009 було ухвалено Верхов�

ною Радою в цілому як закон 25

червня ц.р., а потім 9 жовтня

ц.р. скасовано постановою ВРУ

№ 3447�д/П – прим. ред.).

Початок на стор.4

Реалії та прогнози 
вітчизняного ринку зерна

Тетяна Шелкопляс, Артем Житков



Миронівський 
Хлібопродукт
Агропромислова група «Миро�

нівський Хлібопродукт», лідер по

виробництву курятини в Україні,

опублікувала операційні резуль�

тати за третій квартал цього року,

відповідно до яких реалізація ку�

рячого м'яса зовнішнім спожива�

чам зросла на 47%, порівняно з

аналогічним періодом минулого

року. За дев'ять місяців цього ро�

ку продаж курятини зріс на 19%,

досягши 192,9 тис. тон. Компанія

сподівається збільшити вироб�

ництво курятини на 24% за під�

сумками цього року, та ще на 18%

у наступному, довівши цей показ�

ник до 330 тис. тонн. 

В інших сегментах компанія

демонструє також непогані ре�

зультати. Так,  виробництво со�

сисок, ковбасних і м'ясних виро�

бів збільшилося у третьому квар�

талі на 40% а за підсумками пер�

ших дев'яти місяців – на 72% то

18,2 тис. тоннн, в основному зав�

дяки поглинанню компанії «Ук�

раїнський бекон» у липні мину�

лого року. 

Цього року агропідприємства

«Миронівського Хлібопродукту»

зібрали 208,3 тис. тонн пшениці

(врожайність 59 ц/га) та 38,4 тис.

тонн ріпаку (27 ц/га). Майже за�

вершено збір соняшника (на 14

жовтня зібрано 98% врожаю), а

збір кукурудзи завершений на

40%. Середня врожайність двох

останніх культур (31 ц/га по со�

няшнику і 85 ц/га по кукурудзі)

майже вдвічі перевищує середній

по Україні показник. 

Минулого тижня акції MHP,

що обертаються на Лондонській

фондовій біржі, пробили відмітку

у 11 доларів США вперше з ве�

ресня минулого року.  Позитивні

результати операційної діяльності

у третьому кварталі посприяли

тому, що за останній тиждень ці�

на зросла ще на 11% до рівня 12,4

доларів за акцію, що відповідає

ринковій капіталізації у 1,37 млрд

доларів США. 

Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні, по�

відомила, що протягом вересня її

заводи вже виробили близько 40

тис т цукру (що складає 30% за�

гального виробництва в Україні),

переробивши близько 300 тис т

цукрового буряку (із загального

обсягу переробки в Україні 1,2

млн т). Середня врожайність бу�

ряку в агрофірмах холдингу у ве�

ресні  склала 42 т/га при се�

редньому по країні показнику 31

т/га. Погодні умови в регіонах

вирощування холдингом буряку в

цілому сприяють збору врожаю,

відмічає компанія.  

Цього року значно підвищи�

лась ефективність виробництва,

що дозволяє компанії зміцнити

лідируючу позицію на цукрово�

му ринку. Витрати природного

газу на тону переробленого буря�

ку цього року на 20�25% нижче,

ніж минулого, завдяки здійсне�

ній в поточному році модерніза�

ції цукрових заводів,  а також

завдяки підвищенню кваліфіка�

ції персоналу. Збільшились та�

кож потужність добової перероб�

ки (до 20 тис. тонн буряку), вміст

цукру в буряку та відсоток його

вилучення.

Також «Астарта» повідомила,

що станом на 30 вересня, агро�

підприємства зібрали 55 тис.

тонн олійних і технічних культур

з 23 тис. га. Середня врожайність

кукурудзи складає 75 ц/га, со�

няшнику – 27 ц/га, сої – 16 ц/га,

що відповідає минулорічним по�

казникам. Також на кінець мі�

сяцю засіяно 28 тисяч гектарів

озимою пшеницею та озимим

ячменем. 

Протягом вересня і першої

половини жовтня ціна акцій «Ас�

тарта Холдинг» на Варшавській

фондовій біржі трималася у від�

носно вузькому діапазоні 25�26

польських злотих за акцію. Ста�

ном на 15 жовтня вона складала

25,96 польських злотих. Подаль�

ший рух цін буде в значній мірі

залежати від успішності сезону

цукроваріння, адже в умовах

прогнозованого дефіциту цукру

на світовому та вітчизняному

ринках потенціал зростання ак�

цій «Астарти» зберігається. Пер�

ші результати нового сезону ви�

глядають оптимістично для ком�

панії, а обіцяне урядом отриман�

ня дотацій на цьогорічний вро�

жай цукрового буряку підвищить

показники рентабельності за під�

сумками року. Тож, ми очікуємо

зростання акцій «Астарти» ще на

10�20% до кінця року. 

Кернел
Компанія «Кернел», один з най�

більших в Україні зернотрейдерів

і виробників соняшникової олії,

повідомила про отримання кре�

диту на 40 млн доларів США від

синдикату банків строком на 3

роки. Отримані кошти підуть на

рефінансування Іллічівського

зернового терміналу компанії.

Трохи раніше компанія повідо�

мляла, що погасила тимчасовий

кредит на 50 млн доларів США

перед підписанням угоди про

довгострокове фінансування.

Міцний фінансовий стан та

стабільна операційна діяльність

дозволяє «Кернелу» залучати фі�

нансові ресурси на подальший

розвиток, а також рефінансувати

старі борги на вигідних умовах

навіть під час кризи. Це сприяти�

ме подальшому зміцненню пози�

цій холдингу на олійному та зер�

новому ринках. 

Останній місяць ціна акцій

«Кернелу», що мають обіг на

Варшавській фондовій біржі, та�

кож знаходилась у вузькому ко�

ридорі 39�41 польських злотих за

акцію. Станом на 15 жовтня ціна

становила 40,3 польських злотих.

Поточна кон'юнктура ринків олії

та зерна сприятиме збереженню

досягнутих рівнів капіталізації, а

подальше зростання акцій мо�

жливе, якщо «Кернел» перевер�

шить очікування інвесторів та

власні прогнози на новий фінан�

совий рік вже за результатами

першого кварталу, які очікуються

в середині листопада. 

Мрія Агро
Група компаній «Мрія Агро»,

один з найбільших агрохолдингів

в Україні, повідомляє про завер�

шення збирання картоплі з се�

редньою врожайністю пізніх сор�

тів 27,5 т/га. На цих землях пла�

нується посіяти озиму пшеницю,

площа під якою на кінець верес�

ня вже сягнула 52,6 тис га. Цук�

ровий буряк зібрано з площі 13

тис га, при цьому компанія відмі�

чає високий рівень цукристості

цьогорічного врожаю. 

«Інтерфакс�Україна» повідо�

мив минулої п'ятниці, що «Мрія»

планує додаткове розміщення

своїх акцій, і з цією метою почала

разом з інвестиційною компані�

єю «Драгон Капітал» проведення

зустрічей з потенційними інве�

сторами в кількох європейських

фінансових центрах. Джерело по�

відомило, що метою додаткової

емісії може стати бажання компа�

нії зробити вигідні придбання в

умовах низьких цін на привабли�

ві активи в сільськогосподарсько�

му секторі в період кризи.  

Наші прогнози півторамісяч�

ної давнини щодо зростання ак�

цій компанії до 12�13 євро за

GDR до кінця року повністю ви�

правдались вже протягом верес�

ня. Як ми і передбачали напри�

кінці серпня (№30 від 28 серпня),

ціна акцій Mriya Agro Holding, що

торгуються на Франкфуртській

фондовій біржі через глобальні

депозитарні розписки (GDR),

пройшовши психологічний рі�

вень опору у 9 євро за GDR,

стрімко зростала протягом всьо�

го вересня. Місячний стрибок ці�

ни склав 42%, і це дозволило

майже досягти докризового рівня

ціни акцій і відповідно капіталі�

зації компанії, яка на сьогодні

вже складає трохи більше 270 млн

євро.  Станом на 15 жовтня, ціна

за GDR компанії складала 12,75

євро. У короткостроковій перс�

пективі новина про можливе роз�

ширення бізнесу і додаткове роз�

міщення капіталу для досягнення

цієї мети може підтримати ціну

на досягнутій висоті, але подаль�

ше зростання вже буде залежати

від операційних і фінансових ре�

зультатів компанії, потверджених

незалежним аудитом. 

Агротон
Агропромисловий холдинг «Аг�

ротон», що спеціалізується на ви�

рощуванні зернових та олійних

культур, виробництві продукції

тваринництва, хлібобулочних ви�

робів та сирів, повідомила про

наміри провести у 2010 році пер�

вісне публічне розміщення акцій

(IPO) на Варшавській фондовій

біржі, де вже мають обіг акції

двох українських компаній –

«Астарти» і «Кернелу». «Агротон»

вже підписав угоду з біржею про

сприяння у проходженні проце�

дури розміщення і лістингу. Фі�

нансовим консультантом розмі�

щення стане інвестиційна компа�

нія Phoenix Capital. 

