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Жнива�2009
За оперативними даними ре�
гіонів, станом на 22 жовтня в
Україні намолочено 43141,1 тис.
тонн зернових та зернобобо�
вих культур (без кукурудзи),
які скошено на площі 14576,1
тис. га від скоригованих прог�
нозних 15515,0 тис. га. Середня
врожайність становить 2,93
т/га проти торішніх 3,49 т/га.
Наразі кукурудзи на зерно
одержано 5436,6 тис. т з площі
1167,6 тис. га, що становить
55% від планових 2115,0 тис.
га. Середня врожайність – 4,66
т/га, торік було 4,32 т/га.
На цю дату зібрано соняшнику
5976,5 тис. тонн з площі 3884,5
тис. га, що становить 93% від
планових 4155,0 тис. га. Серед�
ня врожайність – 1,54 т/га про�
ти 1,55 торік.
Сої вже одержано 819,6 тис.
тонн, тобто 80% від плану, з
площі 502,0 тис. га. Середня
урожайність – 1,63 т/га (1,56
т/га торік). 
Цукрових буряків накопано
6759,1 тис. тонн з площі 226,3
тис. га, а це 70% від заплано�
ваних 325,0 тис. га. З поля ви�
везено 6221,7 тис. тонн. Торік
на цю дату було накопано
9820,0 тис. тонн, вивезено –
8578,6 тис. тонн. Нині середня
урожайність – 29,86 т/га
(35,85 т/га торік).
Рису зібрано 130,1 тис. т (86%
від плану). Культуру зібрано з
площі 21,2 тис. га. Середня вро�
жайність – 6,13 т/га, проти ми�
нулорічних 5,7 т/га.
Наразі озимі культури (без рі�
паку) посіяно на площі 7561,2
тис. га (97%), у т.ч. на зерно –
на 7489,4 тис. га (96%). З них
пшениця – 6050,7 тис. га (96%
від плану), жито – 295,5 тис. га
(тобто 64%), ячмінь – 1144,3
тис. га (113% від планових
1009,0 тис. га).
Зяблевий обробіток ґрунту ви�
конано на площі 10085,4 тис.
га, це 76% плану, у т.ч. глибоку
оранку – на 461,5 тис. га (89%
від запланованих 521,0 тис. га).

ЗА ДАНИМИ Французької На�

ціональної Федерації виробників

насіння кукурудзи та сорго

(FNPSMS), у 2007�2009 роках

площі під кукурудзою в усьому

світі займають понад 160 млн га.

При цьому під зерновою зайнято

148 млн га і 12 млн га – під кор�

мовою. Основними виробниками

кукурудзи на зерно виступають

США – 24% і Китай – 20%. 

У ЄС, куди входять 27 країн,

зернову кукурудзу вирощують на

8,5 млн га. Якщо додати до них

площі у Росії, Україні, Сербії, Хор�

ватії, Молдові й Туреччині – вийде

14,5 млн га. Щодо кормової куку�

рудзи, то 27 країн ЄС мають 5 млн

га, з яких 60% припадає на Німеч�

чину і Францію. Спільно з ро�

сійськими і українськими насад�

женнями кількість площ під цією

культурою зростає до 7,5 млн.

Значний об'єм вирощування

кукурудзи на силос у Європі фа�

хівці FNPSMS пояснюють розвит�

ком тваринницької галузі. Вони ж

пророкують збільшення посівних

площ і в Україні саме з цих при�

чин. Щодо основних країн�вироб�

ників, Франції та Німеччини, то

тут співвідношення зернова�кор�

мова становить 50:50.

Однак оскільки в Україні пріо�

ритет віддається зерновій кукуру�

дзі, то основну увагу приділимо їй.

Отже щодо урожайності, то серед

першої сімки країн�виробників

цей показник дуже строкатий і ко�

ливається від 2,4 т/га у Румунії і

4,3 т/га в Україні до 9,4 т/га у

Франції. Показники лідерів по�

яснюються, у першу чергу, дося�

гненнями у генетиці і використан�

ні сучасних технологій. А щодо,

наприклад, Румунії, то там  на по�

ловині площ не вирощують гібри�

ди. Серед основних європейських

експортерів кукурудзи суттєво ви�

діляються Франція і Угорщина.

Віднедавна до них приєдналася й

Україна. 

На вирощування насіннєвої

кукурудзи у світі виділено 800 тис.

га, при цьому США, Китай і краї�

ни ЄС займають 85% цих площ. За

інформацією FNPSMS, у Євро�

пейському Союзі ці площі стано�

влять 122 тис. га. З 27 країн ЄС

виокремлюють 13 країн�виробни�

ків, серед яких левова частка при�

падає на Францію – 55,5 тис.га.

Далі йдуть Угорщина – 26,6 тис.га,

Румунія – 16,5 тис.га, Австрія – 5,8

тис.га, Італія – 4,7 тис.га, Словакія

– 3,7 тис.га, Німеччина – 3 тис.га,

Польща – 2,2 тис.га, Болгарія – 1,6

тис.га, Чехія – 1,2 тис.га, Іспанія –

700 га, Швейцарія – 200 га, Слове�

нія – 100 га. 

Читайте на стор.12�13

Кукурудза – королева полів.
Не лише українських

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

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

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ВИРОБНИЦТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
УКРАЇНИ У СІЧНІ�ВЕРЕСНІ

За даними Держкомстату, загальне
виробництво продукції сільського
господарства в усіх категоріях
господарств за січень%вересень ц.р.
зросло на 3,3%.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ЗЕМЕЛЬНІ ´РОЗБОРКИª У ПАРЛАМЕНТІ
20 жовтня ц.р. члени Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин за
участю представників аграрної громадськості, науки
і землевпорядників розглянули два законопроекти та
спірну ситуацію за зверненням керівників регіо%
нальних науково%дослідних та проектних інститутів
землеустрою.

КОМПАНІЇ
МИ МОЖЕМО РОБИТИ 
ВЕЛИКІ СПРАВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
17 жовтня провідний національний
сільгоспвиробник, експортер та інвестор ТОВ
СП «НІБУЛОН» відкрив на березі Дніпра у селі
Вітове сучасний комплекс із приймання,
зберігання та відвантаження на річковий
транспорт зернових та олійних культур.
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

22.10.2009

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

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

РТС 
(Росія) 1448,34 1,0% 129,2%

WIG 20
(Польша) 2368,11 4,0% 32,3%

DAX*
(Німеччина) 5833,49 ,0,4% 21,3%

S&P 500*
(США) 1081,40 ,1,0% 19,7%
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Страхування сільгосппродукції: 
половину – селяни, 
половину – держава

Верховна Рада України прийняла за основу законо�

проект «Про особливості здійснення страхування

сільськогосподарської продукції з державною фі�

нансовою підтримкою»

Законопроектом, внесеним народним депутатом Мико�
лою Присяжнюком за №5063 від 21 серпня ц.р., пропону�
ється врегулювати відносини у сфері страхування сільсь�
когосподарської продукції, що здійснюється з державною
фінансовою підтримкою, з метою захисту майнових інте�
ресів сільськогосподарських товаровиробників.
Дія цього нормативно�правового акта не поширювати�
меться на особисте страхування, державне соціальне
страхування та на страхування виробничих та інших ри�
зиків сільськогосподарських товаровиробників, яке здій�
снюється без державної фінансової підтримки.
Суб'єктами відносин страхування сільськогосподарської
продукції з державною фінансовою підтримкою визначе�
но страхувальників, страховиків, їх об'єднання, а також
державні органи та органи місцевого самоврядування.
Передбачено, що державне регулювання у сфері страх�
ування сільськогосподарської продукції з державною фі�
нансовою підтримкою здійснюватимуть Кабінет Міністрів
України, Держфінпослуг, Мінагрополітики та Державне
агентство з управління сільськогосподарськими ризиками.
До об'єктів страхування сільськогосподарської продукції з
державною фінансовою підтримкою пропонується відне�
сти майнові інтереси сільськогосподарських товаровироб�
ників, пов'язаних з їх страховими ризиками відносно ви�
рощеної, відгодованої, виловленої, зібраної виготовленої
первинної (без вторинної обробки та переробки) сільсь�
когосподарської продукції (товарів), зазначеної у групах
1�24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний та�

риф України», якщо при цьому така продукція не містить
генетично модифікованих організмів, а саме урожаю
сільськогосподарських культур; урожаю багаторічних нас�
аджень; сільськогосподарських тварин, живих водних ре�
сурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності.
Згідно із законопроектом державна фінансова підтримка
страхування сільськогосподарської продукції полягає у
щорічному наданні з державного бюджету грошових
коштів у вигляді субсидій на оплату частини страхового
платежу (страхової премії), нарахованого за договором
страхування сільськогосподарських виробничих ризиків.
Передбачено, що селяни сплачуватимуть лише половину
страхового внеску, а іншу половину компенсації страхові
компанії отримають безпосередньо з державного бю�
джету. 
Закон встановлює також умови і порядок здійснення
страхування, посилені вимоги до страховиків, що отри�
мають змогу здійснювати страхування сільськогосподар�
ської продукції, порядок укладення та обов'язкові умови
договору страхування, законодавчі передумови започат�
кування діяльності та функції Державного агентства з
управління сільськогосподарськими ризиками.

Усі родичі фермерові 
тепер визначені

Парламент України ухвалив Закон «Про доповнення

статті 3 Закону України «Про фермерське господар�

ство» (щодо уточнення родинних стосунків, що да�

ють право бути членами господарства).

Потреба у прийнятті цього закону пов'язана з необхідні�
стю законодавчого уточнення родинних стосунків, які да�
ють право бути членами господарства, що має стати на
заваді безпідставного переслідування фермерів органа�
ми прокуратури.
Тож ухваленим нині законом (ініціатор відповідного за�
конопроекту, зареєстрованого за №4746 від 1 липня ц.р.,
– народний депутат України Микола Присяжнюк) допов�
нено ст.3 Закону «Про фермерське господарство» новою
частиною, згідно з якою до членів сім'ї та родичів голови

фермерського господарства буде зараховано дружину
(чоловіка), батьків, дітей, бабу, діда, прабабу, прадіда,
внуків, правнуків, мачуху, вітчима, падчерку, пасинка,
рідних та двоюрідних братів та сестер, дядьків, тіток,
племінників як голови фермерського господарства, так і
його дружини (її чоловіка).
Окрім того, до членів сім'ї та родичів голови фермерсь�
кого господарства осіб, що перебувають у родинних
стосунках першого ступеню віднесено споріднення з ус�
іма вищезазначеними членами сім'ї та родичами (бать�
ків такої особи та батьків чоловіка або дружини, її чоло�
віка або дружину, дітей як такої особи, так і її чоловіка
або дружини, у тому числі усиновлених ними дітей).

Реалізацію домашнього м'яса 
та молока дозволено ще на 5 років 

Народні депутати України ухвалили Закон «Про

внесення зміни до пункту 1 розділу ХІ «Прикінцеві

положення» Закону «Про безпечність та якість хар�

чових продуктів» (щодо реалізації на агропродо�

вольчих ринках продукції домашнього виробництва

та подвірного забою).

Законодавчим актом внесено зміни до чинного закону
про відстрочку на заборону реалізації необробленого
молока та сиру домашнього виробництва, туш або ча�
стин туш парнокопитних та інших копитних подвірного
забою на агропродовольчих ринках ще на п'ять років (до
1 січня 2015 року).
Крім того, Кабінету Міністрів України пропонується дору�
чити у трьохмісячний термін розробити та затвердити
державну програму утворення та відкриття пунктів заку�
півлі молока та боєнь тварин, що утримуються в госпо�
дарствах населення, а також щорічно передбачати фі�
нансування заходів відповідної програми у проекті дер�
жавного бюджету.
На думку ініціатора відповідного законопроекту №5053�
1 від 4 вересня ц.р. Миколи Присяжнюка, його прийнят�
тя дасть змогу уникнути скорочення поголів'я корів та ін�
шої худоби.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НОВІ ЗАКОНИ, ЩО ПРИЙНЯТІ

Кредити для НАК 
«Украгролізинг» 
під держгарантії
Уряд погодився з пропозицією

Міністерства аграрної політики

щодо залучення Національною

акціонерною компанією «Укра�

гролізинг» під державні гарантії

кредитів у сумі, що не перевищує

1,3 млрд гривень, із сплатою від�

соткової ставки за ними за раху�

нок коштів Стабілізаційного

фонду для реалізації інвестицій�

них проектів, пов'язаних із заку�

півлею сільськогосподарської

техніки вітчизняного виробниц�

тва, яка використовується для

виробництва сільськогосподар�

ської продукції за сучасними ре�

сурсозберігаючими технологія�

ми, з метою її подальшої переда�

чі сільгосптоваровиробникам на

умовах фінансового лізингу. Про

це йдеться у відповідній поста�

нові Кабінету Міністрів України

№1090 від 14 жовтня ц.р. 

Такі кредити мають викори�

стовуватися згідно з урядовою по�

становою від 10 грудня 2003р. №

1904 «Про порядок використання

коштів державного бюджету, що

спрямовуються на придбання віт�

чизняної техніки і обладнання

для агропромислового комплексу

на умовах фінансового лізингу та

заходи за операціями фінансово�

го лізингу» у межах загальної вар�

тості техніки, що закуповується

відповідно до договорів поставки

з метою подальшої передачі сіль�

госптоваровиробникам на умовах

фінансового лізингу;

Закупівля техніки за рахунок

кредитів здійснюватиметься від�

повідно до постанови КМУ від 20

травня 2009 р. № 500 «Про осо�

бливості закупівлі сільськогоспо�

дарської техніки і обладнання на

умовах фінансового лізингу».

Міністерству агрополітики та

Мінфіну доручено передбачити

кошти для сплати відсоткової

ставки за кредитами в межах гра�

ничних видатків, що визнача�

ються під час складання проекту

Державного бюджету України на

відповідний рік.

Крім того, викладено у новій

редакції Графік закупівлі НАК

«Украгролізинг» у 2009 році

сільськогосподарської техніки за

рахунок коштів Стабфонду для її

подальшої передачі на умовах фі�

нансового лізингу

Боржникам 
та банкрутам
придбати техніку 
у лізинг «не світить»
Цією ж постановою №1090 Кабі�

нет Міністрів України затвердив

Порядок використання у 2009

році коштів Стабілізаційного

фонду для сплати Національною

акціонерною компанією «Укра�

гролізинг» відсоткової ставки за

залученими кредитами для реалі�

зації інвестиційних проектів,

пов'язаних із закупівлею сільсь�

когосподарської техніки вітчиз�

няного виробництва, яка вико�

ристовується для виробництва

сільськогосподарської продукції

за сучасними ресурсозберігаючи�

ми технологіями. Головним роз�

порядником цих бюджетних

коштів визначено Мінагрополі�

тики, а їх  одержувачем – НАК

«Украгролізинг».

Бюджетні кошти виділяються

Компанії на безповоротній осно�

ві з розрахунку не більше потрій�

ної облікової ставки Національ�

ного банку, що діє на дату нарах�

ування відсотків за користуван�

ня кредитами, але не більше роз�

міру відсоткової ставки, передба�

ченої кредитними договорами.

Для здійснення витрат із

сплати відсоткової ставки за кре�

дитами «Украгролізинг»  подає

Мінагрополітики копію кредит�

ного договору, довідку�розраху�

нок банку про помісячну суму

відсоткової ставки за користу�

вання кредитами і помісячний

розрахунок її сплати.

