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Жнива�2009
За оперативними даними ре�
гіонів, станом на 28 жовтня в
Україні намолочено 44162,1
тис. т зернових та зернобобо�
вих культур (без кукурудзи),
які скошено на площі 14762,6
тис. га від скоригованих прог�
нозних 15515,0 тис. га. Серед�
ня врожайність становить 2,99
т/га проти торішніх 3,52 т/га.
Наразі кукурудзи на зерно
одержано 6440,6 тис. т з пло�
щі 1349,1 тис. га, що становить
64% від планових 2115,0 тис.
га. Середня врожайність –
4,77 т/га, торік було 4,38 т/га.
На цю дату зібрано соняшнику
6200,7 тис. т з площі 4023,3
тис. га, що становить 97% від
планових 4155,0 тис. га. Се�
редня врожайність – 1,54 т/га
проти 1,57 торік.
Сої вже одержано 854,3 тис.
т, тобто 83% від плану, з пло�
щі 519,8 тис. га. Середня уро�
жайність – 1,64 т/га (1,57 т/га
торік). 
Цукрових буряків накопано
7747,1 тис. т з площі 256,4 тис.
га, а це 79% від запланованих
325,0 тис. га. З поля вивезено
7126,7 тис. т. Торік на цю дату
було накопано 11557,0 тис. т,
вивезено – 10041,5 тис.т. Нині
середня урожайність – 30,21
т/га (36,34 т/га торік).
Рису зібрано 144,8 тис. т (91%
від плану). Культуру зібрано з
площі 22,6 тис. га. Середня
врожайність – 6,42 т/га, про�
ти минулорічних 5,88 т/га.
Наразі озимі культури (без рі�
паку) посіяно на площі 7759,8
тис. га (99%), у т.ч. на зерно –
на 7689,6 тис. га (99%). З них
пшениця – 6142,6 тис. га (97%
від плану), жито – 298,2 тис.
га (тобто 64%), ячмінь –
1249,3 тис. га (124% від пла�
нових 1009,0 тис. га).
Зяблевий обробіток ґрунту
виконано на площі 10740,6
тис. га, це 81% плану, у т.ч.
глибоку оранку – на 476,5 тис.
га (91% від запланованих
521,0 тис. га).

Погодні умови цьогорічної

осені були несприятливими і

нехарактерними для терито�

рії України. За даними Гідро�

метцентру, погода південно�

західної частини країни була

більш сухою, ніж у південно�

східній, де дощі все ж таки

проходили. 

ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики,

на першу декаду жовтня через

тривалу відсутність дощів і високу

середньодобову температуру із по"

сіяних на зерно сільгоспкультур

було отримано сходи на площі 3,3

млн га, тобто лише 55% посівів. З

них лише 1 млн га перебував у хо"

рошому стані, а це всього 40%;

43%, тобто 1,37 млн га, – у задо"

вільному стані і 930 тис. га (27%)

становили слабкі і зріджені посі"

ви. В розрізі областей особливе за"

непокоєння викликала ситуація у

Київській, Житомирській, Чер"

каській, Запорізькій, Одеській,

Хмельницькій та Тернопільській

областях.

Не кращою була ситуація і з

ріпаком. Із посіяних 1,34 млн га

зійшло 75%, при цьому слабкі і

зріджені майже 30%. 

Починаючи з 12 жовтня ситуа"

ція з вологозабезпеченістю суттє"

во покращилася. За винятком пев"

них плям на Сумщині й Харків"

щині та в Криму станом на 29 жов"

тня маємо достатню кількість опа"

дів. Деякі регіони, наприклад, осо"

бливо посушлива Житомирщина,

отримали від полуторної до по"

двійної місячної кількості дощів. 

На цю дату з посіяних на зерно

7,8 млн га маємо у хорошому та

задовільному стані 75% озимого

клину, слабкі і зріджені посіви ста"

новлять, відповідно, 25%. Ріпак

добре і задовільно почувається на

68% площ.

Щодо тепла, то на думку фа"

хівців Гідрометцентру, рослинам

не вистачило кількох тижнів веге"

тації.

Від 29 жовтня на території Ук"

раїни починається значне похоло"

дання. Воно спричинить припи"

нення вегетації, на відновлення

якої не вплине певне нетривале

потепління, яке очікується в сере"

дині листопада. 

Морози очікуються на півдні

Лівобережжя – Харківська, Сум"

ська, Чернігівська – вночі до 

"10°С, вдень – від "1°С до +5°С. У

центральних областях – Київська,

Полтавська, Дніпропетровська,

Кіровоградська, Черкаська – вно"

чі очікується від "1 до "6°С, вдень

від 0 до +5°С. На Півдні України

– Запорізька, Одеська, Миколаїв"

ська, Херсонська області – мати"

мемо від "1°С вночі і до +5"7°С

вдень. 