Як повідомляється, «Агротон»

працює в Україні з 1992 року, і на

сьогоднішній день має в обробці

134 тис га землі на сході України,

а також контролює елеваторні

потужності для зберігання 235

тис т зерна. До складу холдингу

входять  дві птахофабрики, сви�

ноферма, 2 сирзаводи, хлібозавод

і макаронна фабрика. 
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Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 25,32 25,95 25,96 649,00 2,2% 136,0%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 39,00 40,00 45,00 257,14 0,0% �28,2%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 40,30 40,55 40,30 2 770,26 4,7% 227,6%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 3,00 3,18 3,00 30,75 7,1% 298,9%
Лендком Лондон LKI LN GBP 7,25 7,50 9,38 22,51 0,0% �14,7%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,95 1,03 0,99 12,38 4,2% �57,0%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 12,15 12,40 12,40 1 373,30 10,7% 281,5%
Миронівський з�д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,40 2,10 2,00 320,00 5,4% 73,3%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 12,75 13,75 12,75 270,94 0,0% 112,5%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,60 3,20 2,60 44,72 �3,7% 23,8%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,66 2,24 1,95 64,23 �2,5% �66,4%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,51 0,59 0,55 5,84 57,1% �63,3%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 15 жовтня 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

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg



ДИРЕКТОР FNPSMS Л ю к

Еспрі не приховував задоволен�

ня від зустрічі з українською де�

легацією. На цей захід також

спеціально приїхав Жан Жак

Ерве, радник з аграрних питань

при уряді України. З боку гос�

подарів також були присутні

відповідальні за місії FNPSMS

Анна Колаковська і Анн�Селін

Контамін та координатор цієї

організації Тьєрі Педетур, які у

подальшому нас постійно су�

проводжували.

Наше спілкування Люк

Еспрі розпочав з того, що Укра�

їна і Франція мають репутацію

потужних агровиробників сві�

тового масштабу. Від розвитку

сектору зерновиробництва за�

лежить наше повсякденне хар�

чування, а від його успішності

– незалежність наших країн.

Патріотизм для французів є

визначальною рисою, а тому і

промова директора, і взагалі по�

будова всієї програми нашого

перебування у цій країні було

присвячено саме цій темі.

Однак і українці, як то ка�

жуть, не пасли задніх. У складі

нашої делегації були також

представники потужних вітчиз�

няних насіннєвих господарств.

Їхня присутність допомагала

перетворювати усі зустрічі на

цікаве змістовне спілкування,

адже запитання представникам

французької сторони ставили

не лише журналісти, а й фахівці

галузі. Вони ж потім пояснюва�

ли представникам ЗМІ певні

технологічні тонкощі. Відтак,

відвідини пішли на користь

усім сторонам. Тому розповідь

про технології і переваги фран�

цузького виробництва насіння

кукурудзи, а також господар�

ства і господарів почнемо із за�

гальної інформації про стан

тамтешньої галузі і діяльність

Національної Федерації. 

Отже, на переконання фа�

хівців FNPSMS, їхня країна є

найбільшим експортером на�

сіння кукурудзи у світі, випер�

едивши Сполучені Штати Аме�

рики. Французи справді пиша�

ються своєю насіннєвою галуз�

зю. І виокремлюють таку низку

ознак, які забезпечили їй це

чільне місце, що пальців на ру�

ках не вистачає. Ось п'ять ос�

новних з них. 

По
перше, це різноманіття

сприятливих ґрунтів і кліматич�

них умов для виробництва ве�

ликої кількості сортів.

По
друге, це досвід і висока

кваліфікація виробників, які

визнані міжнародними насін�

нєвими підприємствами, що

довіряють їм розмноження сво�

їх сортів.

По
третє, висока технічна

якість продукції насінництва.

По
четверте, чітке дотри�

мання поставок за кількістю і

якістю, які задовольняють усім

вимогам клієнтів.

По
п'яте, можливість завдя�

ки досвіду відправляти будь�

який сорт на усі ринки світу.

Усі ці переваги були б не�

можливими без діяльності На�

ціональної Федерації виробни�

ків кукурудзи та сорго. Вона

об'єднує господарства, що зай�

маються розмноженням насін�

ня, та виробничі підприємства.

Об'єднання зусиль цих двох на�

прямків забезпечує технічний

та економічний розвиток галузі

насінництва кукурудзи, а також
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У європейської кукурудзи –

ДОСВІД Франція експортує понад 50 відсотків загальносвітових обсягів
насіннєвої кукурудзи, переважно до країн ЄС та тих, що розвиваються.
Місцем, де ось вже півстоліття концентруються всі ініціативи з виробництва
насіння, є FNPSMS – Національна Федерація виробників насіння кукурудзи
і сорго. На запрошення цієї поважної організації група українських аграрних
журналістів минулого тижня відвідала Францію і змогла на власні очі
побачити весь ланцюжок виробництва – від збирання зерна до формування
його у насіннєві партії. 

Люк ЕСПРІ



Вісім суден і один 
Річковий термінал
Найсучасніший річковий термінал ТОВ СП «НІБУЛОН»

збудовано на узбережжі Кременчуцького водосховища.

Урочисте відкриття цього красеня у селі Вітове

Чигиринського району Черкаської області відбудеться

17 жовтня цього року. 

У рекордно короткий термін – лише за 2 місяці! – на площі
12,852 га завдяки зусиллям будівельників з усієї України з'явився
цей високотехнологічний об'єкт, який зможе відвантажувати на
річковий транспорт 5 тис. тонн зерна на добу. 
Перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та
олійних культур на річковий транспорт філії «Вітове» – один з 8
елеваторів, які зводить «НІБУЛОН» в межах інвестиційного про�
екту зі створення власного річкового флоту. Вартість проекту ста�
новить $150 млн, термін реалізації – 2009�2010 роки. Загальний
об'єм зберігання зерна на новозведених зернових комплексах
компанії становитиме 300 тис. тонн на першому етапі (до кінця
поточного року), а по завершенні будівництва ця цифра має
збільшитися вдвічі. 
Від термінала до морського порту зерно буде перевозитись по
Дніпру на власних несамохідних суднах компанії вантажопід�
йомністю 4,5 тис. тонн кожне. Урочистий спуск на воду ще чо�
тирьох барж заплановано на 20 жовтня. Відтоді «НІБУЛОНів�
ський» флот складатиметься вже з 8 кораблів. А це – можливість
транспортувати 36 тис. тонн зерна одночасно. Таким чином ком�
панія удосконалює і спрощує замкнутий цикл виробництва
сільськогосподарської продукції від поля до порту, наближує ук�
раїнського виробника до споживача.   
Чигиринський комплекс вражає і своїми масштабами, і складні�
стю інфраструктури. Об'єм зберігання зерна річкового термінала
становить 66 тис. тонн зерна, добова потужність сушарки амери�
канської фірми «Mathews» – 3 тис. тонн на добу. Особливість
термінала в с. Вітове в тому, що на цьому об'єкті додано ще 4
вентильовані ємності, на кожній з яких встановлено по 4 венти�
лятори. Таке впровадження має значно покращити якість про�
дукції, що проходить через сушарку.
Захоплення від новобудови виказав і сам генеральний директор
ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський: «По�
над 10 тис. кабелів було проведено для того, щоб термінал ста�
більно працюв. Встановлено  вищої складності пускорегулюючий
пристрій для плавного пуску/зупинки роботи і контролю напруги
й струму в обладнанні. Все буде регулюватись: і швидкість пода�
чі продукції, і швидкість транспортування зерна обладнанням.
Людина лише задає необхідний режим – комп'ютер все виконує і
контролює. Філія «Вітове» стане довершеним зразком сучасної
технічної думки». 
Термінал в с.Вітове – не перший об'єкт компанії у Черкаській
області. Тут вже збудований комплекс з приймання та відванта�
ження зерна філії «Золотоніська», на якому в 2008�2009 марке�
тинговому році було прийнято та відвантажено 219 тис. тонн зер�
нових та олійних культур. Це один з найкращих результатів на
Черкащині. Також відповідно до стратегії компанії в області
працюють агровиробничі філії «Чигирин» і «Кам'янка». У цьому
році філія «Чигирин» посіла перше місце в  районі за показника�
ми врожайності та обсягами збирання ранніх зернових культур.  
Реалізація інвестиційного проекту продовжується. У жовтні роз�
почнеться будівництво ще чотирьох елеваторів у Полтавській та
Запорізькій областях. У грудні цього ж року ці об'єкти будуть
введені в експлуатацію.

За інф. пресTслужби компанії

просування своєї продукції на

національному і міжнародному

ринках.

FNPSMS займається техніч�

ною організацією та укладан�

ням договорів щодо виробниц�

тва насіння між виробниками і

насіннєвими підприємствами.

Федерація відстежує якість ви�

робництва і контролює усі про�

цеси від посіву до збору вро�

жаю.

На її плечах лежить втілення

програм науково�дослідної ро�

боти, яка має на меті покра�

щення конкурентоспроможно�

сті галузі через підвищення

продуктивності. Тому організа�

ція залучає значні кошти на

проведення фундаментальних

досліджень і пошук технічних

рішень.

Щоб краще володіти ситуа�

цією на ринках збуту, Федерація

проводить постійний економіч�

ний і законодавчий моніторинг,

поновлює базу даних основних

ринків попиту і країн�конку�

рентів.

Для просування продукції за

кордоном FNPSMS проводить у

різних країнах регулярні PR�ак�

ції для всіх учасників ринку: від

сільгоспвиробників і тваринни�

ків до переробних підприємств. 

Поширення інформації про

новації та еволюцію галузі через

спеціалізовані видання і підго�

товка кадрів також дуже важли�

ві питання, на яких акцентує

роботу Федерація.

І як практичний результат

усієї переліченої вище роботи

FNPSMS представляє інтереси

галузі в національних та міжна�

родних інстанціях. На міжна�

родному рівні вона входить до

СЕРМ (Європейська конфеде�

рація виробників кукурудзи) і

до BEAF (Європейське бюро

французького сільського госпо�

дарства).

Тепер, власне, декілька слів

про галузь виробництва насін�

ня кукурудзи.

Виробництвом насіння у

Франції займаються чотири ти�

сячі виробників та 25 підпри�

ємств.

Щороку тут відводиться під

посіви від 45 до 50 тисяч гекта�

рів землі для виробництва 150

тис. тонн насіння кукурудзи. У

підсумку такий об'єм вили�

вається у 12 мільйонів прода�

них доз (мішок з 50 тис. насі�

нин), з яких понад 50% експор�

тується. На частку Європейсь�

кого Союзу припадає 92% її ек�

спорту, зокрема для Німеччи�

ни, Бельгії,  Нідерландів та

Люксембургу, які є основними

покупцями. 