Встановлено також, що

сільськогосподарська техніка,

придбана за рахунок кредитів, не

передається сільгосптоварови�

робникам, щодо яких застосову�

ються судові процедури банкрут�

ства, передбачені Законом Украї�

ни «Про відновлення платоспро�

можності боржника або визнан�

ня його банкрутом», та які мають

прострочену більш як шість міся�

ців заборгованість перед держав�

ним (місцевим) бюджетом та

Пенсійним фондом України.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Уряд надав держгарантії під кредит на агролізинг
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Про відзначення 
державними нагородами України 

працівників харчової промисловості

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного
виробництва високоякісних продуктів харчування, багаторічну
сумлінну працю та з нагоди Дня працівників харчової
промисловості   п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня:

БЕРЕЗНЯКА Володимира Миколайовича – генерального
директора державного підприємства «Куліндорівський комбінат
хлібопродуктів», м.Одеса;

ГЕРАСИМЧУК Любов Іванівну – директора Центральної
лабораторії виноробної промисловості Міністерства аграрної
політики України, м.Київ;

ЖУРАВЛЬОВА Костянтина Леонідовича – голову правління
акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод»,
Сумська область;

КРАЄВСЬКОГО Володимира Йосиповича – директора
виробничого підрозділу «Львівський хлібозавод № 5»;

КУЗЬМІНСЬКОГО Олександра Васильовича – голову
правління корпорації «Глобино», Полтавська область;

КУТИНСЬКОГО Анатолія Андрійовича – директора товариства
«Літинський м'ясокомбінат», Вінницька область;

МІРОШНИКА Олексія Васильовича – директора акціонерного
товариства «Кагма», Київська область;

НОВІКОВА Леоніда Леонідовича – голову правління
акціонерного товариства «Октябрський вино,коньячний завод»,
Автономна Республіка Крим;

СКОРОБАГАТУ Галину Михайлівну – головного бухгалтера
дочірнього підприємства «Фастівський хлібокомбінат»
акціонерного товариства «Київхліб», Київська область;

ТИМОЩУК Тамару Борисівну – головного технолога
акціонерного товариства «Острозький молокозавод», Рівненська
область;

ФЕСЮКА Вітал ія Матвійовича – голову правління
акціонерного товариства «Чернівецький олійно,жировий
комбінат».

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

КРИВОРУЧКО Світлану Миронівну – виконавчого директора
акціонерного товариства «Івано,Франківський хлібокомбінат»;

МАТВІЄНКО Оксану Юріївну – генерального директора
товариства «Андрушівський маслосирзавод», Житомирська
область;

ПАЛЯНИЦЮ Валентину Андріївну – майстра акціонерного
товариства «Ковельмолоко», Волинська область;

ТИХОНЕНКО Валентину Андріївну – начальника цеху
акціонерного товариства «Геркулес», м.Донецьк;

ФЕДОРЯКУ Надію Федорівну – начальника в ідділу
Об'єднання підприємств хлібопекарної промисловості
«Укрхлібпром», м.Київ.

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»:

ГУДЗЯКА Леоніда Вікторовича – старшого апаратника
м'ясопереробного комплексу товариства «Верест», Хмельницька
область;

КОВАЛЬЧУКА Володимира Танасовича – електрозварника
дочірнього підприємства «Красилівське» акціонерного товариства
«Оболонь», Хмельницька область;

РУБЦОВУ Людмилу Михайлівну – старшого майстра
товариства «Алан», м.Дніпропетровськ.

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

АВРАМЕНКУ Володимиру Федоровичу – генеральному
директорові акціонерного товариства «АВК», м.Донецьк;

АГАРКОВУ Миколі Миколайовичу – голові правління,
директорові акціонерного товариства «Шепетівський цукровий
комбінат», Хмельницька область;

АЛЕКСЕЄВУ Євгенію Вячеславовичу – начальникові відділу
акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний
завод», Запорізька область;

БАБІЧ Надії Іванівні – заступникові директора державного
підприємства «Харківський завод шампанських вин»;

БОРОВИКУ Геннадію Васильовичу – директорові товариства
«Виробничо,комерційна фірма «Агро,хліб», Дніпропетровська
область;

ГАМОВІЙ Беллі Семенівні – головному бухгалтерові
акціонерного товариства «Житомирпиво»;

ГОМІ Олександру Анатолійовичу – директорові дочірнього
підприємства «Богданівецький комбінат хлібопродуктів»
державної акціонерної компанії «Хліб України», Хмельницька
область;

ЖОВНІРУ Валерію Васильовичу – голові  правління
акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод
«Оскар», Львівська область;

ЗАЇКІНІЙ Тетяні Василівні – виконавчому директорові
фермерського господарства «Органік Сістемс», Миколаївська
область;

ЗАЙЧУКУ Серг ію Васильовичу – голові  правління
акціонерного товариства «Могилів,Подільський консервний
завод», Вінницька область;

ЗЕНЧЕНКУ Олександру Пилиповичу – начальникові цеху
акціонерного товариства «Слов'янськолія», Донецька область;

ІЩЕНКУ Олексію Миколайовичу – директорові товариства
«Ворожба», Сумська область;

КАЛАШНИКОВІЙ Наталії Анатоліївні – заступникові голови
правління акціонерного товариства «Сватівська олія», Луганська
область;

КОБИЛКІНУ Івану Петровичу – інженерові,конструктору
акціонерного товариства «Луганський лікеро,горілчаний завод
Луга,Нова»;

КОМЛІК Лідії Іванівні – пекарю,майстру акціонерного
товариства «Донецький хлібозавод № 14»;

КОНСТАНТІНОВУ Петру Дмитровичу – начальникові відділу
ветеринарно,санітарного контролю товариства «Поліс», м.Біла
Церква, Київська область;

КОРЖУ Олександру Миколайовичу – голові правління
акціонерного товариства «Нововоронцовська харчосмакова
фабрика», Херсонська область;

КУЧЕРЕНКУ Володимиру Михайловичу – першому
заступникові генерального директора Української корпорації по
виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром»,
м.Київ;

ЛЕУТІ Миколі Яковичу – головному інженерові акціонерного
товариства «Харківська бісквітна фабрика»;

МАЛЬОВАНІЙ Вікторії Володимирівні – заступникові
генерального директора акціонерного товариства «Артемівський
завод шампанських вин «Артемівськ Вайнері», Донецька область;

МИХАЙЛЕНКУ Степану Іллічу – голові правління акціонерного
товариства «Криммолоко», Автономна Республіка Крим;

МОДЕЛКІНУ Юрію Володимировичу – головному механікові
рудника №1,3 державного підприємства об'єднання «Артемсіль»,
Донецька область;

НАГАЙЦЕВІЙ Тамарі Михайлівні – генеральному директорові
Національної асоціації виробників дитячого харчування, мо,
лочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко», м.Київ;

НАГОРНЮКУ Віктору Володимировичу – голові правління
акціонерного товариства «Полісся хліб», м.Рівне;

НАПАДІЮ Роману Васильовичу – головному інженерові
державного підприємства «Хоростківський спиртовий завод»,
Тернопільська область;

ПЕТЕІ Юдіті Оттовні – директорові товариства «Мікаланд»,
Закарпатська область;

ПРИТУЛЮКУ Анатолію Павловичу – голові правління
акціонерного товариства «Горохівський цукровий завод»,
Волинська область;

ПСЄХІ Володимиру Олександровичу – голові правління
акціонерного товариства «Полтавський лікеро,горілчаний завод»;

РУЖИЦЬКІЙ Людмилі Пантеліївні – голові правління
акціонерного товариства «Каланчацький маслозавод», Херсонська
область;

СМАКОТІ Василю Івановичу – голові правління акціонерного
товариства «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», Київська
область;

СУПРУНЕНКО Людмилі Миколаївні  – генеральному
директорові агропромислового об'єднання імені Івана
Супруненка, м.Прилуки, Чернігівська область;

ЧЕПАКУ Івану Павловичу – генеральному директорові
товариства «Радехівський цукор», Львівська область;

ЧОПИКУ Володимиру Казимировичу – директорові
державного підприємства «Неполоковецький комбінат
хлібопродуктів», Чернівецька область;

ЧОРНОМУ Миколі Федоровичу – директорові товариства
«Погребищенський маслосирзавод», Вінницька область;

ШЕВЧЕНКУ Сергію Олександровичу – генеральному
директорові акціонерного товариства «Шполянський завод
продтоварів», Черкаська область;

ШЛЯХОВІЙ Валентині Іванівні – начальникові призаводського
бурякопункту акціонерного товариства «Первухінський цукровий
завод», Харківська область;

ЯРЧУКУ Миколі  Миколайовичу – голові  правління
Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор», м.Київ.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

ПАЗІЙ Ірині  Миколаївн і  – директорові  доч ірнього
підприємства «Савинський елеватор» державної акціонерної
компанії «Хліб України», Харківська область;

ПРОВОТОРОВУ Сергію Олександровичу – головному
інженерові державного підприємства «Новопокровський комбінат
хлібопродуктів», Харківська область.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БУРДУ Олегу Григоровичу – завідувачеві кафедри Одеської
національної академії харчових технологій, докторові технічних
наук, професору;

КАРПОВУ Олександру Вікторовичу – професорові кафедри
Національного університету харчових технологій, докторові
біологічних наук, м.Київ.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

ХОМЕНКУ Олександру Івановичу – директорові Смілянського
технікуму харчових технологій, Черкаська область.

Найкращі працівники харчопереробної галузі України 
відзначені з нагоди професійного свята

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 13 жовтня 2009 року № 826/2009 



Харчі і золото 
подорожчають, 
нафта – подешевшає
Вартість золота і інших дорого�
цінних металів, а також зерна,
соєвих бобів і цукру може ви�
рости в найближчі шість міся�
ців, тоді як ціна нафти і інших
енергоносіїв впаде, повідомляє
агентство Блумберг.
Сировина дорожчає майже без�
перервно з початку року услід
за ослабленням долара і готов�
ністю інвесторів вкладати кошти
в матеріальні активи.
Вартість золота зросте, оскільки
виробники металу не збільши�
ли його виплавку, не дивлячись
на зростання попиту. Крім того,
аналітики посилаються на пі�
двищений інтерес до золота
«широкого кола» інвесторів.
Ринок нафти залишається «дещо
слабким». Дії ОПЕК допоможуть
утримувати ціну нафти в межах
$50�80 за барель аж до грудня
цього року. Експерти чекають,
що нафта в 2010 р. коштуватиме
близько $65 за барель.
Вартість металів як і раніше ба�
гато в чому визначатиметься по�
питом в Китаї. Зараз ціни заспо�
коїлися, бо попит там знизився.
Вартість зерна і соєвих бобів
може зрости як в короткостро�
ковій, так і в середньостроковій
перспективі, оскільки зараз є
проблеми із збиранням урожаю
в США через несприятливі по�
годні умови.
Зниження рівня виробництва
цукру в Бразилії може відбити�
ся на підвищенні цін на нього. З
початку року цукор подорожчав
вже удвічі через погані погодні
умови під час збирання врожаю
в Бразилії і Індії.

Євроринок молока 
Початок цього тижня в Брюсселі
був присвячений переважно на�
гальній ситуації на ринку моло�
ка. Єврокомісія надала свій
квартальний звіт щодо ситуації
на цьому ринку. Як і очікува�
лось, аналіз продемонстрував,
що ринок почав стабілізуватися,
хоча ситуація ще серйозна.
Країни ЄС прийняли рішення
схвалити пропозицію Комісії
щодо продовження періоду ін�
тервенцій на ринку масла і зне�
жиреного молочного порошку.
Комісія також представила про�
позиції щодо змін регулювання,
які б дозволили країнам�чле�
нам отримати нові можливості
для реструктуризації молочної
галузі. На додаток, було запро�
поновано зміни, які дозволять
Комісії вжити далекосяжних за�
ходів у часи кризи.
На зустрічі у понеділок 19 жов�
тня Комісія оголосила, що зби�
рається запропонувати додат�
кові 280 млн євро для молочної
галузі. Узгодження бюджету бу�
де здійснено міністрами фінан�
сів країн ЄС і Європарламентом,
з огляду на переговори щодо
бюджету наступних років.

За інформацією УАК

ОРГАНІЗОВУЮЧИ урочистості

з нагоди Дня працівників харчо�

вої промисловості, Міністерство

аграрної політики України не ви�

падково вирішило влаштувати

свято у рідних для більшості на�

городжених стінах alma mater,

адже саме в цьому університеті

(до 1993 року – Київський тех�

нологічний інститут харчової

промисловості – прим. ред.) во�

ни отримали свою професійну

освіту. 

Такою символічністю, як за�

значив міністр аграрної політики

Юрій Мельник, організатори

прагнули підкреслити і зв'язок

поколінь, і передання естафети

молоді. Тим паче, що з багатьма

студентами Національного уні�

верситету харчових технологій

нинішні керівники підприємств

харчопрому знайомляться ще під

час виробничих практик. Цього ж

дня ж достойники харчової про�

мисловості насолоджувалися сту�

дентською художньою самодіяль�

ністю, а також виступами імени�

тих артистів. 

Церемонію нагородження від�

крила голова Секретаріату Прези�

дента України Віра Ульянченко,

яка зачитала привітання від імені

Віктора Ющенка, котрий цього

дня перебував з офіційним візи�

том у Королівстві Бельгія. «Ви –

ті, хто годує нашу країну. Ваша

праця потрібна завжди, двадцять

чотири години на добу, в будь�

який період. Ви даєте людям хліб»

– відзначила керівник СП. А від

себе побажала призвідцям свята,

щоб у їхньому житті хліб і свобода

завжди йшли разом.

Голова Комітету Верховної

Ради з питань аграрної політики

та земельних відносин Микола

Присяжнюк виголосив приві�

тання від Голови парламенту. На�

родний депутат зазначив, що на

сьогодні харчові продукти укра�

їнського бренду постачаються у

37 країн світу, рівень споживання

національного продукту в Україні

становить 95%, а це, великою мі�

рою, свідчить про довіру до віт�

чизняних харчовиків і про неза�

лежність країни.

Міністр же був як ніколи ла�

конічним. Навівши кілька цифр

та зачитавши привітання від

прем'єр�міністра Юлії Тимошен�

ко, Юрій Мельник одразу перей�

шов до приємної частини вечора

– власне нагородження. Так, уря�

довець зауважив, що харчову га�

лузь нині складають 22 тисячі

підприємств, на яких працює пів�

мільйона спеціалістів. До профе�

сійного ж свята відзначили 61

працівника галузі, вручити наго�

роди яким цього дня й завітали

згадані почесні гості.

Так, Президент України Вік�

тор Ющенко підписав Указ, яким

нагородив за вагомий внесок у

розвиток вітчизняного вироб�

ництва високоякісних продуктів

харчування, багаторічну сумлінну

працю та з нагоди професійного

свята орденом «За заслуги» ІІІ

ступеню – 11 працівників харчо�

вої галузі, п'ятеро працівниць –

орденом княгині Ольги III ступе�

ня та троє – медаллю «За працю і

звитягу». Указом Президента 37

представників харчової галузі

удостоєні почесного звання «За�

служений працівник промисло�

вості України», а ще п'ятеро отри�

мали почесні звання «Заслуже�

ний працівник сільського госпо�

дарства України», «Заслужений

діяч науки і техніки України» та

«Заслужений працівник освіти

України». (Повний перелік нагоро�

джених працівників харчової галузі

з нагоди професійного свята, що

міститься в Указі Президента Ук�

раїни № 826/2009 від 13 жовтня

2009 року, дивіться на стор.3).

Крім того, своїх достойників

знайшли й відзнаки Кабінету Мі�

ністрів України, Міністерства аг�

рарної політики України, ЦК

профспілок працівників АПК. 

Свої творчі привітання трудів�

никам харчової промисловості по�

дарували також Національний

академічний народний хор імені

Григорія Верьовки, народні арти�

сти України Іво Бобул, Олег Мар�

ценківський, Світлана та Віталій

Білоножки, Герой України Анато�

лій Паламаренко та ін. Вели уро�

чистості відома телеведуча Світла�

на Леонтьєва та народний артист

України Олексій Кужельний.

Софія Багірова

Фото: «Агроперспектива»
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НОВИНИ ï СТИСЛО Свято годувальників країни

РЕПОРТАЖ Щорічно в третю неділю жовтня своє професійне свято відзначають українські
годувальники – працівники харчової промисловості. І, хоча про якість та їстівність нинішніх продуктів
можна багато сперечатися, а все ж без роботи цієї галузі не обійтися в жоден період життя
суспільства, яке, зрештою, дуже швидко звикає до споживання пальмової олії, глутамату натрію,
штучних барвників та вивчених навіть дітьми канцерогенів і емульгаторів. 16 жовтня найкращі
працівники цієї сфери з трибуни Національного університету харчових технологій отримали державні
нагороди і почесні відзнаки.