Опади на території України

будуть незначними, переважно у

вигляді мокрого снігу. Передумов

для утворення снігового шару на"

ступного тижня немає. Робити

тривалі прогнози не береться ніх"

то, але, швидше за все, ми мати"

мемо м'яку зиму з нетривалими

різкими похолоданнями до "20°С,

що обумовлено географічним роз"

ташуванням України.

Осінь змусила понервувати

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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ПРАВОЧИН
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Пропонуємо чергову добірку
матеріалів нової постійної
рубрики – безоплатної
юридичної консультації. 
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РЕГІОНИ
УТРИМУВАТИСЬ В ЛІДЕРАХ 
СЕРЕД РЕГІОНІВ НЕПРОСТО
Мовою цифр підбивали підсумки роботи
за 9 місяців спеціалісти обласного та
керівники районних управлінь
агропромислового розвитку на
розширеному засіданні колегії ГУ АПР
Київської облдержадміністрації.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
СОЛОМ'ЯНА АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
26 жовтня у Посольстві ФРН в Україні
відбувся фаховий семінар на тему
«Сучасні технології для енергетичного
використання соломи – рамкові умови,
рентабельність та досвід підприємств».
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

29.10.2009

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SDіндекс
(Україна) 140,74 /6,5% 82,9%

РТС 
(Росія) 1377,16 /4,9% 117,9%

WIG 20
(Польша) 2306,95 /2,6% 28,9%

DAX*
(Німеччина) 5496,27 /5,8% 14,3%

S&P 500*
(США) 1042,63 /3,6% 15,4%



В УКРАЇНІ стартував проект

Twinning «Надання допомоги ук"

раїнській ветеринарній службі з

метою покращення правових і

технічних аспектів системи кон"

тролю за безпечністю харчових

продуктів», який фінансується

Євросюзом. Його було презенто"

вано 21 жовтня в Мінагрополіти"

ки на конференції з цієї нагоди.

За словами заступника міні"

стра аграрної політики Анатолія

Мирошнікова, здійснення про"

екту допоможе українським про"

дуктам тваринного походження,

наприклад, м'ясу, молоку, яйцям

та рибі, потрапляти на ринок кра"

їн ЄС. Виконання у повному об"

сязі вимог Європейського Союзу

у сфері ветеринарної медицини

потребує вдосконалення націо"

нальної системи контролю без"

печності харчових продуктів. 

У свою чергу голова Представ"

ництва Європейської Комісії в

Україні Жозе Мануел Пінту

Тейшейра наголосив на важли"

вості здійснення даного проекту

для української ветеринарної

служби, яка має на меті підвищен"

ня стандартів контролю за якістю

харчових продуктів. Збільшення

обсягів торгівлі між Україною та

ЄС не повинно відбуватися за ра"

хунок компромісів щодо високих

стандартів безпечності продуктів

харчування та захисту споживачів,

які діють в ЄС. 

Проект здійснюватиметься

Управлінням з питань ветеринарії

та контролю за якістю харчових

продуктів Данії в консорціумі з Ор"

ганом з питань безпечності харчо"

вих продуктів та споживчих това"

рів Нідерландів. Також братимуть

короткотермінову участь експерти

зі Служби з питань якості харчових

продуктів та ветеринарії Латвії.

Проект триватиме до червня 2011

року. Він передбачає методологіч"

не та технічне вдосконалення кон"

тролю за наявністю залишків вете"

ринарних препаратів у продуктах

тваринного походження, стажу"

вання українських спеціалістів у

країнах ЄС, посилення прикор"

донного ветеринарного контролю.

У заході взяли участь Голова

Держкомветмедицини Петро Вер"

бицький, Надзвичайні i Повно"

важні Посли в Україні Королів"

ства Данія Мікаель Борг"Хансен

та Королівства Нідерландів –

Пітер Ян Волтерс. 
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Наука нас врятує…. 

Софія Багірова

ЯК пояснила очільниця Кабінету

Міністрів, науковців вона збирає

не вперше: традиційно на президії

Національної академії наук Украї"

ни завжди представляє урядову

програму. Цього разу приводом

для зустрічі стали дві державні ці"

льові науково"технічні програми:

«Нанотехнології та наноматеріали

на 2010"14 роки» і Програма ство"

рення хіміко"металургійної галузі

виробництва чистого кремнію

протягом 2009"12 років.

Саме на наукову еліту Юлія

Володимирівна покладає свої

сподівання в досягненні суттєвих

зрушень в економіці, збереженні

та примноженні інтелектуального

потенціалу українського народу

та посіданні гідного місця серед

найбільш науково розвинутих

країн світу.