Річний обіг кукурудзяної на�

сіннєвої галузі перевищує 650

мільйонів євро. Зверніть увагу,

що 10% з них використовується

на науково�дослідну роботу.

У Франції для національно�

го ринку розмножується 1200

сортів і щороку реєструється

100 нових. З цих 1300 сортів по�

над 700 надійшло до продажу,

85% становлять прості гібриди.

Щодо сорго, то його цифри

значно скромніші. Однак для

виробництва насіння цієї куль�

тури щороку засівається 250 га

землі. Це повністю задовольняє

національний і європейський

попит на насіння, завдяки, зо�

крема, активному сортовідно�

вленню.

На переконання фахівців

Федерації, для зернового сорго

існують справжні перспективи,

про що свідчать такі показники:

реальні ринки збуту за кордо�

ном, зростаюча конкурентос�

проможність та низькі витрати

на виробництво (матеріали та

воду). 

Виробничі зони насіння

знаходяться, головним чином

на заході та півдні Франції, у та�

ких регіонах: Долина Луари,

Центр, Аквітанія, Міді�Пірене,

Лангедок�Русійон та Вале дю

Рон (Долина Рони).

Наша делегація побувала у

регіоні Міді�Пірене – околицях

Тулузи, четвертого за розмірами

міста Франції. Забігаючи напе�

ред, відмітимо, що у французь�

кому спеціалізованому госпо�

дарстві для розмноження насін�

ня відводиться від 10 до 12 гекта�

рів. Таких ми відвідали декілька,

і розповідь про них читайте у на�

ступних випусках «Агропрофі».

Тетяна Шелкопляс
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ЄБРР надасть 
$50 млн на розвиток 
АПК в Україні
Європейський банк рекон�
струкції і розвитку надає про�
граму фінансування на суму
$50 млн компанії Noble Res�
ources Ukraine LLC, дочірній
компанії, що знаходиться в
повній власності Noble Group
Limited, повідомляє прес�
служба ЄБРР. 
Фінансування ЄБРР надавати�
меться у формі поновлювано�
го щорічного кредиту на по�
повнення обігових коштів, з
максимальною сумою зо�
бов'язань за поданням фінан�
сування до $50 млн, які мо�
жуть продовжуватися протя�
гом 3 років. Це фінансування
використовуватиметься ком�
панією Noble Resources Ukrai�
ne LLC для закупівель і збері�
гання сільськогосподарської
продукції в Україні, а також
експорту такої продукції. 
Інші цілі проекту, в рамках
яких передбачається спів�
праця з ЄБРР, включають бу�
дівництво, а також можливі
придбання в Україні і рекон�
струкцію зерносховищ і об'єк�
тів первинної обробки. 
Нагадаємо, Європейський
банк реконструкції і розвитку є
найбільшим фінансовим інве�
стором в Україні. За даними на
1 вересня 2009 р., він узяв зо�
бов'язання щодо надання інве�
стицій на суму майже 4,5 млрд
євро в рамках 185 проектів.

ХМЗ і «Гомсільмаш»
вироблятимуть 
комбайни спільно
Херсонський машинобудівний
завод (ХМЗ), єдиний в Україні
виробник зернозбиральних
комбайнів, і великий біло�
руський виробник сільгос�
птехніки, – Республіканське
унітарне підприємство «Гом�
сільмаш» (Гомель) мають на�
мір спільно виробляти сам�
охідні зернозбиральні ком�
байни з пропускною спро�
можністю 8, 10 і 12 кг/сек. на
потужностях у Херсоні. 
Як повідомили на українсько�
му підприємстві, відповідну
угоду про створення спільного
виробництва комбайнів сто�
рони підписали 1 жовтня. 
Прес�служба ХМЗ повідомила,
що згідно з угодою, у 2010 р.
планується випустити 300 ком�
байнів КЗС�8 і КЗС�12, в 2011 р.
– 1 тис., в 2012 р. – 1,5 тис. 
Водночас, комбайн з пропу�
скною спроможністю 10
кг/сек. (КЗС�10) буде і далі
розроблятися на основі ком�
байна «Славутич». 
Крім того, через 3�4 роки пла�
нується спільне виробництво
комбайнів з пропускною спро�
можністю 14 кг/сек. 
«Така гамма самохідних зер�
нозбиральних комбайнів пов�
ністю забезпечить потребу Ук�
раїни», – відзначають на ХМЗ. 
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 3,8%. Найбільше

(на 17,1%) подорожчала продукція

на підприємствах з виробництва

коксу. На 7,4�1,6% підвищилися ці�

ни у металургійному виробництві і

виробництві готових металевих ви�

робів, продуктів нафтопереробки,

гумових та пластмасових виробів,

хімічної продукції, транспортних

засобів та устаткування, електрич�

ного, електронного та оптичного

устаткування, обробленні деревини

та виробництві виробів з деревини.

У виробництві харчових про�

дуктів, напоїв та тютюнових виро�

бів продукція подорожчала на

0,9%, у т. ч. у виробництві молоч�

них продуктів та морозива, олії та

тваринних жирів – на 1,9%, хліба

та хлібобулочних виробів, рибних

продуктів – на 0,9%, м'яса та м'яс�

опродуктів – на 0,5%.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води зафік�

совано підвищення тарифів на

1,1%, при цьому тарифи на елек�

троенергію зросли на 1,2%, теплое�

нергію залишилися без змін. 

Продукція добувної промисло�

вості у вересні подорожчала на

7,6%, у т.ч. у добуванні паливно�

енергетичних корисних копалин

ціни зросли на 8,4%.

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 вересні 2009 року становили 100,8% і 103,6%,
з початку року – 109,1% і 110,6% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

ЕкспресTвипуск від 6 жовтня 2009 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги
Вересень 2009 до

серпня
2009

грудня
2008

вересня
2008

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 100,8 109,1 115,0

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,3 106,6 109,2

Продукти харчування загалом 100,3 105,7 108,0
Хліб та хлібопродукти 100,6 106,7 107,1

Хліб 101,0 108,1 110,6
Макаронні вироби 100,2 106,6 108,7

М'ясо та м'ясопродукти 100,7 107,3 106,1
Риба та рибопродукти 100,6 113,2 120,2
Молоко 102,0 95,5 108,7
Сир і м'який сир (творог) 100,0 99,2 105,9
Яйця 104,2 79,3 105,0
Масло 100,5 113,7 124,1
Олія 100,5 108,2 87,9
Фрукти 98,4 102,5 112,8
Овочі 95,9 85,5 84,1
Цукор 99,5 157,4 152,9
Безалкогольні напої 100,4 121,4 128,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,5 134,0 146,4

Алкогольні напої 102,1 113,4 118,6
Тютюнові вироби 100,9 164,2 191,6

Одяг і взуття 100,6 105,3 108,8
Одяг 100,6 105,4 109,0
Взуття 100,6 105,4 108,3

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,4 104,4 124,5

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,3 114,0 127,9

Утримання та ремонт житла 100,5 105,5 113,3
Водопостачання 100,6 119,0 126,0
Каналізація 100,9 125,1 132,6
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 135,1
Гаряча вода, опалення 100,5 103,1 151,8

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 101,1 112,9 123,6

Охорона здоров’я 100,7 122,8 130,4
Медичні товари, ліки та обладнання 101,3 131,0 142,2
Амбулаторні послуги 100,7 113,4 118,2

Транспорт 102,8 120,4 123,8
Паливо і мастила 104,8 159,6 123,5
Транспортні послуги: 101,2 107,9 124,7

Залізничний пасажирський транспорт 100,5 115,9 124,3
Автодорожній пасажирський транспорт 101,3 106,5 126,1

Зв’язок 100,2 104,6 110,1
Відпочинок і культура 101,2 110,2 120,9
Освіта 112,8 114,8 116,2
Ресторани та готелі 100,6 108,5 112,8
Різні товари та послуги 100,7 115,6 126,0

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у ве�

ресні ціни на продукти харчування

та безалкогольні напої зросли на

0,3%. Найбільше (на 4,2%) подо�

рожчали яйця. На 2,0�0,5% зросли

ціни на молоко, тваринні жири,

сметану, хліб, м'ясо та м'ясопро�

дукти, рибу та продукти з риби,

масло, олію. Разом з цим на 4,1%

подешевшали овочі, на 1,6% –

фрукти, на 0,5% – цукор. Алко�

гольні напої та тютюнові вироби

подорожчали на 1,5%, у т.ч. алко�

гольні напої – на 2,1%, тютюнові

вироби – на 0,9%.

У сфері охорони здоров'я зро�

стання цін на 0,7% насамперед

зумовлене подорожчанням фарма�

цевтичної продукції на 1,4%. У той

же час санаторно�курортні послу�

ги подешевшали на 2,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 0,4%.

Зростання цін на транспорт в

цілому на 2,8% в основному зумо�

влене подорожчанням палива і ма�

стил на 4,8% та автомобілів на

3,5%.

Подорожчання послуг освіти

на 12,8% відбулося за рахунок пі�

двищення плати за навчання в за�

кладах вищої та середньої освіти

(на 16,9% та 13,2% відповідно).