Ще одна підстава... 
для примусового
вилучення?
ЗАКОНОПРОЕКТ №4680 від 19

червня ц.р. «Про землі енергети�

ки та правовий режим спеціаль�

них зон енергетичних об'єктів»

представив його ініціатор народ�

ний депутат Сергій Пашинсь3

кий, який заради такої справи за�

вітав до аграріїв з парламентсько�

го Комітету з питань паливно�

енергетичного комплексу, ядер�

ної політики та ядерної безпеки. 

Як пояснив автор, прийняття

цього закону передбачено ст.65

Земельного кодексу України, згі�

дно з якою порядок використан�

ня земель енергетики встановлю�

ється законом, наразі ж такого

нормативно�правового акта не�

має. Так, на законодавчому рівні

досі не врегульовано низку пи�

тань, пов'язаних з використанням

земель енергетики та будівниц�

твом об'єктів енергетики. Зокре�

ма, не врегульовано на рівні зако�

ну встановлення та режим спе�

ціальних енергетичних об'єктів,

не визначено питання щодо вста�

новлення обмежень (обтяжень)

на використання земельних діля�

нок в межах спецзон, залишаєть�

ся неоднозначним питання від�

шкодування збитків власникам

землі та землекористувачам,

пов'язаних із встановленням на

земельних ділянках спеціальних

зон, немає законодавчо закріпле�

них правил щодо обов'язковості

допуску на земельні ділянки усіх

форм власності працівників ек�

сплуатуючих підприємств для лік�

відації наслідків аварій об'єктів

енергетики тощо. Усі ці проблеми

автор спробував розв'язати в за�

пропонованому законопроекті.

Чи не найбільше запитань у

членів Комітету з питань аграрної

політики та земельних відносин

викликала запропонована зако�

нопроектом можливість викори�

стання земель для розміщення

об'єктів передачі електроенергії

на праві земельного сервітуту. За�

непокоєння депутатів викликала

і частина друга ст.14, якою вста�

новлено, що об'єкти передачі

електроенергії можуть розміщу�

ватись на земельних ділянках всіх

категорій земель без зміни їх ці�

льового призначення.

Крім того, голова Комітету

Микола Присяжнюк висловив

стурбованість щодо кореспонду�

вання цього законопроекту із за�

конопроектом про вилучення зе�

мель для суспільних потреб: чи не

будуть наші землевласники підда�

ні подвійному тиску – як з боку

вилучення земельних ділянок для

суспільних потреб, так і з боку

вилучення (викупу) для розмі�

щення об'єктів енергетики. Але

автор запевнив, що ніякого при�

мусу і порушення прав земле�

власників та землекористувачів

тут не буде.

Низку зауважень додав також

заступник голови Державного ко�

мітету із  земельних ресурсів

Володимир Кулініч. Зокрема,

він запропонував виключити ча�

стину другу ст.17, де йдеться про

погодження розташування об'єк�

тів електричних мереж лише з

відповідними радами або місце�

вими держадміністраціями, уря�

дом та у випадках, визначених за�

конодавством – з Верховною Ра�

дою України. Держкомзем вважає

за доцільне залишити це питання

так, як воно сформульовано у

ст.151 Земельного кодексу («По�

рядок погодження питань,

пов'язаних із вилученням (вику�

пом) земельних ділянок). Інші

зауваження стосуються проведен�

ня рубок та інших заходів підпри�

ємств енергетики без попе�

реднього узгодження з власника�

ми та користувачами лісів та зе�

мельних ділянок, а також питан�

ня щодо втрат лісогосподарсько�

го та сільськогосподарського ви�

робництва. 

У цілому з урахуванням зазна�

чених поправок Держкомзем під�

тримує законопроект. Як підтри�

мали й рекомендували його за ос�

нову після жвавої полеміки й чле�

ни Комітету ВР з питань аграрної

політики та земельних відносин. 

Посвідчення меж 
сіл, селищ і міст
НА ДИВО, дискусійним виявив�

ся розгляд законопроекту «Про

внесення зміни до статті 176 Зе�

мельного кодексу України», ініці�

йований Кабінетом Міністрів Ук�

раїни за №3038 від 4 серпня 2008

року, який уже пройшов перше

читання. Заслухавши предста�

влення та обговорення проекту

документа, заступник голови Ко�

мітету Сергій Рижук раптом

звернувся до фахівців Держком�

зему з вимогою об'єднати всі ті 24

земельних законопроекти,  які

нині «висять» у Комітеті в один. І

пригрозив: якщо на розгляд Ко�

мітету винесуть іще бодай один

такий нікчемний законопроект,

він ініціюватиме питання пере�

вірки керівництва Держкомзему

на профпридатність.

Розлютила ж народного депу�

тата дрібна і незначуща, на його

думку, поправка до ст.176 ЗК,

якою пропонується до слів «дер�

жавний акт» додати слово «Укра�

їни» у відповідних відмінках: так,

ніби може йтися про акт іншої

держави. А мова про посвідчення

меж адміністративно�територі�

альних утворень (села, селища,

міста) державним актом. 

Утім, це не єдина поправка до

Земельного кодексу. Нагадаємо,

законопроектом пропонується

надати Кабінету Міністрів Украї�

ни повноваження щодо визна�

чення форми, переліку додатків,

порядку видачі та внесення змін

до державного акта України на

межі адміністративно�територі�

ального утворення. Однак, на

думку Головного юридичного

управління Верховної Ради, це

суперечить частині другій ст.19 та

п.13 частини першої ст.92 Кон�

ституції України щодо визначен�

ня законом підстав, меж повно�

важень та способу їх реалізації

органами державної влади та ор�

ганами місцевого самоврядуван�

ня, зокрема стосовно встановлен�

ня порядку видачі та внесення

змін до державного акта України

на межі адміністративно�терито�

ріального утворення, переліку

його додатків. 

За словами Володимира Кулі�

ніча, зауваження Головного юри�

дичного управління було врахо�

вано. Однак після запальної про�

мови пана Рижука депутати вирі�

шили відправити проект доку�

мента на повторне друге читання. 

Чи довго інститутам
землеустрою 
лишатися 
«обезголовленими»?
НАЙБІЛЬШ довгоочікуваним

був розгляд третього питання –

звернень колективів регіональних

науково�дослідних та проектних

інститутів землеустрою щодо їх

реорганізації, на яке переважно й

з'їхалася шанована публіка. 

Так, до Голови Верховної Ради

звернулися керівники зазначених

інститутів з проханням «припи�

нити свавілля у земельних орга�

нах і дати змогу працювати тру�

довим колективам інститутів». 

Автори цього листа повідо�

мляють, що останнім часом ке�

рівництво Держкомзему України

розпочало підготовку до рефор�

мування системи регіональних

інститутів землеустрою, основна

ідея якого – ліквідація статусу

юридичних осіб регіональних ін�

ститутів, перетворення їх на філії

Головного інституту землеустрою

з консолідованим рахунком у мі�

сті Києві. 

Скаржаться також на те, що

під приводом закінчення терміну

дії контрактів керівництво Держ�

комзему наразі масово звільняє

директорів інститутів, причому

декого з них призначають тимча�

сово виконуючими обов'язки тер�

міном на два місяці, без будь�

яких пояснень, погоджень та до�

держання норм трудового зако�

нодавства. На посади звільнених

директорів, за їхніми ж словами,

призначають тимчасових вико�

навців, здебільшого не фахівців

землевпорядної справи. 
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

НОВИНИ КОМІТЕТУ Засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин збирають щоразу більшу аудиторію, тож чи не кожне з них набуває формату
розширеного. От і 20 жовтня ц.р. народні депутати від АПК за участю представників аграрної
громадськості, науки і землевпорядників розглянули два законопроекти (N№ 4680 і 3038) та спірну
ситуацію за зверненням керівників регіональних науково<дослідних і проектних інститутів землеустрою.

Земельні «розборки» 
у парламенті

ВАТ «БГ Банк», згідно з пові�
домленням прес�служби
фінустанови,відкрив кредит�
ну лінію корпорації «Лотуре»
з лімітом на $1,5 млн. 
Цільове призначення кредит�
ної лінії – закупівля зернових
в українських виробників з
подальшим експортом цієї
продукції.
Як повідомив директор
Луганської регіональної ди�
рекції ВАТ «БГ Банк» Д.Гонча�
ров, проект був реалізований
в рамках стратегічної програ�
ми «БГ Банку» з фінансування
експортних програм укра�
їнського бізнесу. Даний на�
прям був визначений акціо�
нерами ВАТ «БГ Банк» як
стратегічний, тому банк і на�
далі надаватиме фінансову
підтримку подібним проек�
там. 
Довідка: Корпорація «Лоту�
ре» заснована в 2004 р., як
управляюча компанія низки
крупних експортно�орієнто�
ваних підприємств українсь�
кого аграрного ринку. До
складу Корпорації входять
підприємства хлібопекарсь�
кої галузі, зерноторгове під�
приємство, інвестиційна ком�
панія і великий сільгоспви�
робник. У планах корпорації
на 2009 р. – збільшення
об'єму оброблюваних земель
до 150 тис. га в 5 регіонах Ук�
раїни, напрацювання передо�
вих технологій обробки зе�
млі, створення мережі регіо�
нальних підрозділів з прода�
жу і обслуговування імпорт�
ної сільгосптехніки.

* * *
Компанія «Укрзернопром

Агро» завершила осінню по�
сівну кампанію. Основні ро�
боти на полях були закінчені
15 жовтня 2009 р., а останні
площі на Кримському піво�
строві засівали 20 жовтня
2009 р. 
В результаті специфіки по�
годно�кліматичних умов в
районах посівів загальна пло�
ща озимих культур зазнала
невеликих змін і становила
більше 54 тис. га. Зокрема:
пшениця – 28,9 тис. га, ріпак
– 15,8 тис. га, ячмінь – 7,0
тис. га, жито – 2,4 тис. га.
Варто зазначити, що компанія
продовжує комплекс осінніх
польових робіт. Підрозділи
підприємства здійснюють об�
прискування посівів інсекти�
цидами. Так, за даними ком�
панії, проти шкідників вже
оброблено 8 тис. га озимини
з планових 22 тис. га. Також
на полях компанії проводить�
ся оранка і дискування під
ярий клин і під пару.
Як йдеться в повідомленні,
весною «Укрзернопром Аг�
ро» планує посіяти близько
25 тис. га ярих культур: со�
няшник – 12,6 тис. га, гірчиця
– 3,0 тис. га, горох – 1,3 тис.
га, ячмінь – 8,2 тис. га.



ПЕРЕДРІКАЮТЬ, що така ре�

організація системи інституту

землеустрою може призвести до

зриву строків виконання зав�

дань, поставлених урядом, по�

гіршення кадрового складу і ос�

таточного знищення наукового

потенціалу землевпорядних ор�

ганів країни. 

Сам же голова Держкомзему

Олег Кулініч, з його слів, діз�

нався про це звернення і його

проблематику лише після того,

як воно було поставлене на по�

рядок денний. Чиновник заува�

жив, що інститути мали би зай�

матися наукою, а вони, мовляв,

цей свій безпосередній напрям

втратили через втрату відповід�

ного фінансування за минулі

роки. Що ж до реорганізації

цих установ, то це питання за

великим рахунком і не стояло,

зауважив пан Кулініч: «Стояло

питання про те, що сьогодні

наукові інститути повинні кон�

солідувати свої наукові, трудо�

ві, інтелектуальні ресурси для

того, щоб можна було сконцен�

труватися і хоча б витягнути з

того провалля, в якому знахо�

дяться ці державні підприєм�

ства». Про ліквідацію статусу

юридичних осіб, з його слів, та�

кож не йдеться.

Вислухавши палкий виступ

про реалії  роботи структур

Держкомзему, народний депу�

тат Павло Сулковський до�

рікнув очільнику цього комітету

про призначення в усіх регіонах

України керівників не за фахом,

а за політичними мотивами, а

також звернув увагу, що під

зверненням до Верховної Ради

лише четверо з 26 керівників ін�

ститутів не поставили своїх під�

писів… «Цю політику призна�

чення нефахівців Ви повинні

припинити негайно», – резю�

мував депутат. 

На закиди народних обран�

ців пан Кулініч відповів, що,

коли його призначали на поса�

ду, перед ним ставили завдання

– навести лад і привести роботу

Держкомзему у відповідність із

вимогами законодавства, чим

він і  займається.  Що ж до

«обезголовлених» інститутів, у

23 з яких керують т.в.о., то

очільник Держкомзему повідо�

мив, що оголошення про кон�

курс вже оприлюднено і всі

охочі можуть подати заявки та

надати програми – і на 30 жов�

тня запросив усіх зацікавлених

депутатів бути присутніми під

час конкурсного відбору. Ніякої

реорганізації ж в Держкомземі

немає – є лише вимога набору

директорів інститутів землеу�

строю на підставі конкурсу, по�

яснив чиновник.

Критикували промовці й ін�

шу ініціативу Держкомзему –

славнозвісну постанову Кабіне�

ту Міністрів України №844 що�

до безоплатної видачі держав�

них актів на землю, яка, на дум�

ку багатьох виступаючих, по�

ставить інститути землеустрою

на коліна.

Та після тривалих перепалок

та взаємних звинувачень зій�

шлися на тому, що рішення з

цього питання слід доопрацю�

вати і винести на розгляд про�

фільного Комітету наступного

засідання.  

Євгенія Руженцева
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю другий

тиждень поспіль торгувалися ви�

ще, багато в чому завдяки осла�

бленню долара. Долар досяг 14�

місячного мінімуму, що вперше з

початку серпня штовхнуло груд�

неві контракти вище $5/bu. 

Найближчі ф'ючерси на пше�

ницю на біржі СВОТ зросли на 30

центів,  закрившись на рівні

$4,98/bu. Аналогічні контракти

на біржі KCBT зросли на 25 цен�

тів до $5,10/bu, а на біржі MGEX

� відповідно на 22 центів, закрив�

шись на позначці $5,26/bu. 

Ціни ф'ючерсів на кукурудзи

та соєві боби також показали рал�

лі на минулому тижні: кукурудза

зачинилась на 9 центів вище до

позначки $3,72/bu, а соя відпо�

відно на 15 центів, до $9,82/bu. 

Міністерства сільського гос�

подарства США (USDA) повідо�

мило, що сівбу озимої пшениці

завершено на 64%, це на 5%

нижче ніж в минулому році. Суха

погода, прогнозована в півден�

них рівнинах, повинна посприя�

ти подальшій сівбі озимої пше�

ниці. 

Комерційні продажі станови�

ли минулого тижня 480 тис. ме�

тричних тонн, що знаходиться в

межах торгових очікувань 450�650

тис. тонн. Значні продажі було за�

реєстровано до Японії (46,7 тис.

МТ HRW, 60 тис. МТ HRS, 20

тис. МТ білої, 58 тонн дурум), Ні�

герії (38,7 тис. МТ загалом), Фі�

ліппін (38 тис. МТ білої), Канади

(34 тис. МТ загалом), Гватемали

(33 тис. МТ загалом), Об'єднані

Арабські Емірати (27,5 тис. МТ

HRS), Колумбії (26 тис. МТ зага�

лом) і Алжиру (25 тис. МТ дурум). 