«Справа честі нашого уряду –

створити всі умови для подальшо"

го розвитку науки в Україні», –

наголосила Прем'єр"міністр. От

тільки завадити вилученню земель

Інституту фізіології рослин та ге"

нетики цієї ж НАН України чи бо"

дай втрутитися, аби це не вигля"

дало як дії з мовчазної згоди ни"

нішньої влади, пані Тимошенко

чомусь так і не змогла, попри чи"

сленні звернення керівників чи не

всіх структурних одиниць академії

наук (див. матеріал «Користуван�

ня довічне – зазіхання вічні» в

«Агропрофі» №34 від 25 вересня

2009 р.). Вочевидь, питання землі,

без якої українське наукове рос"

линництво втрачає сенс, до спра"

ви урядової честі не ввійшли…

Зате науковців нагородили по"

чесними грамотами Кабінету Мі"

ністрів України та пообіцяли

збільшити посадові оклади окре"

мим працівникам бюджетних нау"

ково"дослідних установ та органі"

зацій та інших установ НАН Укра"

їни в середньому на 10%. 

А також, окрім вже згадуваних

державних програм, на засіданні

Кабміну розглянули та ухвалили

десяток першочергових проектів

нормативно"правових актів щодо

розвитку науки, розроблених уря"

дом спільно з Національною ака"

демією наук. Особливі ж надії по"

кладають на План заходів з підви"

щення ефективності наукових

досліджень та подальший розви"

ток науково"технічного потенціа"

лу України. Саме ці заходи мають

підвищити роль науки у здійснен"

ні соціально"економічних ре"

форм, активізації наукової та нау"

ково"технічної діяльності, підви"

щенні престижу наукової праці в

суспільстві та розв'язанні нагаль"

них проблем функціонування

Академії, зокрема фінансового за"

безпечення.

Серед інших важливих питань

розглянули також документ, який

врегульовуватиме питання упра"

вління об'єктами державної влас"

ності, які перебувають у системі

володіння Національної академії

наук. Пообіцяла Юлія Тимошен"

ко прийняти й постанову про пи"

тання підвищення ефективності

координації здійснення фунда"

ментальних досліджень; постано"

ву про спрямування коштів Стабі"

лізаційного фонду для фінансу"

вання інвестиційних проектів, які

реалізуються на підприємствах

авіабудування, оборонно"проми"

слового комплексу та машинобу"

дування; документ, який стосуєть"

ся впровадження оптичних енер"

гозберігаючих технологій, а також

розглянути заходи зі збереження

та розвитку Національного ден"

дрологічного парку «Софіївка»

НАН України. 

За увагу до проблем науки від

імені Національної академії подя"

кував її президент Борис Патон.

За його словами, зустріч за участю

всіх членів уряду та президії НАН

України у такому розширеному

форматі відбулася вперше, що

свідчить про розуміння урядом

ролі науки та її можливостей у за"

безпеченні прогресивного пере"

творення в державі. 

Розповідаючи про найновіші

досягнення своїх підопічних, Бо"

рис Євгенович повідомив, що ни"

ні у Державному реєстрі нових

сортів України зареєстровано нові

сорти важливих сільськогосподар"

ських культур, впроваджено висо"

коефективні регулятори росту ро"

слин. Методом спрямованої мута"

ційної селекції виділено низку лі"

ній озимої пшениці з вмістом біл"

ка до 17,5%. Спільно з Національ"

ним університетом біоресурсів і

природокористування в Голосіїво,

рядом інших установ та вищих

навчальних закладів створюється

єдина система інформаційного та

телекомунікаційного забезпечен"

ня агропромислової та природоо"

хоронної галузі. 

Серед інших довколааграрних

питань, винесених на порядок

денний урядового засідання, –

проекти постанов «Про залучення

НАК «Украгролізинг» у 2009 році

іноземного кредиту під державну

гарантію для реалізації інвестицій"

ного проекту впровадження ре"

сурсозберігаючих технологій із за"

купівлею технічних засобів для за"

готівлі молока та його зберігання»,

«Про внесення змін у додаток до

постанови Кабінету Міністрів Ук"

раїни від 30 жовтня 2008 року

№957» (щодо розміру мінімальних

оптово"відпускних і роздрібних

цін на окремі види алкогольних

напоїв вітчизняного виробниц"

тва», а також проект розпоряд"

ження «Про присвоєння імені

І.Г.Боровенського Решетилівсько"

му професійному аграрному

ліцею».

ЗАСІДАННЯ УРЯДУ Напередодні президентських виборів кандидати в майбутнього Главу держави
рвуть і мечуть в пошуках ще «не засіяного» конкурентами електорату, заграючи з ним хто обіцянками,
а хто, маючи владу й нині, – різноманітними нагородами та готовністю одним махом прийняти всі
необхідні для його сфери нормативні акти. Так, чергове засідання уряду 28 жовтня ц.р. Прем'єр&
міністр Юлія Тимошенко вирішила провести у великому колі науковців НАН України.

«Украгролізинг» 
випускає 
додаткові акції
Кабінет Міністрів України
уповноважив міністра аграрної
політики Юрія Мельника під�
писати протокол про додатко�
вий випуск акцій ВАТ «Націо�
нальна акціонерна компанія
«Украгролізинг» у документар�
ній формі на суму фактично
перерахованих у 2006 році
коштів (163975,5 тис. грн). Та�
кий крок, як зазначається у від�
повідному розпорядженні КМУ
від 21 жовтня ц.р. №1265�р,
пов'язаний із збільшенням ста�
тутного фонду НАК «Украгролі�
зинг» відповідно до урядового
розпорядження від 11 жовтня
2006 р. № 508.
«Украгролізинг» має забезпечи�
ти в установленому порядку ре�
єстрацію додаткового випуску
акцій у Державній комісії з цін�
них паперів та фондового рин�
ку, а також узгодити свій Статут
із Законом України «Про акціо�
нерні товариства».