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2008T09 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2008T09 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги
Вересень 2009 до

серпня
2009

грудня
2008

вересня
2008

ПРОМИСЛОВІСТЬ 103,6 110,6 101,6

Переробна промисловість 103,8 113,2 102,4

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,9 113,9 116,1

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 100,5 109,3 108,8

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 101,9 104,0 110,1

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,9 108,1 110,1

Виробництво цукру 100,1 144,9 146,8
Виробництво напоїв 100,3 113,8 120,7

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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* * *
21�23 жовтня 2009 року в м.Львів
відбудеться Друга міжнародна спеціалі�
зована виставка «FARMER 2009». Захід
проводиться за підтримки Мінагрополі�
тики, Мінпромполітики, АФЗУ, Львів�
ської обласної державної адміністрації.
Виставка, супровідна ділова та презента�
ційна програми нададуть фермерам і фа�
хівцям найбільш повну інформацію
сільськогосподарського напрямку, ознай�
омлять з передовими інноваційними роз�
робками та сучасними фінансовими ін�
струментами для інвестування фермерсь�
ких програм розвитку, піднімуть рівень
професійних знань і статус компаній�уча�
сників. 
Усі бажаючі зможуть взяти участь в діло�
вій програмі: семінарах, конференціях,
засіданнях круглих столів.

* * *
21�23 жовтня 2009 року в Києві
пройде Міжнародна промислова конфе�
ренція «Біопаливо. Україна�2009». Захід
проводиться за офіційної підтримки Ко�
мітету Верховної Ради України з питань
паливно�енергетичного комплексу, ядер�
ної політики та ядерної безпеки та Міні�
стерства аграрної політики України.
Міжнародна промислова конференція
«Біопаливо. Україна�2009» та круглий
стіл «Біопаливо. Створення ринків збу�
ту» стануть дискусійним майданчиком
для обговорення комплексу актуальних
питань, пов'язаних з промисловим ви�
робництвом та використанням усіх ви�
дів моторних біопалив: біоетанолу, біо�
дизелю, біобутанолу, біогазу, а також
останніх досягнень біопаливної проми�
словості в Україні та за її межами. Пи�
тання створення ринкових умов для ре�
алізації біопалива на внутрішньому рин�
ку України стане головною темою кру�
глого столу.
Головні теми пленарних засідань:
• Законодавче та нормативно�правове
забезпечення формування та розвитку
українського ринку біопалив;
• Тенденції розвитку світового ринку біо�
палив та їх вплив на формування укра�
їнського ринку;
• Сучасні технології переробки сировини
та виробниче обладнання;
• Біопаливні суміші та технології.
Головні теми круглого столу «Біопаливо.
Створення ринків збуту»:
• Передумови створення українського
ринку рідких біопалив;
• Ринковий ланцюжок: біопаливо – мо�
торна суміш – споживач.
Крім того, заплановано обговорення те�
ми «Технологічний процес виробництва
біопалив» за секціями Біодизель та Біо�
етанол.

* * *
27�30 жовтня 2009 року в Києві на
території МВЦ пройде 12�й Міжнародний
форум виробників і дистриб'юторів про�
дуктів харчування напоїв, інгредієнтів і
устаткування WORLDFOOD UKRAINE 2009
– «Весь світ харчування Україна 2009».
Форум проводиться за підтримки Міні�
стерства аграрної політики України, Дер�
жавного Департаменту продовольства
Мінагрополітіки, Комітету Верховної Ра�
ди України з питань аграрної політики і
земельних відносин.
«Весь світ харчування Україна 2009» –
провідна подія в харчовій галузі. Форум
орієнтований на провідних фахівців хар�

чової промисловості, представників
крупного і середнього бізнесу.
На виставці будуть представлені два спе�
ціалізовані розділи – PRODMASH і PROD�
PACK, що дозволить продемонструвати
весь технологічний процес виробництва
продуктів харчування – від переробки
сировини до отриманням готового упа�
кованого продукту. В рамках форуму та�
кож проходитиме Міжнародна виставка
харчових інгредієнтів, добавок і пряно�
щів INGREDIENTS UKRAINE.
Традиційно в рамках WorldFood Ukraine
проходить низка дегустаційних конкур�
сів. За підсумками конкурсів переможці в
кожній номінації будуть нагороджені ди�
пломами, медалями і Гран�прі.
29 жовтня в рамках форуму компанія
«Дельта Вілмар СНД» організовує семі�
нар на тему «Виробництво і застосування
продукції на основі тропічних олій». Про�
грама семінару включає розгляд наступ�
них питань:
• Види тропічних олій. Загальні вимоги і
нормативна документація.
• Сфера застосування і специфіка вико�
ристання тропічних олій і жирів у вироб�
ництві харчових продуктів.
• Технологія виробництва спеціалізова�
них жирових продуктів. Їх застосування
підприємствами кондитерської, хлібопе�
карської і молочної галузей.
«Весь світ харчування Україна» – це по�
над двісті учасників із 34 країн, які розмі�
стять свої екпозіції на 4500 м2. 
Національні павільйони на виставці
представляють Німеччина, Індія, Таїланд,
Шрі�Ланкі.

* * *
З 10 по 13 листопада 2009 року під
час проведення VI Міжнародної агропро�
мислової виставки «Агрофорум�2009» в
Києві відбудеться ярмарок інноваційних
бізнес�проектів АПК України. Організато�
ри ярмарку: Українська академія аграр�
них наук, Державне агентство України з
інвестицій та інновацій, Міністерство аг�
рарної політики України, Міністерство
економіки України, Комітет Верховної
Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин.
Мета ярмарку: демонстрація інновацій�
ного потенціалу аграрної науки України,
зміцнення зв'язків аграрної науки з бізне�
сом та соціально�економічним розвит�
ком галузей АПК.
Завдання ярмарку: оцінити комерційно�
технічний рівень інноваційних бізнес�
пропозицій та бізнес�проектів наукових
установ з огляду потреб бізнесових
структур та товаровиробників, удоскона�
лити механізм сучасного інноваційного
провайдингу, сприяти впровадженню у
сферу виробництва найкращих іннова�
ційних бізнес�пропозицій та бізнес�про�
ектів.
Предмет співпраці науковців і бізнесме�
нів під час роботи ярмарку: ознайомлен�
ня з найбільш привабливими бізнес�про�
ектами, оцінка ефективності інвестуван�
ня, пропозиції з приводу інвестицій,
оцінка інноваційного потенціалу.
Конкурсні заходи ярмарку: проведення
конкурсу інноваційних бізнес�проектів з
позицій найкращого бізнес�проекту (3
місця), найкращої інноваційної пропози�
ції (3 місця), найкращої науково�техніч�
ної розробки (3 місця).

* * *
З 10 по 14 листопада 2009 року

(ексклюзивні дні – 8 і 9 листопада) в Ган�
новері (Німеччина) триватиме Міжна�
родна виставка «Agritechnica�2009».
«Agritechnica» – найбільша в світі вистав�

ка сільгосптехніки, експозиція якої розта�
шовується в 18 виставкових павільйонах,
займає більше 320 тис. м2 виставкової
площі. За даними організатора виставки
DLG (Німецького сільськогосподарського
товариства), заявки на участь подали
вже більше 1850 експонентів з 40 країн
світу.
Високий попит з боку експонентів DLG
пояснюється в основному двома причи�
нами: по�перше, виставка заслужено є
місцем зустрічі в світовій галузі сіль�
госпмашинобудування і дуже привабли�
ва для професіоналів�аграріїв. По�друге,
«Agritechnica» давно зарекомендувала
себе як усесвітня «вітрина новинок». Ви�
робники сільгосптехніки вже багато років
орієнтують свої інноваційні цикли на
«Agritechnica» в Ганновері і представля�
ють там свої новинки для світового рин�
ку. Крім того, виставка відрізняється нез�
вичайно високою якістю відвідувачів. По�
передню виставку в 2007 році відвідали
340 тис. фахівців, серед них – 72 тис. з�за
кордону.
Разом з сучасною сільгосптехнікою ви�
ставка «Agritechnica» пропонує велику
кількість спеціалізованих заходів:
• World Soil and Water Show. Захист грун�
тів від ерозії і економія води – це основні
теми майбутнього. 
• Спецкультури/овочівництво. 
• Спеціалізовані форуми. В ході 120 захо�
дів можна отримати компактну інформа�
цію по багатьом темам сільського госпо�
дарства і сільгосптехніки.
• Біржа вакансій/підготовка молодих ка�
дрів.
• Демонстраційна майстерня. Тут можна
побачити, як виглядають робочі будні в
сільськогосподарській майстерні, які є
вимоги і які перспективи.
• Інновації для прогресу. Найбільша в
світі біржа новинок. Найвидатніші роз�
робки нагороджуються золотими і сріб�
ними медалями. 
Численні конференції і галузеві зустрічі
доповнюють ділову програму виставки
«Agritechnica».

* * *
25�27 листопада 2009 року в Алушті,
АР Крим, відбудеться VI міжнародна
конференція «Ринок мінеральних добрив
та агрохімії 2009». 
У конференції візьмуть участь представ�
ники найбільших виробників добрив з
СНД, трейдери та споживачі, фінансові
компанії, виробники обладнання для пе�
ревалки, упаковки та тукозмішування,
транспортні компанії і порти Росії, Украї�
ни, країн Східної і Західної Європи. Очі�
кувана кількість учасників конференції –
понад 250.
Програмою заходу передбачено два пов�
них робочих дні, розподілених на 5 сесій,
під час яких пролунає понад 15 допові�
дей, круглий стіл, переговори з виробни�
ками. 
Ключові питання, що виносяться до обго�
ворення на форумі:
• Коли платоспроможність світового аг�
рарного сектору повернеться  на докри�
зовий рівень? 
• Перспективи продукції СНД на зовніш�
ніх ринках.
• Зміна приорітетів виробників мінераль�
них добрив СНД в бік вітчизняного сіль�
госпвиробника 
• Шляхи вирішення газових проблем ук�
раїнськими азотними підприємствами:
продаж бізнесу, прямі контракти, да�
вальницькі схеми? 
• Чи є можливіть у держави обслуговува�
ти АПК? 

• Вплив членства в СОТ на аграрний сек�
тор? 
• Свіжий погляд на землю – нові техно�
логії в землеробстві.
• Основні перешкоди на шляху розвитку
АПК.