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 22.10.2009 року 1 RUB = 0,27522 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 22 жовтня 2009 року

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розрахун,

кова ці,
на *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кіл,ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Березень ’10 3832 3830 3920 3920 + 3858 +14 10 17555980
EXW пшениця кл.3 Січень ’10 3699 3696 3782 3753 + 3720 +10 10 17895085
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 3565 3565 3634 3630 + 3589 +10 10 16794960
EXW пшениця кл.4 Березень ’10 3250 3248 3327 3325 , 3273 ,6 10 14892280
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3094 3092 3176 3173 + 3121 +3 10 15014285
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 2958 2958 3034 3034 + 2984 +5 10 13964470
EXW пшениця кл.5 Березень ’10 0 0 0 0 + 2457 +0 0 0
EXW пшениця кл.5 Січень ’10 0 0 0 0 + 2282 +0 0 0
EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 0 0 0 0 + 2165 +0 0 0
FOB експ. пшениця Березень ’10 173,0 173,0 174,5 174,4 + 173,5 +1 10 21858103
FOB експ. пшениця Січень ’10 171,0 171,0 172,5 172,5 + 171,5 +1 10 22205223
FOB експ. пшениця Листопад ’09 170,0 168,0 170,0 169,2 + 169,1 +2 12 21895894

* 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 16 жовтня 2009 року

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) 183,26 4,9875 0,3075 5,1775 0,3025 5,3000 0,2825 5,4025 0,2400 5,5500 0,2375 
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 187,57 5,1050 0,2550 5,2575 0,2475 5,3700 0,2450 5,4850 0,2425 5,6025 0,2425 
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 193,45 5,2650 0,2250 5,4275 0,2425 5,5350 0,2275 5,6425 0,2300 5,7575 0,2225 
CBOT Чикаго (Кукурудза) 136,68 3,7200 0,0975 3,8375 0,0925 3,9250 0,0950 4,0050 0,1000 4,0600 0,0800 

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

9,8200 0,1500 9,8525 0,1725 9,8225 0,1775 9,8225 0,1850 9,8050 0,2050 

США. Ставки океанського фрахту на 16 жовтня 2009 року, $/тонну

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

«Handymax» 
40,46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 24 22
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 32
Північ Південної Америки (Колумбія) 27
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 51
Східне Середземномор'я (Італія) 31
Західне Середземномор'я (Марокко) 41
Близький Схід (Єгипет) 42
Японія 61 59

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 29
Західна Африка (Нігерія) 59
Близький Схід (Єгипет) 38

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 34 29
Європа (Роттердам) 34
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

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

Північно,Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 44
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 63
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 41 39
Тайвань 40 38
Південна Корея 40 38
Японія 36 34

Земельні 
«розборки» 
у парламенті

Микола КАЛЮЖНИЙ, 

голова Ради Асоціації

«Земельна спілка 

України»:

– 5 СЕРПНЯ ц.р. Кабінетом
Міністрів було прийнято по�
станову №844 «Деякі питан�
ня реалізації права власності
на землю громадянами Укра�
їни у 2009 році», яка стосу�
ється безоплатних офор�
млення та видачі громадянам
України державних актів на
право власності на земельні
ділянки. Це стосується грома�
дян, які мають присадибні ді�
лянки, дачі, особисті селянсь�
кі господарства. І от цією по�
становою зобов'язано дер�
жавні підприємства – інститу�
ти землеустрою, центр дер�
жавного земельного кадастру

– за рахунок державного бю�
джету виконати ці роботи:
безкоштовно громадянам ви�
дати державні акти. Але де�
кларується ціна цих робіт в
розмірі 56 грн, а реальна ціна
цієї роботи, за підрахунками
директорів тих же підпри�
ємств – 300�350 гривень.
Тобто задекларована вартість
робіт у 5�6 разів дешевша за
реальну. Я вважаю, що за та�
ких умов до нового року і пі�
сля нового року всі ці дер�
жавні підприємства будуть
банкрутами, тому що не змо�
жуть виконати цю роботу на�
самперед в економічній пло�
щині. А в практичній – буде
виконано не більш ніж 5%, а
максимум 10% робіт від того,
що написано, тобто з 6 міль�
йонів.

КОМЕНТАР



Sintal 
Agriculture
Агропромислова компанія Sintal

Agriculture, що займається виро�

щуванням зернових, виробниц�

твом цукру та розведенням сви�

ней, завершила вторинне приват�

не розміщення (secondary private

placement) 17,2% існуючих акцій

в формі глобальних депозитарних

розписок (GDR) серед 17 інвести�

ційних фондів з Європи, США та

Росії та приватних інвесторів, по�

відомив генеральний директор

компанії Вадим Могила. Це

перше розміщення акцій укра�

їнської компанії серед іноземних

інвесторів з початку кризи.

Хоча компанія розраховувала

отримати близько 17 млн доларів

США за пропонований пакет, в

ході розміщення вдалося залучи�

ти лише 12,9 млн, що відповідає

капіталізації  75 млн доларів

США. Це значно нижче показни�

ка у 230 млн доларів США, який

Sintal отримав в результаті пер�

шого приватного розміщення в

серпні минулого року, коли було

продано 15% компанії. Ціна роз�

міщення однієї GDR склала 2,28

доларів, відношення кількості

GDR до однієї акції 700:1. Як і

раніше, розписки були випущені

Deutsche Bank і отримають лі�

стинг на Франкфуртській фондо�

вій біржі. З урахуванням першо�

го розміщення, загальна кількість

акцій, якими володіють іноземні

інвестори, перевищила 36%. 

Отримані кошти компанія

планує витратити на викуп 50%

частки у Красноперекопському

елеваторі в Криму (рештою ком�

панія вже володіє) потужністю

одночасного зберігання 100 тис.

тонн, на будівництво нового еле�

ватора в Харківській області на

115 тис. тонн, а також на збіль�

шення земельного банку на 30

тис. га за рахунок високоякісних

земель в Херсонській області.

Завдяки розміщенню акцій

також стали відомі фінансові по�

казники діяльності компанії в

2008 році. Так, виручка компанії

зросла в 2,4 рази до 38 млн. дола�

рів США, в першу чергу завдяки

збільшенню площі та врожайно�

сті основних культур. Показники

рентабельності також зросли зав�

дяки ще більшому, ніж виручка,

зростанню прибутків. EBITDA

зріс у 2,25 рази до 13 млн, а чи�

стий прибуток склав 5 млн, що у

2,5 рази перевищує показник

2007 року. 

Вже сам факт, що українській

агропромисловій компанії вдало�

ся в повному обсязі продати про�

понований пакет акцій у непро�

стих макроекономічних умовах та

не дуже сприятливій кон'юнктурі

ринку, може бути свідченням

привабливості вітчизняного аг�

рарного сектору для іноземних ін�

весторів. Але зараз ще важко оці�

нити, наскільки своєчасно і вдало

було здійснено це private place�

ment. Ринок також в'яло зреагував

на цю подію, і в перший день пі�

сля розміщення ціна залишилася

на рівні 1,92 євро за GDR (при�

близно $2,88 за GDR), що вище

ціни розміщення на 28%, але вже

у четвер вона впала на 9% до рів�

ня 1,75 євро. Це може свідчити

про те, що інвесторам, які взяли

участь в розміщенні, вдалося от�

римати значний дисконт. Але ціл�

ком можливий і більш негатив�

ний сценарій, при якому ринкова

ціна у найближчий час може зни�

зитися до рівня 1,5 євро за GDR.

Мрія Агро
Група компаній «Мрія Агро»,

один з найбільших агрохолдингів

в Україні, розпочав стратегічну

співпрацю з Інститутом Адізеса з

метою вдосконалення організа�

ційної структури та підвищення

рівня управління компанією.  Ін�

ститут проведе найближчим ча�

сом аудит внутрішніх управлінсь�

ких процесів та дасть рекоменда�

ції щодо формування стратегії

для подальшого зростання ком�

панії. 

Доктор Іцхак Калдерон

Адізес – один з провідних світо�

вих експертів у сфері підвищення

ефективності ведення бізнесу. 

Перша стратегічна консал�

тингова  сес ія  менеджменту

«Мрії» з доктором Адізесом вже

відбулася 11�12 жовтня в Києві і

була присвячена діагностиці си�

нергетичних можливостей хол�

дингу. Компанія переконана в

тому, що результати стратегічних

удосконалень, здійснених і запо�

чаткованих у співпраці з відомим

фахівцем, сприятимуть подаль�

шому інтенсивному розвитку

бізнесу. 

Чутки про можливе  дорозмі�

щення акцій Mriya Holding у най�

ближчий час, а також новина про

private placement від української

агропромислової компанії Sintal

Agriculture, продовжують підігрі�

вати інтерес інвесторів до акцій

компанії, що також торгуються

на Франкфуртській фондовій бір�

жі через глобальні депозитарні

розписки (GDR). Досягши свого

нового піку у 13,7 євро за GDR

минулої п'ятниці, ціна трохи від�

котилася до рівня 13 євро. По�

дальший рух акцій буде залежати

від детальних умов розміщення, а

також від операційних і фінансо�

вих результатів компанії, потвер�

джених незалежним аудитом, які

компанія буде змушена оприлюд�

нити в процесі оферти. 

MCB Agricole
Компанія MCB Agricole Holding,

що володіє в Україні компанією

«Укрзернопром Агро», повідоми�

ла про завершення посівної кам�

панії. Основні роботи на полях

були завершені 15 жовтня, а

останні площі в Криму були за�

сіяні 20 жовтня. 

Компанія дещо змінила про�

порції та загальну площу посівів

в результаті специфіки погодно�

кліматичних умов цього року. Ос�

таточно площа під основними

озимими культурами склала:

– Пшениця – 28,9 тис. га;

– Ріпак – 15,8 тис. га;

– Ячмінь – 7 тис. га;

– Просо – 2,4 тис. га.

Навесні MCB Agricole планує

засіяти біля 25 тис. га ярими

культурами, з яких під соняшник

буде відведено 12,6 тис. га, ячмінь

– 8,2 тис. га. 

Поки що акції MCB Agricole,

що котируються на Франкфурт�

ській фондовій біржі через GDR,

не змогли втриматись на новій

висоті, яка була досягнута на по�

чатку вересня і дорівнювала 3,5

євро за GDR. Протягом жовтня

ціна коливається у межах 2,6�3

євро за GDR. Торгівля акціями

компанії на біржі останні три

тижні значно пожвавішала, і ми

вважаємо, що при поточному рів�

ні капіталізації менше 50 млн

євро і порівняльному аналізі по�

казників інших українських пу�

блічних компаній аграрного сек�

тору, MCB Agricole має значний

потенціал для подальшого росту.

Цукровий союз
Укррос
ВАТ «Цукровий союз Укррос»,

другий за результатами минулого

року виробник цукру в Україні,

повідомило, що станом на 20

жовтня заводами компанії вже

вироблено 51 тис. тонн цукру з

389 тис. тонн цукрового буряку.

Компанія відмічає зниження спо�

живання природного газу для ви�

робництво цукру цього року при�

близно на 7% в порівнянні з ми�

нулорічними показниками. 

На даний час продовжується

прийом сировини на заводи. Тим

часом, агропідприємства холдин�

гу зібрали врожай буряку з 54%

від загальної площі, відведеної

під буряк цього року. За словами

виконавчого директору «Укрро�

су» Володимира Григорев3

ського, внаслідок несприятли�

вих погодних умов навесні, а та�

кож скорочення витрат на добри�

ва і засоби захисту рослин, цього

року врожайність буряку нижча,

але вміст цукру в ньому вищий.  

Також закінчується збирання

пізніх культур та сівба озимих.

Засіяно 30 тис. га, що складає

94% від плану. Соняшник зібра�

ний з площі 11 тис. га, і його вро�

жайність склала 17,5 ц/га. Куку�

рудза зібрана з 23% відведених

під культуру площ, при цьому

врожайність в деяких підприєм�

ствах сягає 70 ц/га. 

Акції «Укрросу», що оберта�

ються через депозитарні розпи�

ски (GDR) на Франкфуртській

фондовій біржі, нарешті почали

зростати швидкими темпами, хо�

ча і досі знаходяться на дуже

низькому рівні. За жовтень ціна

стрибнула у 2,75 рази до рівня

0,55 євро за GDR, і це підняло

ринкову капіталізацію компанії

до 5,8 млн євро. Отже, можна ка�

зати про суттєвий прогрес, а од�

ночасно і про повернення інтере�

су до акцій з боку інвесторів,

адже не далі як у березні�квітні

капіталізація впала до символіч�

ного рівня у 100 тис. євро. Впев�

нена хода цьогорічної кампанії

згідно намічених операційних по�

казників сприятиме підтриманню

ціни акцій до кінця року, але в

подальшому багато буде залежати

від фінансових показників за ре�

зультатами року і можливості

компанії обслуговувати свої бор�

гові зобов'язання. В разі успішно�

го виходу компанії з непростої

ситуації, її акції можуть стати на�

ступного року одними з найбільш

стрімко зростаючих серед укра�

їнських публічних компаній. 
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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 31,00 32,00 31,20 780,00 20,2% 183,6%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 71,00 74,50 74,00 422,86 63,5% 45,5%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 42,90 43,00 42,90 2 948,99 6,5% 248,8%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 3,15 3,33 3,15 32,29 5,0% 318,9%
Лендком Лондон LKI LN GBP 5,75 6,00 9,38 22,51 0,0% ,14,7%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,95 1,03 0,99 12,38 0,0% ,57,0%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 12,25 12,45 12,50 1 384,38 0,8% 284,6%
Миронівський з,д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,40 2,35 2,00 320,00 ,3,8% 66,7%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 12,95 13,00 13,00 276,25 2,0% 116,7%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,50 2,67 2,75 47,30 5,8% 31,0%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,70 1,80 1,75 57,65 ,10,3% ,69,8%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,47 0,55 0,55 5,84 0,0% ,63,3%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 22 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, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Основні фінансові показники,
$ млн 

Джерело: дані компанії
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РАЗОМ із Главою держави в уро�

чистому відкритті новобудови взя�

ли участь віце�прем'єр�міністр

Іван Васюник, міністр аграрної

політики Юрій Мельник, перший

заступник голови Секретаріату

Президента Юрій Єхануров, голо�

ва Черкаської обласної державної

адміністрації Олександр Черевко,

голова Черкаської обласної ради

Володимир Гресь, голова Полтав�

ської обласної державної адміні�

страції Валерій Асадчев, президент

ВГО «Українська аграрна конфе�

дерація» Леонід Козаченко та інші

почесні гості.

Проектом хорошого настрою

Президент України охрестив пер�

ший з річкових терміналів, зведе�

ний на Дніпрі. Віктор Ющенко

заявив, що останні три роки краї�

на має врожаї зернових на рівні

47�50 млн тонн. Половина вітчиз�

няного врожаю зернових – це екс�

портний потенціал України. І го�

ловна проблема країни – транс�

портування зерна від комори у се�

лі до морського порту, – зазначив

він. Через логістику, через транс�

порт, перевалки, складські видат�

ки наш виробник витрачає вдвічі

більше грошей, ніж аграрій в Ні�

дерландах. За словами Президен�

та, новий термінал на 10% здеше�

вить доставку черкаського зерна

до споживача, а також сприятиме

відродженню Дніпра як транс�

портної артерії України. Глава дер�

жави висловив щиру вдячність

особисто керівнику «НІБУЛОНа»

Олексію Вадатурському, а також

всім причетним до зведення ново�

будови. «Це істинно зразковий

труд, це приклад того, як, мобілі�

зувавшись, ми можемо робити ве�

ликі справи для України», – зая�

вив Президент.

Під час урочистої церемонії

Віктор Ющенко вручив символіч�

ний ключ молодому але завзятому

директорові філії «Вітове» Сергію

Прибишу. Глава держави також оз�

найомився з виробничими примі�

щеннями нового перевантажу�

вального терміналу, оглянув при�

чал і лабораторію.

Перевантажувальний термінал

у с.Вітове збудований у рекордно

стислі терміни для України. Ще

два місяці тому тут були хащі ча�

гарників і бур'янів, а тепер елева�

тор стане сучасною візитною

карткою славетного козацького

краю. 

Це перше підприємство в Ук�

раїні, яке передбачає відвантажен�

ня зерна на річковий транспорт. За

словами генерального директора

ТОВ СП «НІБУЛОН», Героя Укра�

їни Олексія Вадатурського, у

цьому регіоні немає залізниці на

відстані 70 км. Тому місцеві агра�

рії змушені везти зерно за 300 км

до Миколаєва, втрачаючи прибут�

ки через непомірні транспортні

витрати. Завдяки новому високо�

технологічному терміналу черка�

щани та аграрії сусідніх регіонів

20 жовтня до роботи стали

чергові чотири одиниці нібу3

лонівського флоту – несамо3

хідні суховантажні судна кла3

су «ріка3море» водотонажні3

стю 4,5 тис. тонн кожне. 