Розподіл коштів 
на компенсації для
садів і виноградників
Міністерство аграрної політики
України наказом від 31 серпня
ц.р. №620 затвердило Розподіл
коштів, передбачених у Дер�
жавному бюджеті України на
2009 рік для закладення і нагля�
ду за молодими садами, вино�
градниками та ягідниками.
Йдеться про Розподіл коштів
між суб'єктами господарюван�
ня, які займаються виноградар�
ством і садівництвом, для ком�
пенсації здійснених у поточно�
му бюджетному році витрат з
проведення проектних робіт,
підготовки ґрунту та посадки,
догляду за молодими насад�
женнями, спорудження шпале�
ри і краплинного зрошення,
придбання садивного матеріалу
відповідно до затверджених
нормативів витрат на 1 гектар.
Згідно з цим Розподілом, на
компенсацію зазначених витрат
передбачено виділити 21,5 млн
грн загалом, зокрема 12,8 млн
грн на сади (з них 62,4 тис. – на
саджанці) і 8,7 млн. грн. на ви�
ноградники (з них 1,3 млн. грн.
– на саджанці).
Крім того, внесено зміни до
Розподілів коштів, затвердже�
них наказами Мінагрополітики
від 22 травня ц.р. №355 та від
26 червня ц.р. №450. 

Twinning означає з'єднання 



ЩОДО фітосанітарного стану

сільськогосподарських рослин,

то, за інформацією Міністерства

аграрної політики України, ста"

ном на 23 жовтня у степовій, лі"

состеповій зонах і подекуди на

Поліссі в озимині розвиваються

та шкодять злакові мухи, попели"

ці та інші фітофаги. Так, чисель"

ність личинок хлібної жужелиці у

посівах зернових становить 0,2"3,

макс. 9, в осередках Донецької

області 50 екз. на кв.м, що у 3"20

разів перевищує ЕПШ. Вогнища

надпорогової чисельності фіто"

фага локалізовані, біологічна

ефективність хімічних препаратів

у межах 80%. У Донецькій, Запо"

різькій областях виявляються

осередки високої чисельності

злакових мух, які пошкодили 10"

30% рослин озимини. Проти фі"

тофагів озимі зернові у фазі схо"

ди"початок кущення зазвичай за"

хищають обприскуванням альфа"

гардом, діазолом, дурсбаном, ну"

релом Д.

Повсюди в озимих зернових

культурах розвиваються борошни"

ста роса, септоріоз, бура листкова

іржа, кореневі гнилі. Ними охо"

плено 1"5, макс. 15% рослин (Ки"

ївська, Черкаська обл.). Проти

хвороб у фазу кущіння рослини

слід оздоровлювати препаратами

альто супер, дерозалом, емінен"

том, імпактом, фундазолом тощо.

У посівах озимого ріпаку, пе"

реважно центральних і південних

областей, триває живлення хре"

стоцвітих блішок, капустяної по"

пелиці, листкоїдів, гусениць біла"

нів, несправжніх гусениць ріпа"

кового пильщика, які осередково

пошкодили 8"38% рослин. У за"

хідних областях через значне по"

холодання активність шкідників

знизилась.

Повсюдні опади та ранкові

тумани за помірних температур

сприяли розвитку й поширенню

пероноспорозу (3"9, макс. у вог"

нищах Хмельницької обл. 21%

рослин), фомозу, альтернаріозу,

циліндроспоріозу (2"11% ро"

слин).

Осередково в Кіровоградсь"

кій, Полтавській, Сумській, Хар"

ківській і Черкаській областях у

посівах озимих зернових та ріпа"

ку, переважно після забур'янених

чистих та занятих парів, гусениці

підгризаючих совок (озима,

оклична) за підвищеної чисель"

ності (2,5"4 екз. на м2) пошкоди"

ли до 20% рослин.

Мишоподібні гризуни актив"

но переселяються з полів з"під

просапних культур у посіви ози"

мої пшениці та ріпаку, 5"35, макс.

70% яких заселені колоніями в

кількості 1"3, макс. у Івано"

Франківській,  Рівненській,

Хмельницькій, Чернівецькій

областях 5"8 жилих колоній на

гектар. Повсюди на 50"100%

площ багаторічних трав врахову"

ється 2"11, макс. в господарствах

Запорізької, Хмельницької, Чер"

нівецької, Чернігівської областей

17"33 жилих колоній на гектар.

Значна кількість полівок, мишей

знаходиться в незораних та неор"

них землях, зокрема на площах

незібраної кукурудзи, соняшнику.