* * *
2 грудня 2009 року в Києві відбудеть�
ся Друга міжнародна конференція INPUTS
'2009 «Ринок матеріально�технічних ре�
сурсів: ключовий чинник розвитку аграр�
ного сектора». Організатор конференції
– Аналітичний Центр «Украгроконсалт»,
співорганізатори – компанія BAYER і
Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC).
Цілі конференції: обговорення глобаль�
них проблем аграрного сектора, прогно�
зи кредитування та інвестицій в агрови�
робництво, перспектив розвитку ринку
матеріально�технічних ресурсів в корот�
ко– і середньостроковій перспективі,
сприяння контактам між крупними агро�
підприємствами і постачальниками мате�
ріально�технічних ресурсів (засобів захи�
сту рослин, насіння, добрив, машин і
устаткування).
Серед основних питань, що виносяться
на обговорення:
• Підсумки збирання врожаю 2009 р. і
вплив фінансової кризи на аграрний сек�
тор в 2009 р.
• Прогноз місткості ринків машин і устат�
кування, насіння і засобів захисту рослин
у 2009�2011 рр.
• Кредитування аграрного сектора: чи
можна визначити терміни серйозного
зростання?
• Експортний потенціал у 2009/10 сезоні і
виручка фермерів.
• Маржа виробництва культур і структура
посівів в 2010 р.
Минулого року в першій конференції 
Inputs '2008 взяли участь близько 150
осіб із 110 компаній 15 країн. Це провідні
постачальники і дистриб'ютори насіння,
ЗЗР, сільгосптехніки, агрохолдінги, банки
і страхові компанії.

* * *
17�20 грудня 2009 року в м.Стамбул
(Туреччина) проводиться Міжнародна
агропромислова виставка AGRO EURA�
SIA. Організатор:TUYAP Fairs and Exhibit�
ions Organization Inc.
Виставка Agro Eurasia проводиться що�
річно й об'єднує не лише турецьких аг�
раріїв і інженерів, але і фахівців з країн
Європи та Азії. Експозиція Agro Eurasia є
достатньо різноманітною і цікавою як
для професійних агрономів, машинобу�
дівників, промислових інженерів, так і
для аграріїв�любителів. Експозиція ви�
ставки представляє устаткування і інстру�
менти для обробітку плодово�ягідних
культур, овочів і злаків, корми для тва�
рин і сільськогосподарську техніку.
Всього у виставці візьмуть участь експо�
ненти з 25 країн.
Деталізація тематики виставки Agro
Eurasia: 
– трактори, комбайни, навісне і причіпне
устаткування; 
– устаткування для елеваторів, сховищ
сільськогосподарської продукції; 
– устаткування для фермерських і
особистих селянських господарств; 
– прогресивне тваринництво і птахівниц�
тво; 
– насіння, посадочний матеріал, засоби
захисту рослин, добрива; 
– ветеринарія і зоотехніка; 
– препарати для ветеринарії, харчові до�
бавки, комбікорми.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков



Артем Олекса

ПРОЕКТ співпрацює з Міністер�

ством аграрної політики України

у питанннях розробки стандарти�

зованих процедур та програм

страхування сільськогосподарсь�

ких культур та тварин. Проект

співробітничає з банками у на�

прямку розширення та підвищен�

ня якості страхування предмету

застави для отримання аграріями

доступу до кредитних ресурсів.

У 2009 році був розроблений

страховий продукт – «Страхуван�

ня озимої пшениці протягом пов�

ного аграрного циклу». Як відмі�

тив керівник проекту IFC «Розви�

ток агрострахування в Україні»

Гарі Роше, в Україні досі не було

стандартного страхового продукту,

тому фермери не розуміли, що вони купують. Цей

продукт розроблено спільно з сільгоспвиробниками і

для сільгоспвиробників. Банки, у свою чергу, хочуть

мати гарантію того, що фермер зможе повернути кре�

дит, і найнадійнішою такою гарантією є саме агро�

страхування. Наразі Україні потрібна ліцензія на, так

зване, добровільне страхування, оскільки на сьогодні

ми маємо лише обов'язкове, та й взагалі більш прозо�

ра законодавча база. Позитивними змінами, на думку

керівника проекту, є законопроект, який зараз пере�

буває на розгляді у Верховній Раді (детальніше про

проект закону «Про особливості здійснення стра�

хування сільськогосподарської продукції з держав�

ною фінансовою підтримкою» читайте на стор.3).

Знайшов час для розгляду актуальної теми і го�

лова Комітету Верховної Ради України з питань аг�

рарної політики та земельних відносин Микола

Присяжнюк. Він погодився з паном Роше у тому,

що фермери та селяни негативно відносяться до біз�

несу, бо вважають, що за ним стоять латифундизм та

скупка землі, а пропагандистські лозунги «додають

олії» й галузі страхування аграрного бізнесу. Але нам

потрібна стратегія, яка була б основана на агро�

страхуванні, адже страхування буде виступати сти�

мулом до використання інноваційних технологій,

внесення добрив згідно стандартів та покупки якіс�

ного насіннєвого матеріалу як селянами, так і фер�

мерами.

Президент Української федерації убезпечення

Олекандр Завада акцентував увагу на тому, що аг�

рострахування – це специфічний продукт через свої

катастрофічні ризики. Трапляються вони не так і ча�

сто, але коли вже має місце страховий випадок – для

страховика це дуже серйозне випробування. Тому у

сфері аграрного страхування повинні працювати ли�

ше ті компанії, які мають необхідний досвід та підго�

товку, а також компетентний у цій галузі персонал.

Сьогодні, задля видачі кредиту, банки вимагають

від фермерів страхувати свій бізнес. Не всім ферме�

рам це вигідно, не всі на це йдуть. Через таку ситуа�

цію селяни укладають фактично фіктивний договір з

деякими страховими установами, але при цьому аб�

солютно не розраховують на страхові виплати, як і ці

установи не збираються їх виплачувати. Віч�на�віч

вони досягають певних домовленостей, а договір

створений лише для папки із документами до банку.

Деякі страховики взагалі відмовляються виплачува�

ти страхові виплати у будь�якому випадку, чим заб�

руднюють репутацію усіх страхових компаній. Саме

такі установи і мають зникнути з українського рин�

ку страхових послуг. Необхідно також централізова�

но порахувати страхові тарифи задля оптимізації ро�

боти страховиків та отримання страхової карти дер�

жавою та страхувальниками.

Наприкінці конференції журналісти нарешті от�

римали змогу дізнатися детальніше власне про сам

продукт IFC від експерта проекту Романа Шинка�

ренка. Обсяг підготовленого документу за цим про�

ектом – близько 200 сторінок. Проект створювався

після аналізу 250 анкет та 55 інтерв'ю сільгоспвироб�

ників. На думку експерта, «цей страховий продукт

прописаний досить детально і у ньому інтереси ви�

робників та страховиків більш�менш збігаються», за

винятком деяких досить жорстких, важливих норм

страхування, які неможливо не враховувати.

Пан Шинкаренко виокремив деякі основні риси

нового продукту. Зокрема, він враховує практично

всі погодні ризики, які страхуються. Вони визнача�

ються не навмання, як це здебільшого практикуєть�

ся дотепер, а у повній відповідності до офіційного
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класифікатору Гідрометцентру та

МНС України.

Також страхування врожаю

під посіви озимої пшениці прово�

диться на базі покриття, при цьо�

му франшиза не застосовується.

Сума, яка сплачуватиметься за

страховкою, є  економічно

обґрунтованою, тобто реальною,

що дуже важливо для сільгоспви�

робників. Вони нарешті зможуть

підрахувати реальну суму, яку

зможуть отримати у разі настан�

ня страхового випадку.

Щодо виплати відшкодувань,

тут все також дуже чітко. Якщо,

наприклад, восени посіви були

добрі, а навесні вони загинули, то

страховик автоматично має пере�

рахувати заздалегідь обумовлений

відсоток страхової суми по кож�

ному гектару. Щоправда, за умо�

ви, якщо виробник підсіє або пе�

ресіє пошкоджені ділянки чи пе�

реведе їх на інше використання.

Також мінімізується кількість до�

кументів, які страхувальник пови�

нен надати страховику, для під�

твердження очевидних страхових

випадків. Також пропонується

страхування врожаю відносно

певного мінімуму за вибором са�

мого страхувальника. Тобто якщо

він обрав межею 20 ц/га, а його

фактична врожайність склала 15

ц/га, то різницю у 5 ц за кожний

гектар страхова компанія зо�

бов'язана відшкодувати. Оскільки

ціна зерна на ринку коливається

залежно від багатьох чинників, за

новим страховим продуктом сіль�

госпвиробники зможуть самі оби�

рати й ціну свого товару, яка буде

використовуватися для розрахун�

ку страхових премій та страхових

виплат.

Наразі планується, що усі

страхові компанії, які будуть ви�

користовувати новий страховий

продукт, працюватимуть за уніфі�

кованою формою договорів, тому

змінити у структурі договору во�

ни нічого не зможуть. Це вже

певна гарантія того, що фіктив�

них договорів не буде. До того ж

усі процедури страхування ста�

нуть простішими. 

АГРОСТРАХУВАННЯ 6 жовтня в Києві відбулася конференція
на тему «Стандартизація страхових продуктів як ефективний
засіб прискореного розвитку українського зернового
господарства». Зокрема був представлений новий продукт
Міжнародної фінансової корпорації (IFC), розроблений
у рамках проекту «Розвиток агрострахування в Україні». 

Плюс – новий продукт у страхуванні.
Мінус – фіктивні договори

З новим страховим продуктом страхові
компанії працюватимуть за уніфіковаT
ною формою договорів, тому змінити у
структурі угоди вони нічого не зможуть. 



ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

До якого суду слід зверта

тися із позовом щодо не


розгляду заяви про надання зе

мельної ділянки? Йдеться про
бездіяльність місцевої ради, хо

ча зібрано всі необхідні виснов

ки, дозволи, навіть існує проект
рішення, але чомусь його роз

гляд не виноситься на сесію.
Тобто жодного рішення немає –
ані про надання земельної ді

лянки, ані про відмову. Пробле

ма в тому, що цей спір нібито
має розглядатися адміністра

тивним судом, але ж є Поста

нова Верховного Суду України
№7, в якій сказано про недопу

стимість розгляду земельних
спорів адмінсудами.

Юрій К.

За загальним правилом справи

стосовно земельних спорів справді

не належать до юрисдикції адміні�

стративних судів. Однак в описа�

ному Вами випадку спір виник не

з приводу земельних правовідно�

син, які по суті ще й не сформува�

лися, а з приводу відносин адміні�

стративних, тобто Вас як громадя�

нина і місцевої ради як суб'єкта

владних повноважень. Тобто слід

виходити не з предмету заяви, яку

Ви подали до місцевої ради, а з ре�

акції на неї, а саме – бездіяльно�

сті. Тому цей спір не є земельним в

тому розумінні, як це передбачено

згаданою Вами Постановою Вер�

ховного Суду та Ради суддів Укра�

їни «Про стан здійснення судо�

чинства адміністративними суда�

ми» від 3 квітня ц.р. №7. 

Згідно з ч.1 ст.17 Кодексу адмі�

ністративного судочинства Украї�

ни на спори фізичних чи юридич�

них осіб із суб'єктом владних пов�

новажень щодо оскарження його

рішень, дій чи бездіяльності по�

ширюється компетенція адміні�

стративних судів. Відповідно до

п.1 ч.1 ст.18 КАСУ адміністративні

справи, у яких однією зі сторін є

орган чи посадова особа місцевого

самоврядування, посадова чи

службова особа органу місцевого

самоврядування підсудні місце�

вим загальним судам як адміні�

стративним судам (крім тих, які

підсудні окружним адміністратив�

ним судам). 

На підтвердження підсудності

цієї справи адміністративним су�

дам можна також навести позицію

Верховного Суду України, висло�

влену у листі «Щодо розгляду зе�

мельних спорів» від 29 жовтня

2008 р. № 19�3767/0/8�08. Як заз�

начено в п.14, «при розгляді справ

за адміністративними позовами до

органів державної влади чи орга�

нів місцевого самоврядування про

визнання неправомірною без�

діяльності щодо нерозгляду заяви

про надання земельної ділянки в

оренду, про передачу земельної ді�

лянки у власність, суди вправі зо�

бов'язати відповідний орган роз�

глянути зазначене питання, а не

приймати рішення про надання в

оренду (передачу у власність), що

не належить до компетенції суду».

Таким чином, позов про виз�

нання неправомірною бездіяльно�

сті щодо нерозгляду заяви про на�

дання земельної ділянки має бути

адресовано до адміністративного

суду. 

Підготувала Євгенія Руженцева

?

Павло Мороз

МЕТУ проведення таких семіна�

рів і створення Клубу No�till  при�

сутнім пояснив президент Компа�

нії «Агромир» Андрій Твердох�

ліб. Так, компанія, маючи за пле�

чима чотирьохрічний досвід впро�

вадження технології No�till на

власних полях і знаючи усі пере�

ваги її застосування, прагне як�

найбільшого поширення її тери�

торією України. 

No�til l  – прибуткова, але

складна технологія, тож, чим біль�

ше господарств буде залучено до

обміну досвідом, тим більше

знань буде накопичуватися, і, від�

повідно, тим успішнішим буде

бізнес кожного учасника. Ство�

рення Клубу означатиме не тільки

теоретичні пошуки, а й реальну

практичну допомогу у впровад�

женні No�till. Так, у програмі ак�

цій Клубу вже заплановано по�

дальше проведення інформацій�

них заходів із залученням провід�

них експертів у цій технології,

розсилання учасникам рекомен�

дацій перед початком сезону (що,

до речі, вже було зроблено цього

року), технологічна підтримка –

як то виїзд агрономів безпосе�

редньо на поля. 

Неабиякою перевагою, якою

можуть скористатися учасники, є

спецпропозиції по придбанню

ЗЗР і проведенню аналізу ґрунту,

що стало можливим завдяки уча�

сті в проекті ТОВ «Август�Украї�

на» і Діагностичного центру захи�

сту рослин «Агроаналіз».   

У планах на найближче май�

бутнє – створення Сервісного

центру, функціями якого стануть

координація діяльності Клубу та

контроль якості послуг. Також за�

плановано створення «гарячої лі�

нії» і випуск газети Клубу.   

Наукову частину події прово�

див спеціальний гість семінару

президент Асоціації фермерів No�

till Бразилії магістр Дірсеу Нері

Гассен.

За його словами, мінеральне

живлення рослин при застосуван�

ні технології No�till має низку осо�

бливостей порівняно з традицій�

ною технологією. Для збалансова�

ного мінерального харчування ро�

слин під час вегетації необхідно

враховувати чотири чинники: 

– аналіз ґрунту і вміст в ньому

необхідних для розвитку рослин

хімічних елементів в доступній

формі;

– аналіз рослин на різних ста�

діях зростання, для з'ясування тієї

кількості елементів, які рослина

змогла взяти з грунту;

– кількість елементів, які бу�

дуть винесені з грунту через отри�

маний урожай;

– попередник, рослинні за�

лишки якого залишилися на по�

верхні грунту.

Ці рослинні залишки і  є

справжньою коморою збалансова�

них поживних елементів для ро�

слин. Наприклад, одна тонна рос�

линних залишків кукурудзи мі�

стить кількість калія більшу, ніж

тонна рослинних залишків сої. Та�

ким чином, якщо сіяти після ку�

курудзи пшеницю, необхідно вно�

сити меншу кількість калія, ніж

при посіві пшениці після сої.

Знаючи таку та подібні закономір�

ності, можна значно зекономити

кошти при внесенні мінеральних

добрив. 

Окрім цього пан Гассен розпо�

вів і про загальні переваги у за�

стосуванні технології No�till. Так,

у фінансовому плані – це еконо�

мія коштів на ресурсах (вже згада�

ні добрива, вода за умови зрошен�

ня, пальне за рахунок меншої кіль�

кості операцій), зменшення витрат

на амортизацію техніки і на заро�

бітну плату тощо. Ще одна перева�

га No�till – екологічність. Україна

ще не так переймається екологіч�

ністю ведення землеробства, як,

наприклад, Європа, проте колись

і ми дійдемо до цього, впевнений

бразильський експерт. Застосуван�

ня No�till дає змогу зменшити еро�

зію грунту і зберегти його продук�

тивність на довгі роки.

Неабияка увага у правильному

впровадженні No�till приділяєть�

ся аналізу ґрунтів. Про нинішні

можливості, необхідність і перева�

ги такого аналізу розповів дирек�

тор Діагностичного центру захи�

сту рослин «Агроаналіз» Вадим

Дудка. 

Мабуть, найціннішим у семі�

нарі був обмін досвідом, що відбу�

вався після лекційної частини –

доповідачі ще близько години від�

повідали на запитання учасників.

Та й самим виробникам було що

розповісти одне одному. 

Захід подібного формату, але

вже відкритий для тих, хто тільки

збирається долучитися до техно�

логії No�till, пройшов 15 жовтня

у Тернополі. Ще один із серії се�

мінарів відбудеться 17 жовтня у

Запоріжжі. (Докладніше – у на�

ступних числах «Агропрофі»)

Наприкінці заходу Андрій

Твердохліб зазначив, що новоство�

рений Клуб є відкритим для всіх

зацікавлених, і запросив вливатися

до клубних лав, аби з новими

знаннями отримувати більші при�

бутки на своїй землі. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю ´Щит та Мечª

Юридична фірма, створена для захисту прав
та законних інтересів сільгоспвиробників,
сільськогосподарських підприємств та інших
суб’єктів аграрного ринку, для втілення у життя
принципів рівності та взаємовигідності в
сільському господарстві та агробізнесі.

03035, м.Київ, вул.Льва Толстого, 63, оф.12. 
Тел.: 8 (044) 590�01�61, 227�95�15. 
Моб.: 8�097�542�43�02, 8�096�253�10�74.

На сторожі
Ваших

законних 
прав!

No�Till: нові знання для більших прибутків

СЕМІНАР 13 жовтня у Кіровограді відбувся семінар Компанії
«Агромир» на тему «Мінеральне живлення рослин при застосуванні
технології NoTtill». Семінар – перший у низці запланованих подібних
заходів в Україні та РФ. Подія мала статус закритої (тільки для
учасників новоствореного Клубу розвитку і впровадження технології
NoTtill в Україні) і зібрала близько 130 учасників – сільгоспT
виробників, що вже застосовують нульові технології на своїх полях.