ТАКА визначна подія – лише ча�

стина масштабного інвестиційно�

го проекту ТОВ СП «НІБУЛОН».

В урочистому спуску суден на воду,

що відбувся на території заводу

«Вадан Ярдс Океан» у Миколаєві,

РЕПОРТАЖ 17 жовтня у день святкування 360<ї
річниці створення козацької держави Президент
України Віктор Ющенко відвідав Чигиринський
край на Черкащині. Тут зароджувалась національ<
на історія: тут народився Тарас Шевченко, тут
гетьман Богдан Хмельницький формував своє
військо... І саме цього дня провідний національний
сільгоспвиробник, експортер та інвестор ТОВ СП
«НІБУЛОН» відкривав на березі Дніпра у селі Віто<
ве сучасний комплекс із приймання, зберігання та
відвантаження на річковий транспорт зернових та
олійних культур.

Шановні читачі!

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

«МИ ЗНАЄМО, що в Україні є

проблеми з цукром, і готові по�

ставити до 100 тис. тонн цукру на

умовах, про які треба домовити�

ся»,  – сказав перший віце�

прем'єр Білорусі В.Семашко. Про

те, що ціна не буде негодящою,

говорить те, що у Білорусі немає

недоліку в охочих купити цукор.

Зокрема, 11�14 жовтня 2009 р. в

Білорусі були представники Між�

народної організації по цукру, які

зустрічалися з керівництвом кон�

церну «Білгосхарчопром» з пи�

тання збільшення постачань цу�

кру до Євросоюзу, швидше за все,

для промислової переробки.

Об'єм в 100 тис. т, який був назва�

ний в ході переговорів, учасники

ринку оцінили як достатньо іс�

тотний, щоб вплинути на ринок.

«Навряд чи ми отримаємо деше�

вий цукор, але питання може

стояти так серйозно, що дове�

деться погоджуватися на будь�які

умови, – прогнозує представник

цукрової компанії. – Ситуація

проясниться після того, як ми

побачимо, скільки буряків посія�

но і зможемо прогнозувати ви�

робництво в майбутньому МР».

В той же час, на внутрішньо�

му ринку України уряд готується

до дефіциту цукру. Зокрема, щоб

мати можливість наситити ринок

через товарні інтервенції, Аграр�

ний фонд змінив формат закупі�

вель, які повинні були підтрима�

ти ціну на солодкий продукт в пе�

ріод піку виробництва. Хоча спо�

чатку МінАП відстоювало варіант

заставних закупівель, в кінці ми�

нулого тижня був визначений ін�

ший формат, внаслідок чого ви�

робник втрачає право викупити

партію назад у АФ. 

«Аграрний фонд України здій�

снюватиме закупівлі цукру в

2009/10 МР за спотовими кон�

трактами, – повідомив заступник

міністра аграрної політики Украї�

ни Іван Демчак. – При заставній

схемі цукор залишається у влас�

ності виробників, а нам необхід�

но мати його в наявності, щоб у

разі необхідності виходити на ри�

нок з інтервенціями». Чиновники

не без підстав побоюються, що

через декілька місяців, в період

піку цін на ринку, аграрії вику�

плять свої партії для перепродажу,

тим самим залишивши державно�

го оператора без ресурсу. Зростан�

ня цін на світовому ринку може

продовжитися до кінця року, а де�

фіцит цукру спостерігатиметься

все перше півріччя. Це означає,

що на дешеві постачання тро�

стинного цукру в рамках квоти,

щоб покрити дефіцит, розрахову�

вати не доводиться. Основною

причиною зростання цін на світо�

вому ринку стало зниження ви�

робництва в країнах – основних

експортерах солодкого продукту,

спочатку – в Індії, а останнім ча�

сом про недовиробництво оголо�

сила і Бразилія.

Закупівлі по споту, які практи�

куватиме АФ, вимагають великих

фінансових витрат в порівнянні із

заставною схемою, яка припускає

оплату лише частини вартості

партії. В світлі того, що наступно�

го року бюджетне фінансування

аграрного комплексу викликає

ряд питань, здійснення такої під�

тримки в повному об'ємі не га�

рантоване. Відзначимо також, що

без змін у бік збільшення залиша�

ється дотація на вирощування

цукрових буряків – 750 грн, тобто

збільшити збір буряків і нарости�

ти виробництво цукру в наступ�

ному сезоні навряд чи вдасться.

Радикальне збільшення дотації

повинне було стимулювати ви�

робництво буряків і переламати

тенденцію до щорічного скоро�

чення площ, проте складнощі з

бюджетним фінансуванням не до�

зволяють цього зробити. «Ситуа�

ція з бюджетом�2010 така, що нам

хоч би зберегти на рівні цього ро�

ку дотації на цукрові буряки, і ще

на льон», – сказав перший за�

ступник міністра аграрної політи�

ки Борис Супіханов. Відзначимо,

що навіть заплановані кошти під

виплату дотацій ще не гарантують

агровиробнику своєчасне отри�

мання держпідтримки. Зокрема,

цього року КМУ виділив кошти із

стабілізаційного фонду на доту�

вання виробництва цукрових бу�

ряків на початку жовтня (219,1

млн грн). «Переорієнтація прак�

тично всієї підтримки на стабілі�

заційний фонд практично позбав�

ляє аграріїв хоч якимось чином

планувати надходження держав�

ної підтримки, що показав досвід

2009 року», – говорить керівник

групи експертів Українського

клубу аграрного бізнесу Володи�

мир Лапа.

За матеріалами «Экономтческие известия»

Цукор буде білоруський
АГРОПОЛІТИКА Міністр закордонних справ Петро Порошенко в ході
візиту до Білорусі обговорив постачання на український ринок цукру.
Об'єм, який готова продати нам країна<сусідка – до 100 тис. тонн.



скоротять видатки на транспортуван�

ня мінімум на 50 грн на тонні, до то�

го ж отримають вищу ціну і на сам�

ому елеваторі.

Загальна вартість інвестицій у

новий термінал становить 105 млн

грн. Щодоби підприємство зможе

відвантажувати на річковий транс�

порт до 5 тисяч тонн зерна. Об�

сяг одночасного зберігання зер�

нових та олійних культур – 66

тис. тонн. Його будівництво –

один з етапів вражаючого інве�

стиційного проекту «НІБУЛО�

На» на 2009/2010 рр. вартістю

150 млн доларів, яким заплано�

вано будівництво восьми елева�

торів та річкових терміналів, а

також створення власного фло�

ту компанії, який налічуватиме

24 несамохідні суховантажні суд�

на класу «ріка�море» загальною

водотоннажністю 108 тис. тонн

та 14 буксирів. Загальна потуж�

ність усіх новозбудованих у рам�

ках програми елеваторів стано�

вить 300 тис тонн на першому

етапі, до кінця року, і ще стільки

ж – після введення в експлуата�

цію другої черги, до 1 липня

2010�го. 

Олексій Вадатурський наго�

лосив, що стратегічна мета ін�

вестпроекту – відродити Дніпро

як основну та найдешевшу

транспортну магістраль країни,

скоротити логістичні витрати і

дати селянам вищу, справедливу

ціну за зерно. Реалізація цього

проекту допоможе збільшити

прибуток аграріїв на півмільярда

доларів.

Керівник повідомив, що сьо�

годні у них на будівництві пере�

вантажувальних комплексів і не�

самохідних суден задіяно понад

10 тисяч чоловік. «Для тих, хто

співпрацює з «НІБУЛОНом»,

економічної кризи немає. Існує

лише криза часу, якого не виста�

чає протягом доби», – зазначив

Олексій Опанасович. Ще 100 та�

ких інвестиційних проектів, як

нібулонівський, і криза омине

Україну. За словами генерального

директора «НІБУЛОНа», зараз

компанія одночасно будує ще

три таких об'єкти в різних регіо�

нах України. 

А 20 жовтня в Миколаєві від�

бувся урочистий спуск на воду

ще чотирьох барж для переве�

зення зернових культур. Тепер

їхня загальна кількість становить

вісім. «Вже 1 листопада одне з

цих суден буде завантажено зер�

ном на щойно відкритому термі�

налі в селі Вітове», – повідомив

Олексій Вадатурський.

Артем Житков

взяли участь перший заступник

голови Секретаріату Президента

України Олександр Шлапак, по�

мічник голови секретаріату Пре�

зидента України Олександр Сади�

ков,  голова Миколаївської обла�

сної державної адміністрації

Олексій Гаркуша, мер Миколаєва

Володимир Чайка. 

Що найбільш уразило під час

урочистостей – присутність ве�

ликої кількості школярів. Втім,

за прислів’ям, «радість сильного,

як і смуток слабкого, відчувають

усі оточуючі». До того ж, учні ми�

колаївських шкіл № 1, 24, 51 і 57

– отримали від імені Президента

сертифікати на мультимедійні

комплекси. 

Втім, на цьому несподіванки

не скінчилися. Складається вра�

ження, що нарешті керівництво

держави починає замислюватися

над важливістю проекту для краї�

ни в цілому. Так, Подяками Пре�

зидента України за вагомий осо�

бистий внесок у соціально�еконо�

мічний розвиток Миколаївської

області, створення інфраструкту�

ри для розвитку експортного по�

тенціалу України відзначено пра�

цівників ВАТ «Вадан Ярдс Океан»

фрезерувальника цеху №24 П.Са�

гайдака, заступника директора з

виробництва А.Фатьянова, різаль�

ника металу цеху №1 ВАТ

А.Федькова. Іменні годинники

Президента України було урочи�

сто вручено робітникам ТОВ СП

«НІБУЛОН»: заступнику гене�

рального директора А.Вадатурсь�

кому, начальнику відділу виконан�

ня договорів Д.Вазанову, заступ�

нику генерального директора

А.Васильєву, директору судно�

плавної компанії В.Козакевичу,

директору перевантажувального

термінала О.Лепку. Іменні годин�

ники отримали і суднобудівники

ВАТ «Вадан Ярдс Океан»:  началь�

ник цеху №24 М.Степанчак, скла�

дальник корпусів металевих суден

цеху №11 В.Стражник, складаль�

ник�добудовник цеху №7 С.Чопо�

ров, слюсар�монтажник судново�

го цеху О.Довгов.

Визнання заслуг цих людей –

це відмінна оцінка проекту такого

масштабу країною. В результаті

співпраці зернотрейдера і корабела

країна отримує значно більше, ніж

просто новозбудовані судна. Так,

корабели отримали замовлення,

сільгоспвиробники – збільшення

закупівельних цін на свою продук�

цію, робітники – визнання своєї

праці, освітянський сектор – до�

помогу, держава в цілому – відрод�

ження судоходства по Дніпру. 

Одне слово – більше б нам та�

ких проектів.

Павло Мороз
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Ми можемо робити 
великі справи для України
Президент відкрив перший зерновий перевантажувальний термінал на Дніпрі

Співпраця землеробів і корабелів

«Хрещені матері» чотирьох нових суден із команди «НІБУЛОНа»: 
заступник головного бухгалтера Людмила МЕХЕДА, заступник

гендиректора з персоналу Лариса БУРИК, заступник гендиректора
з фінбезпеки Людмила НАЗАРОВА, головний бухгалтер Світлана ШУЛІКА
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Загальне виробництво продук�

ції сільського господарства в усіх

категоріях господарств за січень�

вересень ц.р. зросло на 3,3%, у т.ч.

у сільськогосподарських підпри�

ємствах – на 6,1%, а в господар�

ствах населення – на 1,4%.

Рослинництво. За 9 місяців п.р

обсяг продукції рослинництва по�

рівняно з відповідним періодом

2008 р. зріс на 3,4% (у т.ч. в аграр�

них підприємствах – на 4,1%, гос�

подарствах населення – на 2,9%),

в першу чергу, за рахунок приско�

рених темпів збирання соняшни�

ку, цукрових буряків та збільшен�

ня виробництва овочевої і плодоя�

гідної продукції.

На 1 жовтня ц.р. зернові і зер�

нобобові культури (включаючи

кукурудзу) скошено та обмолоче�

но на площі 13,7 млн га, що скла�

дає 86,3% площ, посіяних під уро�

жай 2009 р. (торік – на 83,5%

площ). Сільськогосподарськими

підприємствами намолочено 29,8

млн т (на 14,3% менше), господар�

ствами населення – 9,1 млн т (на

9,1% менше). У середньому з 1 га

обмолоченої площі аграрними

підприємствами одержано по 28,7

ц (на 6,3 ц менше), господарства�

ми населення – по 27,5 ц (на 4,7 ц

менше).

У загальному валовому зборі

зернових і зернобобових культур

близько 66% припадає на озимі

зернові, яких вироблено 25,6

млн т, що на 14,6% менше, ніж на

початок жовтня 2008 р., у т.ч. пше�

ниці озимої – 20,8 млн т (на 20,2%

менше). Валовий збір ярих зерно�

вих культур (13,3 млн т) скороче�

но на 10,2%. У загальному обсязі

ярих зернових 64% склав ячмінь

ярий (8,6 млн т), виробництво

якого зменшилося на 1,8 млн т (на

17%) через значне скорочення

урожайності (на 8,1 ц, або на 25%).

Господарствами населення

одержано 23% загального обсягу

виробництва зернових та зернобо�

бових культур, 98% картоплі, 90%

овочів і 92% плодів та ягід.

Сільськогосподарськими під�

приємствами (крім малих) прове�

дено підготовку ґрунту під посіви

озимих культур, включаючи чисті

пари, на площі 7,2 млн га, що на

14,9% більше, ніж на початок жов�

тня 2008 р.; виорано на зяб 2,6 млн

га (на 29,6% більше). Озимі на зер�

но і зелений корм, включаючи рі�

пак, під урожай 2010 р. посіяно на

площі 5,5 млн га (на 42,9% більше,

ніж торік), у т.ч. зернові на зерно

– на 4,1 млн га (у 1,5 р.б.).

Тваринництво. За січень�вере�

сень ц.р. загальний обсяг вироб�

ництва продукції тваринництва

порівняно з відповідним періодом

2008 р. було збільшено на 3,2%, у

т.ч. в аграрних підприємствах – на

9,8%, у господарствах населення –

зменшено на 0,9%.

Господарствами населення на

початок жовтня ц.р. утримувалось

69,4% загальної чисельності вели�

кої рогатої худоби (торік – 68,4%),

у т.ч. корів – 78,3% (78,5%), сви�

ней – 55,9% (59,4%), овець і кіз –

83,8% (83,4%), птиці всіх видів –

55,4% (56,1%).

В аграрних підприємствах

(крім малих) загальний обсяг ви�

рощування худоби та птиці пере�

вищив рівень січня�вересня 2008

р. на 11,4% (на 113 тис.т), у т.ч.

птиці – на 14,6%, свиней – на

12,0%; вирощування великої ро�

гатої худоби зменшилося на 2,5%.

Відношення загального обсягу

вирощування худоби та птиці до

реалізації тварин на забій стано�

вило 108,8% (торік – 102,8%). Се�

редньодобові прирости великої

рогатої худоби на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі зросли на

6,8%, свиней – на 4,8%.

Станом на 1 жовтня 2009 р. в

аграрних підприємствах (крім ма�

лих) було в наявності кормів усіх

видів 3,5 млн т корм.од, що на

4,2% менше, ніж на відповідну да�

ту 2008 р., у т.ч. концентрованих

кормів – 1,4 млн т корм.од (на

11,1% менше). У розрахунку на

одну умовну голову великої худо�

би припадало по 8,4 ц корм.од

кормів усіх видів, у т.ч. концентро�

ваних – по 3,2 ц корм.од (на 1

жовтня 2008 р. – відповідно 9,1 ц

та 3,8 ц корм.од).

Реалізація сільськогосподарсь3

кої продукції. Загальний обсяг

реалізованої аграрними підприєм�

ствами власно виробленої продук�

ції за січень�вересень 2009 р. по�

рівняно з відповідним періодом

2008 р. збільшився на 32% у т.ч.

продукції рослинництва – на 60%,

тваринництва – на 7%.