Такі площі, зокрема в Донецькій,

Кіровоградській, Одеській обла"

стях заселяє також курганчикова

миша (3"5 курганчиків на гектар).

Наявність 3"5 і більше жилих ко"

лоній на гектарі посіву свідчить

про загрозу суттєвих пошкоджень

рослин та необхідність захисту їх

через обробку бактородендидом,

роденфосом тощо. 

В господарствах здійснюється

фітосанітарний нагляд за посіва"

ми. Захисні роботи проведені на

площі 32,6 млн.га, оброблено

проти мишоподібних гризунів

174 тис.га, в т.ч. озимих зернових

57 тис. га.
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Хімічне підприємство, 
комерційна структура Назва добрива

Реалізаційна ціна
грн/т (з ПДВ) пакування

ЗАТ «Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот»

аміачна селітра
1680 (мішки)
1610 (насип)

аміачна селітра, 
оброблена антизлежувачем

1920 (мішки)
1818 (насип)

карбамід
2610 (мішки)
2490 (насип)

аміачна вода 960
безводний аміак 3300

Черкаське ВАТ «Азот»

аміачна селітра 1670 (мішки)
карбамід 2280 (насип)
сульфат амонію 900 (насип)
безводний аміак 3000
КАС 1650
аміачна вода 910

ВАТ «Концерн Стирол»
аміачна селітра 2100 (мішки)
карбамід 2450 (мішки)
тукосуміші ( в асортименті біля 30 видів) від 2945 до 7095 (мішки)

ВАТ «Рівнеазот»

аміачна селітра **
вапняково/аміачна селітра **
безводний аміак **
аміачна вода **
тукосуміші: 3:13:45 **

4:17:40 **
9:39:15 3880 (мішки)

Одеський припортовий завод
карбамід 2256 (насип)
безводний аміак 2160

ВАТ «ДніпроАзот»
карбамід 2454 мішки
безводний аміак 2940

ВАТ «Сумихімпром» 

(NPK 15:15:15) 3500 (мішки)

амофос
4200 (мішки)
4150 (насип)

(NP 4:19)
2800 (мішки)
2720 (насип)

суперфосфат 17% 1770 (мішки)
8:32 2900

ДАК «Титан» амофос (12:52)
3750 (мішки)
3650 (насип)

ТОВ «Стебницький калійний завод» калімаг/30 1800 (біг/бег)

Моніторинг цін мінеральних добрив
встановлених хімічними підприємствами для сільгоспвиробників, 

станом на 23 жовтня 2009 року

** Виробництво продукції тимчасово припинено За даними виробників. Інф. Мінагрополітики

Рибгоспи з високим ступенем ризику 
перевірятимуть раз на рік

Кабінет Міністрів України затвердив критерії, за якими оцінюD

ється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

в галузі рибного господарства та визначається періодичність

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Про це йдеться в урядовій постанові від 14 жовтня ц.р. №1126.

Так, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику для життя і здо�
ров'я населення, навколишнього природного середовища від прова�
дження господарської діяльності в галузі рибного господарства,
визначено:
1) наявність загрози виникнення аварійних морських подій із судна�
ми у місцях зберігання та на маршрутах перевезення небезпечних
вантажів;
2) кількість надзвичайних ситуацій та нещасних випадків, що стали�
ся протягом року на суднах і рибогосподарських підприємствах;
3) вчинення неправомірних дій чи бездіяльності персоналом суден
або рибогосподарських підприємств;
4) рівень складності робіт з ліквідації наслідків аварійних морських
подій із суднами і на рибогосподарських підприємствах та надзви�
чайних ситуацій, пов'язаних з аварійними морськими подіями із
суднами, у морських рибних портах та місцях базування суден; 
5) кількість працівників, зайнятих особливо небезпечними видами
робіт на суднах, та рівень загрози для життя або здоров'я людини і
загрози забруднення навколишнього природного середовища;
6) наявність фактів порушення суб'єктами господарювання законо�

давства, якщо це створює загрозу життю або здоров'ю людини та
навколишньому природному середовищу;
7) наявність потенційної загрози виникнення інфекційних, професій�
них захворювань та отруєнь.
Відповідно до цих критеріїв суб'єкти господарювання розподіляють�
ся за ступенем ризику. 
Так, до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать:
– морські рибні порти, які забезпечують безпечний рух у портових
водах, безпечну стоянку та обробку суден;
– суб'єкти, що здійснюють використання риби та інших водних жи�
вих ресурсів у внутрішніх водоймах (вилов, вирощування та транс�
портування);
– суб'єкти, що експлуатують судна рибного господарства з метою ви�
лову, переробки та транспортування водних живих ресурсів у морях
та водах Світового океану, а також транспортування інших вантажів;
– суб'єкти господарювання усіх форм власності, які провадять діяль�
ність, пов'язану із забезпеченням безпеки мореплавства на суднах
рибного господарства, зокрема підготовки судна до плавання, ком�
плектування суден компетентним екіпажем.
До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать
ті, що здійснюють підготовку екіпажів суден рибного господарства та
фахівців підприємств, беруть участь у забезпеченні безпеки море�
плавства в рибному господарстві.
Ті ж, хто не підпадає під визначені вище ознаки, належать до суб'єк�
тів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.
Визначено також, що планові заходи державного нагляду (контро�
лю) за діяльністю цих суб'єктів господарювання мають здійснювати�
ся з такою періодичністю:
– з високим ступенем ризику – один раз на рік;
– із середнім – один раз на 2 роки;
– з незначним – один раз на 3 роки.