Юридична консультація
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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 09 по 15 жовтня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 EXW 41,00 860,00 860,00 860,00 107,37
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 101,00 970,00 982,18 1000,00 122,64

Внутрiшнi контракти: Форвард

Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 30.09.2010 FCA 92000,00 500,00 500,00 500,00 62,42
Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 17000,00 1135,72 1214,45 1224,95 151,71
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 20280,88 993,24 1037,03 1065,33 129,54
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 25000,00 1305,63 1305,63 1305,63 163,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CIF 500,00 1409,76 1409,76 1409,76 176,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6000,00 1016,15 1016,15 1016,15 127,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 58245,72 1001,25 1012,59 1017,27 126,42
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 21200,00 920,71 958,18 1024,79 119,64
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 26350,00 783,80 923,95 1000,77 115,49
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 25000,00 823,91 1092,55 1159,71 136,57
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 2009 DAF 1100,00 1121,40 1121,40 1121,40 140,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 52500,00 857,07 909,28 982,55 113,60
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 12350,00 825,03 943,10 1073,34 117,74
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 219500,00 1007,75 1083,43 1152,89 135,34
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 22250,00 975,76 1111,43 1225,53 138,82
Овес 1 клас ГОСТ 28673�90 2009 DAF 55,00 2110,11 2110,11 2110,11 263,83
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 CIF 90,00 1478,45 1478,45 1478,45 184,85
Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 21,00 1181,47 1181,47 1181,47 147,50
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 44,00 767,92 767,92 767,92 95,87
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FOB 1150,00 961,20 961,20 961,20 120,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CFR 600,00 2207,45 2207,45 2207,45 276,00
Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 63,00 2122,65 2122,65 2122,65 265,00
Вика ДСТУ 4828�2007 2009 FCA 44,00 2162,70 2162,70 2162,70 270,00
Вика ДСТУ 4828�2007 2009 CPT 7,00 2790,36 2790,36 2790,36 348,36
Вика ДСТУ 4828�2007 2009 DDU 21,00 3721,69 3721,69 3721,69 464,63
Соя ГОСТ 17109�88 2009 FCA 126,00 2424,16 2424,16 2424,16 302,64
Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 3500,00 2563,20 2787,48 3003,75 348,00
Соя ГОСТ 17109�88 2009 DAF 3970,00 2959,26 2962,05 2962,29 370,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843�2007 2009 DAF 12,00 7297,35 7297,35 7297,35 911,03
Насіння маку ГОСТ 12094�76 2009 DDU 21,00 10887,40 10887,40 10887,40 1359,23
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 DAF 7,50 2824,81 2824,81 2824,81 352,66
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 1844,40 2563,20 2836,80 2843,55 354,16
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CIF 116,00 2481,92 2481,92 2481,92 310,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 27,00 3764,70 3808,85 4003,10 475,56
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2009 FOB 4000,00 2335,42 2335,42 2335,42 292,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 11050,00 2563,20 2809,76 2923,65 350,89
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 10000,00 2431,84 2802,75 2989,55 350,20
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 FOB 3000,00 2803,50 2803,50 2803,50 350,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DDU 600,00 2812,80 2812,80 2812,80 351,16
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 21,00 2734,20 2734,20 2734,20 341,86
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 43,00 4599,49 4742,58 4879,17 592,55
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 374,20 2563,20 2918,89 3472,09 364,47
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 CPT 2900,00 3083,85 3083,85 3083,85 385,00
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 84,00 3884,85 4561,99 4787,71 569,75
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 CPT 70,40 9062,83 9139,41 9153,71 1142,43
Насіння трави канаркової ГОСТ 10852�86 2009 DDU 12,00 4798,80 4798,80 4798,80 600,00
Насіння сафлору ГОСТ 9672�87 2009 DDU 8,00 3999,00 3999,00 3999,00 500,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2009 FOB 2000,00 825,03 825,03 825,03 103,00
Борошно кукурудзяне 2009 FCA 9,00 1599,60 1599,60 1599,60 200,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 FCA 203,50 1682,10 1682,10 1682,10 210,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 FAS 500,00 1759,56 1759,56 1759,56 220,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2009 DDU 21,00 2803,50 2803,50 2803,50 350,00
Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2009 FCA 21,00 6408,00 6408,00 6408,00 800,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002�69 2009 FCA 40,00 2359,41 2380,40 2399,40 297,63
Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2009 FAS 33,00 1519,62 1519,62 1519,62 190,00
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 FAS 11,00 1839,54 1839,54 1839,54 230,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 FOB 700,00 5206,50 5206,50 5206,50 650,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 2000,00 1521,90 1521,90 1521,90 190,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 CFR 1000,00 1473,84 1473,84 1473,84 184,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 15000,00 1441,80 1441,80 1441,80 180,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 40000,00 1149,44 1207,01 1241,55 150,69
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.12.2009 CPT 10000,00 1073,34 1073,34 1073,34 134,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 1005,00 1117,40 1126,90 1129,41 140,69
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 2670,00 1103,72 1183,19 1201,50 147,75
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 58500,00 1113,39 1160,29 1281,60 144,85
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 48000,00 985,23 1010,43 1041,30 126,15
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 810,00 1064,29 1191,57 1250,76 148,76
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 4000,00 1088,00 1132,27 1154,32 141,36
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 CPT 7500,00 841,05 885,91 889,11 110,60
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 20540,00 1067,09 1106,18 1117,72 138,10
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 CPT 8300,00 1028,80 1028,80 1028,80 128,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FOB 65000,00 937,17 937,17 937,17 117,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FAS 4000,00 929,16 929,16 929,16 116,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 41857,54 949,18 1042,42 1089,36 130,14
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.10.2009 CPT 20000,00 1025,28 1025,28 1025,28 128,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 CPT 60000,00 937,17 1142,76 1161,45 142,67
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 FOB 10500,00 1253,57 1253,57 1253,57 156,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 FAS 5000,00 1097,37 1097,37 1097,37 137,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.06.2010 FOB 250000,00 1161,45 1161,45 1161,45 145,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 2520,00 2334,92 2373,85 2390,99 296,36
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 01.12.2009 FAS 2130,00 1762,20 1762,20 1762,20 220,00
Соя ГОСТ 17109�88 15.11.2009 DAF 1500,00 2883,60 2883,60 2883,60 360,00
Соя ГОСТ 17109�88 30.11.2009 DAF 2500,00 2563,20 2563,20 2563,20 320,00
Соя ГОСТ 17109�88 31.12.2009 FOB 1448,14 3228,15 3228,15 3228,15 403,62
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 FCA 20,00 1882,35 1882,35 1882,35 235,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 DAF 140,00 2122,65 2122,65 2122,65 265,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FCA 685,00 2723,40 2765,50 4165,20 345,26
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FOB 75000,00 2523,15 2523,15 2523,15 315,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.10.2009 DDU 63,00 4716,92 4716,92 4716,92 588,88
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.12.2009 FCA 546,00 10351,63 10516,29 11546,42 1312,89
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.03.2010 DDU 100,00 8965,98 8965,98 8965,98 1119,35
Насіння люпину ГОСТ 11321�89 31.12.2009 FCA 88,00 6968,70 7028,78 7088,85 877,50
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 30.11.2009 DAF 3000,00 784,98 784,98 784,98 98,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 15.12.2009 FOB 8000,00 4765,95 4765,95 4765,95 595,00

– […] ТОВ СП «НІБУЛОН»
завершує будівництво двох еле

ваторів у Глобиному та Ромода

ні. Проте на цьому співпраця з
областю не завершується?
– У роботі всього сім точок. Окрім

Глобиного та Ромодану плануєть�

ся найближчим часом розпочати

будівництво у Градизьку і Кремен�

чуці. Уже досягнено домовленість

щодо відведення земельних діля�

нок. У Кременчуці йдеться про

приватний порт. Свого часу пере�

мовини були проблематичними,

але життя і криза внесли свої ко�

рективи у переговори. Так що я

чекаю, коли розпочнеться будів�

ництво. 

Хоча можу навести приклад,

як важливо, щоб уся влада, а не

лише адміністрація, працювали на

спільний результат. У Градизьку

виникла проблема із заповідною

територією Кременчуцького во�

досховища. На карті на тій зе�

мельній ділянці, що відводили під

будівництво, там є ліс, який… де�

факто не існує вже давно. Інве�

стор попросив, аби привели в на�

лежний стан документи, щоб во�

ни відповідали дійсності. Рішення

мала прийняти обласна рада. По�

просили терміново зібрати сесію,

щоб не гальмувати початок буді�

вельних робіт. Сесію збирали три

місяці. Рішення�то прийняли, а

компанія за цей час розпочала бу�

дівництво терміналу по Дніпрі в

Чигирині. А так термінал будували

б у нас, точніше, уже б завершува�

ли. За планом компанія має збу�

дувати ще елеватори в Мар'янівці

Глобинського району, Артемівці

Чутівського району. […]

До речі, дуже імпонує ідея

«НІБУЛОНу» стосовно реанімації

Дніпра. І треба бути великим зло�

чинцем, щоб не надати цій компа�

нії пріоритети. Натомість Мін�

транс перешкоджає «НІБУЛОНу»

в роботі: не дозволяє заглиблюва�

ти дно річки біля причалу, не до�

зволяє розчищати фарватер (а по

Дніпру вже давно нічого не хо�

дить, дно замулилося). Інвестор з

власної ініціативи бере на себе цю

колосальну роботу, готовий нести

фінансові витрати – а йому ще й

палиці в колеса ставлять! Знаєте,

у мене просто слів немає! […]

Області у таких складних умовах вдалося збе�

регти тваринництво. А тому на Полтавщині фік�

суємо збільшення поголів'я ВРХ. Працюємо над

збільшенням поголів'я свиней. Так, у Глобиному

реалізується великий інвестиційний проект щодо

будівництва свинокомплексу на 200 тисяч голів.

Він безпосередньо пов'язаний із Глобинським

м'ясокомбінатом. Будувати тут починали з нуля, а

нині поголів'я вже сягає 100 тисяч. Працюємо і в

напрямку птахівництва. Отут нас невдача спіткала:

домовилися із росіянами, які готові були вкласти

солідні кошти і запровадити євротехнології у ви�

рощуванні курей, але Кобеляцька районна рада не

прийняла суто технічне рішення – і десятки міль�

йонів доларів не прийшли в область.

– І чим депутати мотивували таке рішення?
– А нічим. А чим мотивувала свої дії Пирятинсь�

ка районна рада, коли відмовилася від інвестицій

вартістю 60 мільйонів доларів, на які в районі ма�

ли збудувати завод з калібрування кукурудзи та

виготовлення біоетанолу? Йшлося про сучасне

підприємство та екологічно чисте виробництво.