Середні ціни продажу аграрної

продукції агропідприємствами за

всіма напрямами реалізації за сі�

чень�вересень 2009 р. порівняно з

відповідним періодом 2008 р.

зменшилися на 10%, у т.ч. на про�

дукцію рослинництва – на 18%, а

на продукцію тваринництва –

зросли на 2%. У вересні ц.р. порів�

няно з серпнем середні ціни реалі�

зації сільськогосподарської про�

дукції зросли на 0,1%, у т.ч. про�

дукції рослинництва зменшилися

на 1%, а продукції тваринництва

– збільшилися на 3%.

Надходження продукції тварин3

ництва на переробні підприєм3

ства. За 9 місяців ц.р. на перероб�

ні підприємства загалом надійшло

816,0 тис.т живої ваги худоби та

птиці, що на 11,1% менше, ніж за

відповідний період 2008 р., та

3834,0 тис.т молока та молочних

продуктів (на 13,2% менше).

Сільське господарство України 
у січні+вересні 2009 року

Продукція
Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

2009 р. у % 
до 2008 р. 2009 р. у % 

до 2008 р. 2009 р. у % 
до 2008 р. 2009 р. 2008 р.

М'ясо1, тис.т 1888,9 99,6 1020,7 105,2 868,2 93,8 46,0 48,8
Молоко, тис.т 9221,5 98,9 1784,8 107,1 7436,7 97,1 80,6 82,1
Яйця, млн.шт. 12220,2 104,8 6652,3 107,2 5567,9 102,1 45,6 46,8

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 4. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у січні<вересні 2009 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: вересень 2009

тис.тонн
у % до

січня,вересня
2008 р.

грн. за
тонну

(тис.шт.)

у % до
січня,вересня

2008 р.

грн. 
за тонну
(тис.шт.)

у % до 
серпня 
2009 р.

Зернові і зернобобові культури 19670,0 143,6 764,3 86,2 802,3 105,2 
у т.ч. пшениця 10718,0 141,2 762,3 92,1 820,0 105,2 

жито 328,5 150,8 613,2 71,9 638,9 108,1 
ячмінь 4122,2 107,0 711,8 81,2 728,0 104,9 
кукурудза 3714,2 – 772,2 – 796,5 100,7

Насіння соняшнику 2657,7 456,5 1784,9 71,0 1735,0 94,2 
Соя 225,9 – 2543,5 – 2534,6 71,2 
Ріпак 1289,0 – 2356,8 – 2349,8 99,6
Цукрові буряки 659,23 98,4 292,0 161,7 292,0 –
Худоба та птиця 1028,2 106,1 10462,2 104,4 10496,5 102,8 
у т.ч. велика рогата худоба 156,0 87,1 8827,2 95,2 8556,7 104,5 

свині 197,4 97,2 14509,7 115,0 14521,9 99,8 
птиця 672,1 115,2 9656,7 103,1 9845,7 103,6

Молоко і молочні продукти 1555,2 109,3 1777,4 87,6 1764,0 106,6
Яйця, млн.шт. 6079,7 108,4 365,3 106,8 431,5 105,8 

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення
на 1

жовтня
2009 р.

до 1 жовтня 
2008 р.

на 1
жовтня
2009 р.

до 1 жовтня 
2008 р.

на 1
жовтня
2009 р.

до 1 жовтня 
2008 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5538,9 ,207,2 96,4 1695,1 ,122,4 93,3 3843,8 ,84,8 97,8 
у т.ч. корови 2850,4 ,172,5 94,3 617,8 ,33,2 94,9 2232,6 ,139,3 94,1
Свині 7462,4 552,4 108,0 3291,0 488,4 117,4 4171,4 64,0 101,6
Вівці та кози 1999,2 80,4 104,2 323,9 5,5 101,7 1675,3 74,9 104,7
Птиця 215435 8567 104,1 95993 5134 105,7 119442 3433 103,0 

1 Реалізація на забій (у живій вазі) 2 У початково оприбуткованій вазі. 3 Включаючи давальницьку сировину.

Із загального обсягу надхо�

джень переробними підприєм�

ствами від усіх категорій сільсь�

когосподарських товаровиробни�

ків закуплено 316,6 тис.т живої

ваги худоби та птиці (на 29% мен�

ше порівняно з січнем�вереснем

2008 р.) та 3773,9 тис.т молока та

молочних продуктів (на 14% мен�

ше). Частка господарств населен�

ня в загальному обсязі закупівлі

худоби та птиці порівняно з січ�

нем�вереснем 2008 р. зменшилася

з 34,3 до 23,8%, молока – з 62,8

до 55,2%.

Крім того, переробними під�

приємствами використано для пе�

реробки 496,7 тис.т власно виро�

щеної худоби та птиці (на 6% біль�

ше, ніж за січень�вересень 2008 р.)

та 12,8 тис.т молока (в 2,6 раза

більше).

Наявність зерна та насіння со3

няшнику. На 1 жовтня 2009 р. в

сільськогосподарських підприєм�

ствах (крім малих) та підприєм�

ствах, що здійснюють зберігання,

переробку зернових культур, було

в наявності 23,4 млн т зерна (на

7% менше проти 1 жовтня 2008

р.), у т.ч. 13,0 млн т пшениці, 6,2

млн т ячменю, 1,1 млн т кукуру�

дзи, 0,9 млн т жита. Безпосе�

редньо в аграрних підприємствах

зберігалося 13,4 млн т зерна (на

9% менше), у т.ч. 6,9 млн т пше�

ниці, 3,5 млн т ячменю, 0,6 млн т

кукурудзи, 0,4 млн т жита. Зер�

нозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності

10,0 млн т зерна (на 4% менше), у

т.ч. зернозберігаючі – 7,0 млн т

(на 3% менше).

Запаси насіння соняшнику

становили 3,3 млн т, із них безпо�

середньо в аграрних підприєм�

ствах (крім малих) зберігалося 1,4

млн т та в підприємствах, що здій�

снюють його переробку та збері�

гання – 1,9 млн т.

За матеріалами Держкомстату України (Експрес<випуск від 14 жовтня 2009 р.)

С.,г. культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.тонн до 1 жовтня 2008 р. тис.га до 1 жовтня 2008 р. ц/га
+/– 

до 1 жовтня
2008 р.+/– у % +/– у %

Зернові культури (всього)2 38923,2 ,5894,4 86,8 13713,3 653,5 105,0 28,4 ,5,9 
у т.ч. пшениця (озима та яра) 21714,3 ,5246,5 80,5 6748,0 ,299,9 95,7 32,2 ,6,1 

ячмінь (озимий та ярий) 12354,1 ,820,3 93,8 4987,3 823,5 119,8 24,8 ,6,8 
жито озиме 1003,5 ,98,0 91,1 460,1 3,1 100,7 21,8 ,2,3 
овес 782,5 ,218,1 78,2 414,5 ,29,4 93,4 18,9 ,3,6 
просо 140,2 ,70,1 66,7 93,6 ,24,5 79,3 15,0 ,2,8 
гречка 197,4 ,7,1 96,5 223,2 28,5 114,6 8,9 ,1,6 
зернобобові культури 68,8 43,8 275,0 11,5 7,1 261,4 60,2 4,5 
кукурудза на зерно 1979,3 449,1 129,3 417,9 51,1 113,9 47,4 5,7 
зернобобові культури 663,7 75,6 112,9 350,9 97,7 138,6 18,9 ,4,3 

Цукрові буряки (фабричні) 2153,7 310,7 116,9 74,3 22,0 142,1 290 ,62 
Соняшник2 3823,2 1630,4 174,4 2423,3 1043,9 175,7 15,8 ,0,1 
Картопля 19260,9 513,3 102,7 1387,6 26,8 102,0 139 1 
Овочі відкритого ґрунту 6221,7 671,5 112,1 362,5 8,9 102,5 172 15 
Плоди та ягоди 1156,7 83,4 107,8 147,7 2,7 101,9 78,4 4,3 

Таблиця 3. Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 жовтня 2009 р.
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* * *
27330 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.

* * *
10313 листопада 2009 року в Києві
відбудеться VІ Міжнародна агропроми�
слова виставка «АГРОФОРУМ�2009».
Організатори: ТОВ «Міжнародний ви�
ставковий центр», Експо�Центр «Госпо�
дар». Офіційну підтримку заходу тради�
ційно надають міністерства аграрної та
промислової політики України.
У рамках «Агрофоруму�2009» пройде 12�
а Універсальна агропромислова виставка
«Фермер України». Під час роботи Фору�
му буде проведено 12�й Всеукраїнський
конкурс на краще Фермерське господар�
ство, Фермерський кооператив та Під�
собне господарство України, планується
проведення конференцій, презентацій
українських та закордонних фірм, ви�
робників і постачальників продукції для
агропромислового комплексу, демон�
страція передових технологій, інновацій�
них рішень та розробок у цій галузі. 
Головне завдання міжнародного «АГРО�
ФОРУМУ�2009» – сприяння розвитку
ринкових відносин в агропромисловому
комплексі України, подальшій інтеграції

АПК України у міжнародні ринкові
структури, забезпечення адекватної ін�
фраструктури ринку, залучення до вирі�
шення існуючих проблем у галузі, роз�
гляд передових технологій, які забезпе�
чують екологічно чисті продукти харчу�
вання. 
На виставці очікується велика кількість
відвідувачів, переважна більшість яких –
це керівники вищого та середнього рів�
ня, фахівці, виробники сільгосппродук�
ції, колективні, фермерські господарства,
підприємства і організації, зайняті у хар�
човій, переробній та інших галузях еко�
номіки України. 

* * *
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 кадрів.
• 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».

* * *
25327 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.

* * *
132 грудня 2009 року в Києві пройде
Шоста міжнародна конференція�вистав�
ка «Овочі і фрукти України�2009. Ринок
перспектив». Організатори конференції�
виставки – тижневик «АПК�Інформ: ово�
чі і фрукти» і НК «Експоцентр України».
Очікувана кількість учасників – понад
250 чоловік з двох десятків країн світу. У
конференції беруть участь власники і
топ�менеджери великих підприємств, а
також іноземні торгові підприємства і ве�
ликі виробники матеріалів і устаткування.
Крім того, до участі запрошені відомі
міжнародні експерти.
На нинішній конференції будуть озвучені
результати прогнозу виробництва і цін на
основні овочі і фрукти в 2009/10 МР. Ве�

лику увагу буде приділено впливу гло�
бальної економічної кризи на плодоово�
чевий сектор України. Як завжди, на кон�
ференції будуть представлені новітні тех�
нології виробництва і переробки плодо�
овочевої продукції.

* * *
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.

* * *
17320 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



Насінництво 
у Франції 
АКТИВНО експортом насіння

кукурудзи займаються Франція і

Угорщина, у той час як Румунія

зазвичай задовольняє  внутрішній

ринок. Це також у більшій мірі

стосується США і Китаю. Пара�

лельно з власним виробництвом

активно імпортують насіння ку�

курудзи Італія та Німеччина. 

Франція є виробником насін�

ня номер один в Європі, і остан�

нім часом площі під виробництво

насіння зростають. Серед основ�

них причин французи називають

природні катаклізми, що почасті�

шали в інших країнах Європи,

через що там виробництво насін�

нєвої кукурудзи зменшилося. А

також зростання попиту серед

сільгоспвиробників саме на висо�

коякісне насіння.

Вже понад 50 років у Франції

працює Національна Федерація

виробників насіння кукурудзи та

сорго – FNPSMS. Вона об'єднує

господарства, які займаються

розмноженням насіння, та насін�

ницькі підприємства. У цій між�

професійній організації концен�

труються усі спостереження та

ініціативи, які стосуються ро�

звитку виробництва насіння ку�

курудзи у Франції. Тому її основ�

не завдання полягає у організації

цього виробництва в технічному,

економічному та законодавчому

аспектах і сприянні його розвит�

ку на внутрішньому та зовніш�

ньому ринках. Федерація також

забезпечує представницьку функ�

цію в національних та європейсь�

ких інстанціях. І, нарешті, – ви�

конує для Офіційної контрольно�

сертифікаційної служби (SOC)

Міністерства сільського госпо�

дарства всі технічні та адміністра�

тивні операції, пов'язані з офіцій�

ною сертифікацією насіння, ви�

робленого у Франції.

Виробництвом насіння у цій

країні займаються чотири тисячі

виробників та 25 підприємств.

Щороку тут відводиться під

посіви від 45 до 50 тисяч гектарів

землі для виробництва 150 тисяч

тонн насіння кукурудзи. У під�

сумку такий об'єм виливається у

12 мільйонів проданих доз (мі�

шок з 50 тис. насінин), з яких по�

над 50% експортується. На частку

Європейського Союзу припадає

92% її експорту, зокрема для Ні�

меччини, Бельгії, Нідерландів та

Люксембургу, які є основними

покупцями.

Річний обіг кукурудзяної на�

сіннєвої галузі перевищує 650 мі�

льйонів євро. Зверніть увагу, що

10% з них використовується на

науково�дослідну роботу.

У Франції для національного

ринку розмножується 1200 сортів

і щороку реєструється 100 нових.

З цих 1300 сортів  понад 700 на�

дійшло до продажу, 85% стано�

влять прості гібриди.

Отже у цій країні щороку роз�

робляється близько 500 сортів.

Термін розробки зменшується до

одного року завдяки фаховості

виробників, які займаються роз�

множенням. На переконання

французів, така швидкість є ще

однією перевагою з огляду на

життєвий цикл сортів, який стає

все коротшим. Вони наводять ци�

фри, що ілюструють цю унікаль�

ну характеристику в сучасному

світі виробництва насіння. На�

приклад, 1300 розмножених сор�

тів у Франції в порівнянні з 400 в

Угорщині або з менш ніж 100

сортами в Румунії. Або 500 роз�

множених сортів на площах, мен�

ших ніж 10 га. Крім того, наголо�

шують, що Франція має не тільки

великий потенціал для розробки

нових сортів, а ще й усі можливо�

сті задовольнити попит за обся�

гом і відповідно до будь�якого ти�

пу технічних завдань.

За типологією ґрунтів 60% на�

сінницьких посівів розміщені на

мулисто�суглинних ґрунтах, 25 %

– на суглинно�мулистих і 15 % –

на легких піщаних ґрунтах. Посі�

ви розташовані в трьох кліматич�

них зонах: континентальній, ат�

лантичній та середземноморській.

Така грунтово�кліматична різно�

манітність дозволяє вирощувати

широку гаму сортів. Завдяки вда�

лому розподілу посівів, а також

зрошуванню 100 % площ, погодні

ризики зведені до мінімуму.

Виробничі зони насіння зна�

ходяться, головним чином, на за�

ході та півдні Франції, у таких ре�

гіонах: Долина Луари, Центр, Ак�

вітанія, Міді�Пірене, Лангедок�

Русійон та Вале дю Рон (Долина

Рони). У тамтешніх спеціалізова�

них господарствах для розмно�

ження насіння відводиться від 10

до12 гектарів. 

Делегація українських журна�

лістів побувала у Міді�Пірене.

Ми відвідали два господарства.

Керівником одного з них була

людина досвідчена і авторитетна

серед фахівців насіннєвого ринку

– П'єр Бланк. Іншим господарем

виявився молодий, веселий та

завзятий Жан Франсуа Моно. І,

на наш погляд, іще невідомо, хто

з них має більше наснаги від ро�

боти. Розповіді про цих французь�

ких аграріїв читатйе на сусідній

сторінці.