Шкідникам 
про кризу невідомо

Аграрному фонду важко буде 
впоратись із закупівлі селітри
Аграрний фонд цьогоріч не зможе виконати свої регулятивні функ�
ції на ринку міндобрив, вважає Дмитро Гордійчук, керівник де�
партаменту АПК та хімпрому «Держзовнішінформ».
Згідно зі спеціальною постановою КМУ, фонд мав викупити цьогоріч
200 тис. т селітри і збалансувати тим самим ціни попиту і пропозиції
на внутрішньому ринку. Однак насправді було придбано менше по�
ловини заявленого обсягу, відтак закупівлі припинилися. Причина
проста: представники АФ улітку не змогли правильно зорієнтуватися
в ціновій ситуації на ринку й придбали селітру надто дорого – по
1950 грн/т. Незабаром не без участі російських трейдерів ціни обва�
лилися до 1600 грн/т і донині залишаються низькими. Наразі фонд
не може вийти на ринок, оскільки восени йому не вдалося продати
аграрникам заготовлену селітру. Тепер збувати добрива доведеться
або у вигляді повернення ПДВ, або чекати весняного подорожчання,
припускає Д.Гордійчук.

За інф. «Український Бiзнес Ресурс», www.ubr.ua



В Україні з’явилось
Натуральне молоко
В жовтні 2009 року за ініціа�
тивою компанії «Укрмілкін�
вест» було створено кластер
«Натуральне молоко, до
складу якого увійшли сільсь�
когосподарські підприємства
Рівненської, Тернопільської
та Львівської областей, що
працюють у галузі молочного
тваринництва.
Кластер «Натуральне моло�
ко» є формою консультацій�
ної, організаційної та інфор�
маційної взаємодії  виробни�
ків сирого натурального мо�
лока та організацій  інфра�
структури ринку молочної
продукції. 
Члени кластеру планують
спільними зусиллями вирі�
шувати актуальні проблеми
ринку молока, найсуттєвіши�
ми з яких є несправедливі за�
купівельні ціни на сире мо�
локо, хронічна заборгова�
ність молокопереробних під�
приємств перед виробника�
ми молока, падіння  поголів'я
ВРХ, зменшення обсягів та
ринкової частки молока, що
виробляється сільськогоспо�
дарськими підприємствами.
Голова ради компанії
«Укрмілкінвест» Михайло

Корилкевич у виступі на
установчих зборах кластеру
підтримав пропозицію щодо
розширення географії кла�
стеру та залучення нових
членів. Зокрема, він зазна�
чив, що зацікавленість інве�
сторів у фінансуванні вітчиз�
няних агропромислових під�
приємств буде відновлюва�
тися у 2010�2011 роках, од�
нак, більшість виробників
молока не в змозі самостійно
виходити на міжнародні фі�
нансові ринки. Відповідно,
кластер є одним з сучасних
інструментів  підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських під�
приємств, структурування
ринку та зростання інвести�
ційної привабливості молоч�
ної галузі.
Одним з партнерів кластеру
«Натуральне молоко» є Укра�
їнська Асоціація Маркетингу,
яка має позитивний досвід
створення та розвитку інно�
ваційних кластерних структур
і формування діалогу між ор�
ганами центральної влади та
виробниками сільськогоспо�
дарської продукції. 
Довідка: Засновники класте�
ру «Натуральне молоко»:
ПСП «Україна», ПСП «Ко�
лос», СВК�агрофірма «Мир»
(Рівненська область), ВАТ
«Рівненський облплемселек�
центр», компанія «Укрмілкін�
вест», ТзОВ «Прогрес Плюс»
(Львівська область), ТзОВ
«Розтоцьке» (Тернопільська
область), Рівненська обласна
організація Української Асо�
ціації Маркетингу.

РІЗНОБІЧНІ цифри – і оптимі"

стичні, і такі, що викликають за"

непокоєння, – навів присутнім

начальник Головного управління

агропромислового розвитку Київ"

ської ОДА Олександр Покотило.

Наприклад, виробництво валової

продукції сільського господарства

в усіх категоріях господарств за 9

місяців цього року скоротилось на

1,3 % порівняно з відповідним пе"

ріодом 2008 року (при цьому і у аг"

ропідприємствах, і у господарствах

населення) і становило 5027,1 млн

грн. Близько 60% валової сіль"

госппродукції вироблено агропід"

приємствами області.