Рада рішення не прийняла – інвестор пішов і збу�

дував цей завод у Золотоноші. […]

Інвестиції – це річ непроста, це гроші: сьогод�

ні вони є, а завтра щось трапиться – і грошей не�

має. Тому якщо знайшли інвестора, готового спів�

працювати з регіоном, потрібно створити усі умо�

ви, щоб він безперешкодно вкладав кошти в еко�

номіку. […]

До речі, про умови, генеральний директор

«НІБУЛОНу» Олексій Вадатурський неодноразо�

во говорив, що так швидко вирішувати всі питан�

ня, пов'язані з дозволами, як у Полтавській обла�

сті, йому не вдавалося ніде. Не зважаючи на його

авторитет, звання Героя, у деяких регіонах дозволи

доводилося отримувати роками.

– Ми розробили по кожному проекту спе�

ціальний план�графік. Тут як при грі в теніс: є пи�

тання, які компанія вирішує по лінії власного ме�

неджменту, але як тільки м'яч перелітає на наш бік

(потрібен певний дозвіл чи рішення), до справи

береться мій помічник. І супроводжує представ�

ника компанії по всіх структурах. Інвестор не хо�

дить сам по кабінетах, інакше це затягнеться на�

довго. На жаль, і я говорю про це відверто, наша

система управління потребує серйозного рефор�

мування, вона абсолютно не пристосована до су�

часних економічних умов. Кожен поводиться так,

як заманеться. А оскільки чиновники мають спра�

ву з приватним капіталом, а держава не фінансує

свої структури, люди фактично сидять «на бобах»

– звідси прояви корупції і спроби гальмувати

справу. Я не перший рік працюю, а тому прекрас�

но розумію, що самотужки зламати цю систему

мені не під силу. Потрібна серйозна реформа на

державному рівні. А от на місці зробити просто�

рий шлях для інвестора, щоб він його пройшов

без перешкод, ми можемо.

Підготував Артем Житков

Досвід Полтавщини доводить:
Україна приваблює інвесторів
ВЛАДА І БІЗНЕС Якщо перефразувати відоме прислів'я,
щоб не принижувати власну ж гідність, то вийде:  «чому ми
такі бідні – бо інвестор не йде». А ось чому вже не йде
інвестор – тут питання вже не в бідності... Скоріше, це
свідчить про неможливість віднайти порозуміння як між
владою і бізнесом, так і всередині самої влади. Проте декому
це вдається. Своїм досвідом співпраці з інвесторами у
інтерв'ю «Вечірній Полтаві» поділився голова Полтавської
обласної державної адміністрації Валерій Асадчев. Гадаємо,
уривки з цього виступу губернатора, розміщеного на
офіційному сайті ОДА, будуть цікаві й нашім читачам.
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 3150,00 1041,30 130,00
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 FCA 126,00 2424,16 302,64
*Насіння сафлору ГОСТ 9672�87 2009 DDU 8,00 3999,00 500,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 660,00 2813,00 351,19
*Насіння трави канаркової ГОСТ 10852�86 2009 DDU 12,00 4798,80 600,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 22,00 4879,17 610,05
Донецька товарна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FOB 1150,00 961,20 120,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 2009 DAF 1100,00 1121,40 140,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 5,00 4003,10 500,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 2000,00 2842,20 355,00
Західно�Українська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 5000,00 1033,29 129,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 2000,00 2883,60 360,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DDU 600,00 2812,80 351,16
Івано�Франківська аграрна біржа
*Горох 2 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 63,00 2122,65 265,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 22,00 3764,70 470,00
*Вика ДСТУ 4828�2007 2009 FCA 44,00 2162,70 270,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 68,20 2588,63 323,23
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 21,00 3884,85 485,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 1055,74 132,00
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002�69 2009 FCA 40,00 2380,40 297,63
*Борошно кукурудзяне 0 2009 FCA 9,00 1599,60 200,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 10000,00 1017,67 127,05
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6000,00 1016,15 127,05
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 3000,00 1041,30 130,00
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 1000,00 3003,75 375,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа "Прайс"
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 2000,00 2455,02 306,49
Тернопільська агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 1135,72 142,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 1063,73 133,00
*Вика ДСТУ 4828�2007 2009 CPT 7,00 2790,36 348,36
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2900,00 1001,25 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 823,91 102,86
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 21,00 1181,47 147,50
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 44,00 767,92 95,87
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 3000,00 1104,67 138,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 CPT 70,40 9139,41 1142,43
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 1844,40 2836,80 354,16
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 FOB 3000,00 2803,50 350,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 21,00 2734,20 341,86
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 42,00 3249,02 405,62
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 26445,72 1009,26 126,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 15000,00 1049,31 131,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 44,00 3472,09 433,47
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа" 
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5200,00 1063,73 133,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 20000,00 911,77 114,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 20000,00 1159,71 145,00
*Овес 1 клас ГОСТ 28673�90 2009 DAF 55,00 2110,11 263,83
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 CIF 90,00 1478,45 184,85
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 70500,00 1066,74 133,38
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 6500,00 975,76 122,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CFR 600,00 2207,45 276,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2009 FAS 33,00 1519,62 190,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 FAS 11,00 1839,54 230,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2009 FOB 4000,00 2335,42 292,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 5340,00 2985,82 373,32
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 15000,00 1224,95 153,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 900,00 1001,25 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3800,00 1000,77 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 29250,00 946,22 118,28
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 9200,00 1092,62 136,43
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 DAF 3970,00 2962,05 370,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2009 FOB 2000,00 825,03 103,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 FCA 203,50 1682,10 210,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 1500,00 2563,20 320,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 2000,00 2658,28 331,87
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 CPT 2900,00 3083,85 385,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 EXW 41,00 860,00 107,37 716,67 89,47
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 101,00 982,18 122,64 818,48 102,20
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CIF 116,00 2481,92 310,00
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 25000,00 1305,63 163,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 7100,00 947,55 118,35
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 1250,00 912,71 114,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 42000,00 1141,52 142,57
*Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2009 FCA 21,00 6408,00 800,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 FOB 700,00 5206,50 650,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 1065,33 133,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CIF 500,00 1409,76 176,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 28000,00 1017,27 127,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 12400,00 966,04 120,60
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2250,00 921,15 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 22000,00 859,98 107,36
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 4200,00 943,27 117,76
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 67200,00 1071,98 133,83
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 9750,00 1225,53 153,00
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 2500,00 2700,97 337,20
*Насіння маку ГОСТ 12094�76 2009 DDU 21,00 10887,40 1359,23
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 3850,00 2879,96 359,55
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 21,00 4599,49 574,22
Універсальна біржа "Україна" (м.Харків)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1080,88 993,24 124,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 300,00 783,80 98,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2009 DDU 21,00 2803,50 350,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1700,00 945,18 118,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 10600,00 1100,82 137,43
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 FAS 500,00 1759,56 220,00

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 09 по 15 жовтня 2009 року

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 1700,00 2743,31 343,00
*Вика ДСТУ 4828�2007 2009 DDU 21,00 3721,69 464,63
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 220,00 2847,61 355,60
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 63,00 4787,71 598,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 5000,00 881,10 110,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843�2007 2009 DAF 12,00 7297,35 911,03
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 DAF 7,50 2824,81 352,66

Форвард

Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FAS 4000,00 929,16 116,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 FAS 5000,00 1097,37 137,00
*Соя ГОСТ 17109�88 15.11.2009 DAF 1500,00 2883,60 360,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 500,00 1103,72 138,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 810,00 1191,57 148,76
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 4000,00 1132,27 141,36
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 CPT 7500,00 885,91 110,60
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 20540,00 1106,18 138,10
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 CPT 8300,00 1028,80 128,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 2822,54 991,32 123,76
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 CPT 5000,00 937,17 117,00
*Соя ГОСТ 17109�88 31.12.2009 FOB 1448,14 3228,15 403,62
Товарна біржа "Центральна універсальна біржа"
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 2000,00 1521,90 190,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 15000,00 1441,80 180,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 25000,00 1241,55 155,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2009 FOB 65000,00 937,17 117,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.06.2010 FOB 250000,00 1161,45 145,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 30.09.2010 FCA 92000,00 500,00 62,42 416,67 52,02
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 CFR 1000,00 1473,84 184,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 1005,00 1126,90 140,69
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.12.2009 CPT 10000,00 1073,34 134,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 2170,00 1201,50 150,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 58500,00 1160,29 144,85
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 15000,00 1149,44 143,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 48000,00 1010,43 126,15
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2009 FOB 39035,00 1046,12 130,60
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.10.2009 CPT 20000,00 1025,28 128,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 CPT 55000,00 1161,45 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.11.2009 FOB 10500,00 1253,57 156,50
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2009 FCA 2520,00 2373,85 296,36
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 01.12.2009 FAS 2130,00 1762,20 220,00
*Соя ГОСТ 17109�88 30.11.2009 DAF 2500,00 2563,20 320,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 FCA 20,00 1882,35 235,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 DAF 140,00 2122,65 265,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 30.11.2009 DAF 3000,00 784,98 98,00
*Насіння люпину ГОСТ 11321�89 31.12.2009 FCA 88,00 7028,78 877,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FCA 685,00 2765,50 345,26
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FOB 75000,00 2523,15 315,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 15.12.2009 FOB 8000,00 4765,95 595,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.12.2009 FCA 546,00 10516,29 1312,89
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.03.2010 DDU 100,00 8965,98 1119,35
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.10.2009 DDU 63,00 4716,92 588,88

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Перелік акредитованих товарних бірж

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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Передплатити «АГРОПРОФІ» можна у відділеннях «Укрпошти» за Катало�
гом, а також через редакцію. 
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* Ціна передплати на 2010 р. незмінна до кінця 2009 р. 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ». Читайте нас і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!