Український 
страховий 
сільгосппул 
підписав нові угоди
зі світовими пере�
страхувальниками
Український страховий
сільськогосподарський пул
(УССП) підписав нові угоди з
перестрахувальними компа�
ніями Swiss Re (Швейцарія),
Hannover Rе (Німеччина) і
Polish Re (Польща), за якими
перестрахувальники будуть і
далі приймати в перестра�
ховку ризики, прийняті чле�
нами УССП, як в страхуван�
ня, так і в перестраховку (ре�
троцессія). 
Згідно прес�релізу ЗАТ «Укра�
їнська акціонерна страхова
компанія «АСКА» (Київ), це
особливо важливо напере�
додні нового сезону страх�
ування сільськогосподарсь�
ких угідь на випадок збитку
від всіх погодних ризиків, які
можуть призвести до невід�
новлення вегетації весною. 
Страхування сільгоспризиків
передбачено для всіх озимих
культур, таких як пшениця,
жито, ячмінь, тритикале, гір�
чиця і ріпак, на випадок їх
пошкодження та/або повної
загибелі унаслідок зимівлі. 
На зимовий сезон 2009�2010
рр. УССП також пропонує за�
хист для багаторічних нас�
аджень і виноградної лози.
До 1 жовтня 2010 р. продов�
жує діяти програма по страх�
уванню сільськогосподарсь�
ких тварин. 
Крім того, члени УССП готові
почати пілотні продажі полі�
сів страхування озимої пше�
ниці всього періоду аграрно�
го циклу – від появи сходів
до збирання врожаю. 
УССП є об'єднанням страхо�
виків, що професійно займа�
ються страхуванням і пере�
страховкою сільськогоспо�
дарських ризиків. 
Нині пул об'єднує наступні
компанії: УАСК «АСКА», ЗАТ
«СК «АСКО�Донбас Північ�
ний», ЗАТ «СК «Будполіс»,
ЗАТ «УИСК «Інвестсервіс», 
СО «Ільїчівське», АТ «Укра�
їнська пожежно�страхова
компанія», ЗАТ «ПРОСТО�
СТРАХУВАННЯ».
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Мал.1. Площі під зерновою
кукурудзою в світі

Мал.2. Площі під кормовою
кукурудзою в світі

Вирощування кукурудзи в світі

148 млн. га зернової кукурудзи 12 млн. га кормової кукурудзи

Насіннєва кукурудза в Європі. Наявність/Використання 2008/2009 

Kількість посівних одиниць (50 000 з.) 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Площі під спостереженням FNPSMS (га) 82 000 101 080 123 750
Площі, що досліджується (%) 97% 97% 99%
Площі, що досліджуються (га) 79 338 97 666 122 050
Наявність

Запаси на початку 14 327 8 921 5 138
Вироблено 15 204 18 454 25 730
Імпорт 1 509 1 960 4 558
Усього 31 040 29 335 35 426
Використання

Продажі ЄС 27 18 531 19 808 19 853
Продажі третім країнам 3 049 3 844 2 559
Брак 686 563 935
Усього 22 266 24 215 23 347
Запаси наприкінці 8 921 5 281 12 106

Кукурудза – королева полів.
Не лише українських

Початок на стор.1



СИСТЕМА контролю за які�

стю виробленої сільгосппро�

дукції у Франції досить жор�

стка. В структурі Федерації

FNPSMS існує Національне

міжпрофесійне об'єднання

виробників насіння й садив�

них матеріалів – GNIS. Ця

організація об'єднує всі про�

фесійні асоціації у насінниц�

тві: підприємства, що займа�

ються селекцією гібридів, ви�

робників насіння і садивних

матеріалів, господарства з

розмноження сортів, підпри�

ємства�дистриб'ютори, а та�

кож фермерів, які використо�

вують чи переробляють насін�

ня. GNIS сприяє об'єднанню

зусиль, визначенню форм спі�

вробітництва, спільному за�

провадженню технологічних

рішень, відстеженню ситуації

на ринках та наданню органам

державної влади спільної по�

зиції щодо питань регламен�

тації та стандартизації. В рам�

ках GNIS функцію державно�

го контролю здійснює Дер�

жавна служба контролю та

сертифікації – SOC.

Ця служба має на меті

створити умови для вільного

пересування насіння терито�

рією 27 країн ЄС, а також га�

рантувати сортову чистоту і

розповсюдження оригіналь�

ного насіння. Інспекція SOC

є першим бар'єром, який має

«подолати» насіння на шляху

до звання «сертифіковане»;

другим бар'єром є контроль

партії товару. 

На місцях виробник, який

уклав угоду та задекларував її

у GNIS, потрапляє у поле зору

інспекторів з перевірок. SOC

делегує свої повноваження

профспілковим організаціям

виробників (SPSMS) на міс�

цях винайти фахівців, які б

представляли там інтереси

SOC. Таким чином, на полі

перевірку проводить SPSMS

за підтримки багатьох спеціа�

лістів: головного технолога,

провідного технолога і упов�

новаженого технолога. За�

гальна кількість контролерів,

що виїздять на поле, сягає 3�8

чоловік.

Виробник насіння має ви�

рощувати культури згідно з

встановленими нормами ви�

робництва і безпосередньо

співпрацювати з уповноваже�

ним технологом, яким керує

провідний технолог. Усю ж

відповідальність на місцевому

рівні покладено на головного

технолога, якого призначає та

уповноважує FNPSMS. Він

повинен дотримуватися пра�

вил конфіденційності, незал�

ежності і неупередженості.

Провідний технолог під

керівництвом головного тех�

нолога слідкує за технічною та

адміністративною діяльністю

уповноваженого технолога .

Уповноважений технолог

здійснює інспектування і

класифікацію культур за ре�

зультатами всіх оглядів полів. 

Усі ці спеціалісти слідку�

ють за виконанням Регламен�

ту з технологічного контролю

для інспекторів SOC, які здій�

снюють офіційні вибіркові ін�

спекції посівів. 

Кінцевою складовою є

сертифікація французького

насіння, що засвідчує оригі�

нальність та сортову чистоту.

Йдеться про гарантію оригі�

нальності сорту (перевірка на

відповідність характеристи�

кам батьківських форм) та

сортової чистоти (просторова

ізоляція, стерильність, обри�

вання метілок). Кінцевою ме�

тою цього процесу є гарантія

якості, яка засвідчується ети�

кеткою SOC.

П'єр Бланк (на фото праворуч)

давній прихильник її величності

Кукурудзи, і навіть зробив собі ве�

лике татуювання цієї культури на

передпліччі. Він користується неа�

бияким авторитетом серед насін�

нєвиків. Крім того, що має у своє�

му підпорядкуванні агрогосподар�

ство, він очолює профспілку міс�

цевості Керсі, а на національному

рівні є президентом AGPM Насін�

ня кукурудзи і представляє 4 тися�

чі виробників Франції. 

Площа орних земель госпо�

дарства дорівнює 50 га, з яких 46,5

га займає насіннєва кукурудза,

решта 3,5 га – під паром. Тут та�

кож вирощують птицю на м'ясо,

роблять консерви з качиної печін�

ки. Вробляють підпорки для ви�

ноградників та огорож.

За словами пана Бланка, зона

Керсі має сприятливий клімат. «Ні

занадто жарко, ні занадто холод�

но, – виловився господар. – з не�

величким вітром, таким дореч�

ним, коли випускається пилок». 

Місцевість має значні водні

ресурси і повністю вкрита ірига�

ційними мережами. 

У цьому регіоні середня площа

господарства не перевищує 60 га.

Насіннєву кукурудзу почали виро�

щувати тут на початку 1950�х ро�

ків. Вона займає в середньому 4

тис. га. У поточному році стався

максимум – 4,8 тис. га. Близько

350 виробників працюють на цих

площах. 

Крім насіннєвої кукурудзи у

зоні Керсі розташовані фруктові

сади, виноградники, тут вирощу�

ють овочеві культури. Займаються

тваринництвом без випасання. 

В цій агропромисловій зоні

розташована велика кількість се�

лекційних установ через сприят�

ливе природнокліматичне розта�

шування. Близько 50% площ ма�

ють природно захищені виробничі

ділянки, а тому просторова ізоля�

ція повністю контролюється. На�

сіннєві господарства мають у

своєму розпорядженні унікальну

структуру, що дозволяє розмножу�

вати до 350 сортів.

«Прибуток на гектар насіннє�

вої кукурудзи, – веде далі пан

Бланк, – вираховується так: зва�

жуються середні ціні на ринку

споживчої кукурудзи у минулому

сезоні та поточному сезоні, до

яких плюсуються витрати, харак�

терні для виробництва насіннєвої

кукурудзи. І додається фінансове

заохочення, яке відшкодовує ри�

зики, невід'ємні для цієї галузі».

Для зрошувальних земель – 400

євро/га, на богарі – 300 євро.

«Якщо всі селекціонери світу

виробляють своє насіння у Фран�

ції, і саме в цьому регіоні, то це

тому, що ми досягли високих ре�

зультатів за врожайністю та по�

стійністю, – підсумовує нашу

розмову господар. – Дійсно, тут

врожаї насіння досягають 3,5

т/га, з варіюванням в межах 10%.

Розташовуючи свої поля на при�

родно захищених ділянках , під�

приємства убезпечують своє ви�

робництво, оскільки форс�мажо�

ри – виняткове явище; що не

можна сказати про наших основ�

них конкурентів, результати яких

дуже різняться з року в рік».
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У СВОЇ 27 років Жан3Франсуа Моно господарює

на Старій Фермі. Так з французької перекладається

назва господарства «Бордевьєй», яке займає площу

120 га. Для французького фермера це великі обсяги.

Такий спадок по закінченні трирічного навчання у

вітчизняному сільськогосподарського вузі молодий

Моно отримав від родини. До 2005 року господар�

ством опікувався дідусь, потроху залучаючи до робо�

ти онука. Із загальної кількості землі 20 га є власні�

стю молодого господаря, решта – власність родини,

перед якою він несе стовідсоткову відповідальність. 

Господарство прибуткове. Займається виключ�

но насінництвом, товарних посівів взагалі не має.

Половина площ знаходиться на зрошенні. Вирощу�

ють тут насіння цибулі, дині, цикорію, сої, сорго,

квасолі, кукурудзи, озимої пшениці і соняшнику.

Щодо насіння кукурудзи та сорго, то займаються

тут виключно експериментальними посівами на 15

га для компанії «Піонер». За словами Жана�Фран�

суа, це приносить йому не лише задоволення від то�

го, що йому довірено таке складне експерименталь�

не виробництво, а й практично «відбиває» витрати

на виробництво решти культур. 

На продемонстрованому полі гібриди висаджені

вперше. Досліди проводилися упродовж усього пе�

ріоду вегетації, і компанія�замовник залишилася за�

доволеною. Тому на наступний рік плани у молодо�

го Моно досить оптимістичні.

Молодий господар Старої Ферми

Сторінки підготувала Тетяна Шелкопляс

Жан3Луї БОРЕЛЬ – інспектор SOC (ліворуч)

Контроль 
якості насіння – 
без компромісів!

Знавець насіннєвої справи
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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 16 по 22 жовтня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 39,19 1200,00 1200,00 1200,00 150,56
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 84,00 820,00 869,87 1020,00 109,14
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 100,00 900,00 900,00 900,00 112,78
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 106,67 800,00 1006,24 1020,00 126,25
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 EXW 282,00 920,00 920,00 920,00 115,29
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 241,00 1010,00 1015,81 1030,00 127,45
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2009 EXW 158,00 2226,58 2226,58 2226,58 279,02

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 1370,84 1370,84 1370,84 172,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1550,00 1133,16 1148,61 1157,10 143,94
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 7500,00 1037,40 1068,26 1085,28 133,87
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 6700,00 1235,35 1235,74 1236,90 155,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 4000,00 1021,44 1021,44 1021,44 128,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 7000,00 877,80 980,40 1037,40 122,86
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 997,50 997,50 997,50 125,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 957,60 957,60 957,60 120,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 15970,00 781,06 915,54 1077,30 114,75
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 8000,00 884,18 894,88 919,20 112,07
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 CPT 21050,00 798,00 1022,57 1063,07 127,99
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 FOB 79600,00 839,27 1015,36 1071,71 127,08
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 30353,00 1005,48 1109,11 1197,00 139,03
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 FOB 40000,00 1095,44 1290,52 1398,78 161,51
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 DDU 22,00 1755,60 1755,60 1755,60 220,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983,88 2009 CIF 112,50 1755,60 1755,60 1755,60 220,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 2009 FCA 48,00 829,52 945,83 956,40 118,67
Сорго ГОСТ 8759,92 2009 FCA 40,00 829,52 829,52 829,52 104,08
Горох 1 клас ДСТУ 4523,2006 2009 DDU 60,00 1998,48 1998,48 1998,48 250,75
Вика ДСТУ 4828,2007 2009 DDU 22,00 3325,09 3325,09 3325,09 416,00
Соя ГОСТ 17109,88 2009 CPT 7365,00 2510,55 2863,35 2912,70 358,83
Соя ГОСТ 17109,88 2009 FOB 3000,00 2793,00 2793,00 2793,00 350,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2009 DAF 20,00 2789,50 2789,50 2789,50 350,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 2009 FCA 1,50 4319,74 4319,74 4319,74 542,00
Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694,2006 2009 FOB 220,00 1594,00 1594,00 1594,00 200,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2009 CPT 4500,00 2667,24 2676,38 2872,80 335,79
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2009 DAF 2585,00 2557,76 2578,52 2832,29 322,67
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 FCA 40,00 3854,98 3854,98 3854,98 483,69
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 CPT 88,00 4330,75 5102,01 5873,28 639,35
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 DDU 129,00 3804,69 4081,27 4229,40 511,86
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 FCA 63,00 1753,40 1753,40 1753,40 220,00
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 FOB 3000,00 3192,00 3254,69 3427,10 408,00
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 DDU 80,00 4263,95 4550,50 4725,90 570,15
Насіння маку ГОСТ 12094,76 2009 DAF 10,00 14787,05 14787,05 14787,05 1850,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 2009 DDU 120,00 6300,21 6669,19 8514,11 835,74
Висівки пшеничні ДСТУ 3016,95 2009 FCA 130,00 478,20 478,20 478,20 60,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2009 FCA 381,30 1673,70 1674,31 1675,80 210,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2009 DAF 47,85 2114,70 2114,70 2114,70 265,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201,68 2009 DAF 10,00 2082,78 2082,78 2082,78 261,00
Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2009 FCA 83,00 5506,20 5604,66 5914,82 702,05
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002,69 2009 FCA 21,00 2357,94 2386,48 2397,90 298,57
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002,69 2009 DAF 10,00 3192,00 3192,00 3192,00 400,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2009 CPT 500,00 5745,60 5745,60 5745,60 720,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2009 FOB 28500,00 5180,50 5285,41 5346,60 662,63

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FAS 1350,00 1077,30 1077,30 1077,30 135,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 75,62 1235,35 1235,35 1235,35 155,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 150000,00 1235,35 1235,35 1235,35 155,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 10.11.2009 CPT 35000,00 1021,44 1021,44 1021,44 128,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 12000,00 1069,32 1069,32 1069,32 134,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 572,02 1285,98 1285,98 1285,98 161,15
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 5000,00 997,50 997,50 997,50 125,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 34000,00 1085,28 1085,28 1085,28 136,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 FOB 4500,00 1157,10 1157,10 1157,10 145,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 55000,00 969,57 969,57 969,57 121,50
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 20000,00 1115,80 1115,80 1115,80 140,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 40000,00 907,09 907,09 907,09 113,67
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 CPT 2000,00 957,60 957,60 957,60 120,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 10000,00 927,28 927,28 927,28 116,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 19972,54 1154,95 1154,95 1154,95 144,73
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 100000,00 1075,95 1075,95 1075,95 135,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 20.11.2009 FOB 1900,00 997,34 997,34 997,34 124,98
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 30.11.2009 FOB 1000,00 965,34 965,34 965,34 120,97
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 15.12.2009 CPT 10000,00 933,66 933,66 933,66 117,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 15.11.2009 FOB 7000,00 1197,00 1197,00 1197,00 150,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 16.11.2009 CPT 25000,00 1037,40 1037,40 1037,40 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 CPT 42500,00 999,73 1117,99 1227,72 140,14
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 FOB 3150,00 1236,90 1236,90 1236,90 155,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 01.12.2009 FOB 50000,00 1053,36 1053,36 1053,36 132,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 15.12.2009 CPT 10000,00 1077,30 1077,30 1077,30 135,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2009 CPT 130,00 1037,40 1037,40 1037,40 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2009 DAF 1000,00 877,80 877,80 877,80 110,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.01.2010 FOB 10000,00 1085,28 1101,24 1117,20 138,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.03.2010 FOB 60000,00 1117,20 1117,20 1117,20 140,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983,88 30.11.2009 CFR 45,00 2394,00 2394,00 2394,00 300,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983,88 31.12.2009 FCA 200,00 2382,03 2382,03 2382,03 298,50
Горох 1 клас ДСТУ 4523,2006 31.12.2009 FCA 845,00 2334,15 2336,49 2338,14 292,79
Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 30.11.2009 CPT 300,00 1260,84 1260,84 1260,84 158,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2009 FCA 30,00 1875,30 2074,80 2473,80 260,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 30.11.2009 CPT 6000,00 2567,96 2567,96 2567,96 321,80
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 01.12.2009 CPT 3350,00 2872,80 2872,80 2872,80 360,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.12.2009 FCA 250,00 2657,34 2657,34 2657,34 333,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 30.06.2010 FOB 70000,00 2669,95 2669,95 2669,95 335,00
Насіння льону ГОСТ 10582,76 30.11.2009 DAF 44,00 2895,86 2895,86 2895,86 362,30
Насіння льону ГОСТ 10582,76 25.12.2009 FCA 300,00 2719,79 2719,79 2719,79 340,83
Насіння льону ГОСТ 10582,76 31.12.2009 FCA 88,00 3271,80 3271,80 3271,80 410,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 31.12.2009 FCA 303,00 17556,00 19092,98 20213,34 2392,60
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 28.03.2010 FCA 270,00 31640,70 31640,70 31640,70 3965,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 31.08.2010 DDU 100,00 8868,87 8868,87 8868,87 1111,39
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 07.12.2009 CPT 2250,00 1665,73 1665,73 1665,73 209,00