Рослинництво
Урожайність ранніх зернових че"

рез несприятливі погодні умови у

цьому сезоні була нижчою, ніж

торік. Остаточні підсумки збиран"

ня зернових і зернобобових куль"

тур поки підбивати рано, адже

збирання кукурудзи на зерно ще

триває. 

На початок жовтня господар"

ствами області обмолочено – 548

тис. га (або 84% до прогнозу) та

намолочено зерна 1985,3 тис. тонн

при середній урожайності 36,3

ц/га. Це на 9,2 ц/га більше торіш"

ньої (по Україні – 28,7 ц/га). Сою

зібрано на площі 35,7 тис. га, на"

молочено 59,9 тис. тонн, урожай"

ність становить 16,8 ц/га, що на

1,8 ц/га менше, ніж у 2008 р. (по

Україні 16,3 ц/га). Соняшник зі"

брано на площі 31,2 тис. га та на"

молочено 68,4 тис. тонн при уро"

жайності 21,9 ц/га (+2,9 ц/га до

2008 р., по Україні – 15,0 ц/га).

Кукурудзи на зерно обмолочено

на площі 28,6 тис. га, середня уро"

жайність становить 62,7 ц/га (+9,3

ц/га до 2008 р., по Україні – 43,6

ц/га). Ріпак зібрано на площі 41,0

тис. га, намолочено 85,1 тис. тонн

при урожайності 20,8 ц/га ("5,0

ц/га до 2008 р., по Україні – 17,9

ц/га). На ранній стадії збирання

цукрових буряків: на звітну дату

викопано 17% від прогнозованих

площ, середня урожайність зросла

порівняно з минулим роком на

26,4 ц/га і становить 335,8 ц/га (по

Україні – 309,0 ц/га).

Більше, ніж у минулому році,

заготовлено сіна та сінажу. Зросла

також урожайність кукурудзи на

силос і зелену масу. Господарства"

ми закладено силосної маси 375,7

тис. тонн.

Триває підготовка площ та по"

сів озимих культур під урожай

2010 року. Станом на 1 жовтня

підготовлено 298,0 тис. га площ

(або 91% до прогнозу), що на 21,9

тис. га більше, ніж торік. Кращи"

ми темпами, ні у 2008 році, прове"

дено посів озимини на площі

128,0 тис. га (+16,4 тис. га), в т.ч.

на зерно – 125,9 тис. га (+17,4 тис.

га) – це майже половина, від

прогнозу. На 4,6 тис. га порівняно

з минулим роком скоротились

площі під озимим ріпаком, який

посіяно на площі 58,4 тис. га (86%

до прогнозу).

Тваринництво
Обсяг валової продукції тварин"

ництва зменшився у порівнянні з

попереднім роком на 1,3%, пере"

важно за рахунок спаду на 2,7% у

господарствах населення, яке за"

безпечує в області 23,8% вироб"

ництва. У сільгосппідприємствах

спад виробництва в тваринництві

не такий відчутний – 0,9%. Ста"

ном на 1 жовтня цього року за"

гальні обсяги реалізованого м'яса

худоби і птиці зменшено в ціло"

му по області на 8,1% до відповід"

ної дати 2008 року і становлять

194,7 тис. тонн. При цьому, сіль"

госппідприємствами реалізовано

157,4 тис. тонн ("12 тис. тонн до

минулого року), в т.ч. птиці –

123,5 тис. тонн. 

Приємно відзначити, що ви"

робництво молока у агропідпри"

ємствах зросло за рік на 2% – до

159 тис. тонн. При тому, що за"

гальне виробництво молочної си"

ровини по області скоротилось до

363,5 тис. тонн, або на 6,7%. Се"

редня продуктивність корів за 9

місяців цього року зросла на 302

кг і становить майже 3900 кг на

корову. Головним же чинником

зменшення валового виробниц"

тва молока є скорочення пого"

лів'я молочного стада на 16,3 тис.

голів, у тому числі корів – на 8,6

тис. Всього в наявності на Київ"

щині ВРХ – 180,9 тис. голів, у т.ч.

корів – 92,6 тис. голів.

Поголів'я ВРХ відчутно збіль"

шилось за цей період лише у сіль"

ськогосподарських підприємст"

вах двох районів: Згурівського –

на 2432 голів (насамперед за ра"

хунок введення в експлуатацію

другої черги сучасного молочно"

товарного комплексу «Українсь"

кої  молочної  компанії»)  та

Сквирського – на 1593 особин. 

Позитивна динаміка і у ви"

робництві яєць. За 9 місяців по"

точного року обсяги виробництва

цієї продукції в області зросли на

12,5% порівняно з аналогічним

періодом минулого року і стано"

влять 1525,6 млн. шт, левову част"

ку з яких (1351,5 млн. шт.) виро"

били сільськогосподарські під"

приємствами. А от поголів'я пти"

ці на 1 жовтня ц.р. налічує 22,1

млн. голів птиці, що менше на 0,5

млн. голів в порівнянні до відпо"

відного періоду минулого року.