Нові продукти Луганщини
14 жовтня 2009 року відбулося чергове
робоче засідання обласної дегустаційної
(приймальної) комісії (ОДК) в ДП «Лу�
ганськстандартметрологія».
На розгляд комісії 13 підприємств області
представили зразки 17 видів харчової
продукції – 113 нових найменувань, се�
ред них: хліб та вироби хлібобулочні,
кондитерські борошняні і цукрові виро�
би, сніданки сухі, олія рослинна, насіння
смажене, салати овочеві тощо.
Одержали позитивну оцінку ОДК та від�
повідні бали і були рекомендовані до се�
рійного виробництва найменування хар�
чової продукції від 9 підприємств.
Останнім чотирьом були надані конкрет�
ні пропозиції з усунення виявлених не�
доліків.
Таким чином, 108 нових найменувань
продукції визнані якісними та безпечни�
ми і одержали схвалення і рекомендацію
до серійного виробництва і реалізації.
ДП «Луганськстандартметрологія» буде
вдячне всім споживачам, хто поділиться
своїми враженнями про якість продукції
в торгівельній мережі після її затвер�
дження на обласній дегустаційній комісії.
«Тому що наша першочергова функція –
представляти та захищати інтереси спо�
живачів при затверджені нових видів
харчової продукції», – зазначає гене�
ральний директор ДП «Луганськстан�
дартметрологія» В'ячеслав Шахов.

Підвищено контроль 
над цукристими
Для посилення контролю за здачею�
прийманням цукрових буряків урожаю
2009 року  на Тернопільщині утворено
відповідну робочу групу. 
Робочу групу з контролю за здачею�
прийманням цукрових буряків урожаю
2009 року очолив заступник начальника
головного управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації Василь

Кічак.
Головам райдержадміністрацій також
доручено взяти під особистий контроль
використання ресурсів цукросировини та
стан розрахунків за здані цукрові буряки.
Також необхідно організувати телефони
довіри для інформування про факти по�
рушень, виявлені при здачі цукрових бу�
ряків на бурякозаготівельних пунктах.
Дано відповідні доручення інспекторам
якості та формування ресурсів сільсько�
господарської продукції райдержадміні�
страцій, ДП «Тернопільстандартметроло�
гія», Тернопільському обласному дер�
жавному проектно�технологічному цен�
тру охорони родючості грунтів і якості
продукції «Облдержродючість» та упра�
влінням МВС України і СБУ в області.

Соняшник дорожчає 
Як повідомив заступник голови Харків�
ської облдержадміністрації Віктор Звє3

рєв, сьогодні як на зовнішньому, так і
внутрішньому ринках відмічається збіль�
шення ціни на соняшник.
За словами заступника керівника обла�
сті, це обумовлено, в першу чергу, зни�
женням загального виробництва цієї
культури в світі, не винятком стали і ос�
новні країни�виробники соняшнику:
Аргентина, Росія і Україна, які разом
виробляють 53% від світового вироб�
ництва цієї культури. 
Крім того, великі переробні підприєм�
ства почали новий сезон переробки со�
няшнику і потребують великої кількості

сировини для максимального заванта�
ження своїх виробничих потужностей.
Також Віктор Звєрєв запевнив, що, нез�
важаючи на збільшення закупівельної ці�
ни на соняшник, ціни на соняшникову
олію на внутрішніх ринках залишаться
стабільними.
Довідково: третій рік поспіль аграрії
Харківщини збирають рекордний вро�
жай соняшнику. На сьогодні урожай зі�
брано на 95% засіяних площ, намолоче�
но більше 600 тис. тонн зерна – цей по�
казник вже є найбільшим за всі роки
спостережень.  

Ситеми управління 
на практиці 
За ініціативи ДП «Херсонстандартметро�
логія» 16 жовтня на базі ЗАТ «Чумак»
пройшло виїзне засідання обласної ради
з питань якості, на яке були запрошені
керівники провідних харчових підпри�
ємств області. Засідання проведене з ме�
тою обміну практичним досвідом у сфері
впровадження систем управління якістю
та систем управління безпечністю харчо�
вої продукції.
Генеральний директор ЗАТ «Чумак»
Карл Стурен зазначив, що при впрова�
дженні систем управління велике зна�
чення має готовність керівництва до не�
формального підходу та відповідного
виховання свідомості, корпоративного
духу колективу підприємства від керів�
ника до простого робітника. 
У ході засідання також виступили фахівці
ДП «Херсонстандартметрологія» та спе�
ціалісти ЗАТ «Чумак».
Після засідання присутнім була надана
можливість оглянути підприємство, оз�
найомитися з роботою систем управлін�
ня безпосередньо у виробничих цехах.
Керівники підприємств відмітили, що така
форма роботи обласної ради з питань
якості є має велике практичне значення і
дозволяє на власні очі побачити, що може
надати виробникам впровадження систем
управління. Члени ради з питань якості
вважають, що результатом проведеного
заходу безумовно буде подальший розви�
ток підприємств області та підвищення
якості продукції, яку вони виробляють.

Дорога ложка до обіду
Так охарактеризував стан справ з фінан�
суванням програм підтримки сільгоспви�
робників області заступник голови
Хмельницької ОДА Володимир Кири3

люк, спілкуючись з журналістами під час
прямої лінії «Запитай у влади».
«Сьогодні це найбільш нагальне і болю�
че питання, – зазначає посадовець. –
Нині агроформуванням потрібні кошти,
щоб закласти фундамент наступного ро�
ку. Особливо це стосується тих, хто зай�
мається тваринництвом та вирощуван�
ням цукрових буряків».
Як відомо, буряківникам уряд ще й досі
не повернув кошти, передбачені відпо�
відною програмою підтримки галузі. На�
гадаємо, що цього року сума компенса�
ції за вирощування солодких коренів
становить 750 гривень на гектар.
«Урядовці обіцяють, що до нового року
ці кошти надійдуть. Але вони потрібні
вже зараз. Виробники вагаються щодо
того, чого і скільки їм посіяти на наступ�
ний рік. Якщо зараз вони не зроблять
глибоку оранку і не внесуть добрива, то
як їх потім переконувати, що треба сіяти
цукровий буряк?» – каже Володимир
Кирилюк.
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 DDU 22,00 1755,60 220,00
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002,69 2009 FCA 21,00 2386,48 298,57
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2009 DAF 185,00 2832,29 355,37
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 FCA 40,00 3854,98 483,69
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 DDU 44,00 4017,04 503,39
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1700,00 1236,90 155,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 7000,00 980,40 122,86
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 884,18 110,80
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 FOB 3000,00 877,80 110,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 CPT 88,00 5102,01 639,35
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 3000,00 1158,98 145,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
*Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 2009 FCA 44,00 956,40 120,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2009 CPT 4300,00 2667,24 334,66
Івано�Франківська аграрна біржа
*Насіння маку ГОСТ 12094,76 2009 DAF 10,00 14787,05 1850,00
*Вика ДСТУ 4828,2007 2009 DDU 22,00 3325,09 416,00
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 DDU 42,00 4391,81 550,19
Луганська агропромислова товарна біржа
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 2009 FCA 1,50 4319,74 542,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2009 CPT 200,00 2872,80 360,00
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 10000,00 1092,29 137,05
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 FOB 15000,00 1110,09 139,02
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 1370,84 172,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2000,00 909,44 113,78
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 CPT 500,00 820,91 103,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 FOB 5000,00 873,63 109,30
*Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 2009 FCA 4,00 829,52 104,08
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2009 DAF 20,00 2789,50 350,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2009 FCA 110,00 1675,80 210,00
*Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694,2006 2009 FOB 220,00 1594,00 200,00
*Сорго ГОСТ 8759,92 2009 FCA 40,00 829,52 104,08
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983,88 2009 CIF 112,50 1755,60 220,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 1000,00 1005,48 126,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1000,00 919,20 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 CPT 16000,00 1063,07 133,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 FOB 50000,00 1064,59 133,19
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2009 DAF 2400,00 2558,96 320,15
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1300,00 1077,30 135,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 CPT 1000,00 932,49 117,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 6653,00 1166,73 146,28
*Соя ГОСТ 17109,88 2009 CPT 300,00 2510,55 315,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2009 FCA 271,30 1673,70 210,00
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 FOB 3000,00 3254,69 408,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 100,00 900,00 112,78 750,00 93,98
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 100,00 1020,00 127,98 850,00 106,65
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 EXW 282,00 920,00 115,29 766,67 96,07
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 241,00 1015,81 127,45 846,51 106,21
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2009 EXW 158,00 2226,58 279,02 1855,48 232,52
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 1235,35 155,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 600,00 1042,29 130,40
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 CPT 550,00 908,58 114,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 FOB 6000,00 1007,12 126,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 4000,00 1163,62 146,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 FOB 25000,00 1398,78 175,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2009 CPT 2065,00 2795,13 350,27
*Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2009 FCA 83,00 5604,66 702,05
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2009 CPT 500,00 5745,60 720,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2009 FOB 28500,00 5285,41 662,63
*Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 2009 DDU 100,00 6300,21 789,50
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1550,00 1148,61 143,94
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 7500,00 1068,26 133,87
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 4000,00 1021,44 128,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 997,50 125,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 957,60 120,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 10000,00 941,64 118,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 CPT 3000,00 891,10 111,67
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2009 FOB 15600,00 932,64 116,87
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 1000,00 1045,38 131,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2009 CPT 5000,00 2912,70 365,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2009 FOB 3000,00 2793,00 350,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 2009 DDU 20,00 8514,11 1066,93
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 DDU 38,00 4725,90 592,22
Універсальна біржа "Україна" (м.Харків)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 4070,00 781,06 98,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2009 DAF 47,85 2114,70 265,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201,68 2009 DAF 10,00 2082,78 261,00
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002,69 2009 DAF 10,00 3192,00 400,00
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 39,19 1200,00 150,56 1000,00 125,47
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 84,00 869,87 109,14 724,89 90,95
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6,67 800,00 100,38 666,67 83,65
*Горох 1 клас ДСТУ 4523,2006 2009 DDU 60,00 1998,48 250,75
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2009 DDU 85,00 4114,51 516,25
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2009 CPT 4700,00 1020,72 127,70
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016,95 2009 FCA 130,00 478,20 60,00
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2009 FCA 63,00 1753,40 220,00

Форвард

Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 20000,00 1115,80 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 CPT 7000,00 999,73 125,28
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 15.12.2009 CPT 10000,00 1077,30 135,00

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 16 по 22 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

*Насіння льону ГОСТ 10582,76 30.11.2009 DAF 44,00 2895,86 362,30
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 75,62 1235,35 155,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 572,02 1285,98 161,15
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 40000,00 907,09 113,67
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 55000,00 969,57 121,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 19972,54 1154,95 144,73
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 15.12.2009 CPT 10000,00 933,66 117,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 CPT 15500,00 1182,72 148,33
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 07.12.2009 CPT 2250,00 1665,73 209,00
Товарна біржа "Центральна універсальна біржа"
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 150000,00 1235,35 155,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 100000,00 1075,95 135,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 30.06.2010 FOB 70000,00 2669,95 335,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FAS 1350,00 1077,30 135,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 10.11.2009 CPT 35000,00 1021,44 128,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 5000,00 997,50 125,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 12000,00 1069,32 134,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 34000,00 1085,28 136,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 FOB 4500,00 1157,10 145,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 15.11.2009 CPT 2000,00 957,60 120,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 FOB 10000,00 927,28 116,20
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 30.11.2009 FOB 1000,00 965,34 120,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 20.11.2009 FOB 1900,00 997,34 124,98
*Просо 1 клас ГОСТ 22983,88 31.12.2009 FCA 200,00 2382,03 298,50
*Просо 1 клас ГОСТ 22983,88 30.11.2009 CFR 45,00 2394,00 300,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 CPT 7000,00 1109,22 139,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2009 CPT 130,00 1037,40 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 16.11.2009 CPT 25000,00 1037,40 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 CPT 13000,00 1109,22 139,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2009 DAF 1000,00 877,80 110,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.01.2010 FOB 5000,00 1117,20 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.11.2009 FOB 3150,00 1236,90 155,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 15.11.2009 FOB 7000,00 1197,00 150,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 30.01.2010 FOB 5000,00 1085,28 136,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 01.12.2009 FOB 50000,00 1053,36 132,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.03.2010 FOB 60000,00 1117,20 140,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523,2006 31.12.2009 FCA 845,00 2336,49 292,79
*Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 30.11.2009 CPT 300,00 1260,84 158,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 31.12.2009 FCA 303,00 19092,98 2392,60
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 28.03.2010 FCA 270,00 31640,70 3965,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2009 FCA 30,00 2074,80 260,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.12.2009 FCA 250,00 2657,34 333,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 30.11.2009 CPT 6000,00 2567,96 321,80
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 01.12.2009 CPT 3350,00 2872,80 360,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 31.08.2010 DDU 100,00 8868,87 1111,39
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 25.12.2009 FCA 300,00 2719,79 340,83
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 31.12.2009 FCA 88,00 3271,80 410,00
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№ Назва біржі Регіон

1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно,Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано,Франківська аграрна товарна біржа м.Івано,Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 Кримська універсальна біржа АР Крим
11 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
12 Одеська аграрна біржа м.Одеса
13 Одеська товарна біржа м.Одеса
14 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
15 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
16 Рівненська міжрегіональна товарно,майнова біржа «Прайс» м.Рівне
17 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
18 Сумська товарна біржа м.Суми
19 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
20 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
21 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
22 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
23 Товарна біржа «Українська,Донецьк» м.Донецьк
24 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
25 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
26 Українська аграрна біржа м.Київ
27 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
28 Українська універсальна біржа м.Полтава
29 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
30 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
31 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
32 Херсонська товарно,сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
33 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
34 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
35 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

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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««ААГГРРООППРРООФФІІ»» – це газета про реальну практику впровадження сучасних
технологій агровиробництва і управління. Ми ставимо за мету заповнити
вакуум оперативної, суто ДІЛОВОЇ газетної інформації для фахівців АПК,
які приймають рішення: керівників і менеджерів, власників та інвесторів.
ННаашшіі  ппееррееввааггии::

оперативність та об’єктивність;
достовірні факти і прогнози;
приклади успішного господарювання;
різні точки зору; 
лаконічна ділова мова.

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ,135, а/с 79.
Тел. (044) 227,93,55, 235,73,24. 
E,mail: info@agroprofi.com.ua

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у відділеннях «Укрпошти» за Каталогом
передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати – 16,00 грн/місяць.*
* Ціна передплати на 2010 р. незмінна до кінця 2009 р.