Як не сумно, і тут сільськогоспо"

дарські підприємства в «лідерах»:

їхнє пташине поголів'я скороти"

лось на 1,3 млн. голів.

Розвивається свинарство Ки"

ївщини: станом на 1 жовтня за"

гальне поголів'я свиней зросло

на 11% порівняно з минулим ро"

ком і становить 481,8 тис. голів,

із них у агропідприємствах утри"

мується 317,4 тис. гол. (на 46,0

тис. голів більше, або +15% до

початку року).

Економіка АПК
Державна підтримка. За 9 міся"

ців цього року в АПК області з

державного бюджету надійшло фі"

нансової підтримки на суму 59,4

млн грн, що становить 80% до річ"

ного ліміту та 25% до аналогічного

періоду минулого року. Бюджетна

дотація за реалізовану агровироб"

никами переробним підприєм"
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серед регіонів непросто
ПІДСУМКИ Частка АПК Київської області в загальнодержавному виробництві становить 6,2 відсотки,
і за 9 місяців поточного року агропродукції вироблено на 5027,1 млн грн. На жаль, це менше проти
аналогічного періоду минулого року. Такий показник, зрозуміло, не втішає, навіть з огляду на складні
фінансово&економічні умови, у яких опинилася країна. Однак є і позитивні зрушення. Наприклад,
збільшення за останні 20 років виробництва молока сільгосппідприємствами. Так мовою цифр
підбивали підсумки роботи за 9 місяців спеціалісти обласного та керівники районних управлінь
агропромислового розвитку 23 жовтня 2009 року на розширеному засіданні колегії. 

Згурівська філія «Української молочної компанії» забезпечила району добрі показники по молоку та ВРХ



ЛИШЕ кілька днів пройшло від"

тоді, як Президент України Вік"

тор Ющенко урочисто відкрив

збудований в рекордні терміни

комплекс з приймання, зберіган"

ня та відвантаження на річковий

транспорт зернових і олійних

культур ТОВ СП «НІБУЛОН» в

селі Вітове на Черкащині (де�

тальніше читайте в минулому

числі «Агропрофі» стор.8�9). А

вже 23 жовтня 2009 року на но"

вому сучасному елеваторі ново"

створеної філії «Вітове» розпоча"

лось приймання насіння соняш"

нику. 

Станом на 26 жовтня було

прийнято близько 700 тонн. На

цей час соняшник постачається з

найближчого виробничого агро"

формування компанії – філії

«Чигирин». Таким чином «НІБУ"

ЛОН» активно реалізує власну

стратегію щодо зменшення логі"

стичних витрат агровиробників

центральних регіонів України. 

До речі, збирання соняшнику

в усіх філіях компанії повністю

завершено ще 10 жовтня, і насін"

ня розміщено на власних токових

та елеваторних потужностях. Як

повідомив заступник генерально"

го директора «НІБУЛОНа» з ви"

робництва Костянтин Хмель�

ницький, цього року виробничі

підрозділи компанії зібрали вро"

жай соняшнику з площі 10,0 тис.

га (на 25% більше, ніж торік) за

середньої врожайності 24,6 ц/га,

яка також краще торічної. Най"

вищу врожайність насіння олій"

ної культури в цьому сезоні про"

демонстрували: філія Сухорабів"

ська – 32,8 ц/га, ДП «Лідіївське»

–  30,9 ц/га та філія «Хмільник»

– 28,5 ц/га.

За словами директора філії

«Вітове» Сергія Прибиша, на

сьогодні елеватор працює цілодо"

бово, обладнання виводиться на

паспортну продуктивність. Най"

ближчим часом планується прий"

мання кукурудзи від господарсь"

ких підрозділів «НІБУЛОНа», а

також від сторонніх постачальни"

ків. Нагадаємо, що загальний

об'єм зберігання зерна переванта"

жувального комплексу становить

66 тис. тонн 

А вже 1 листопада очікується

відвантаження першої партії но"

вого врожаю з річкового терміна"

лу на судна власного флоту, який

наразі налічує вісім суховантаж"

них барж класу «ріка"море» водо"

тоннажністю 4,5 тис. тонн кожна.

Продуктивність обладнання,

встановленого на терміналі, до"

зволяє відвантажувати на річко"

вий транспорт 5000 тонн зерна на

добу, тож щодоби завантажувати"

меться збіжжям одна із нібулонів"

ських барж, яка заміщує 75 заліз"

ничних вагонів. Подальший шлях

зернового каравану пролягатиме

внутрішніми водними шляхами

до перевантажувального терміна"

лу компанії в м.Миколаєві. Це

дає змогу скоротити логістичні

витрати при транспортуванні зер"

на на 50"70 грн на кожній тонні

порівняно із залізничним транс"

портом.

* * *

ДО РЕЧІ, на сьогодні запланова"

не урочисте відкриття чергових

об'єктів, збудованих у рамках ве"

ликого інвестиційного проекту

компанії «НІБУЛОН» на 2009/

2010 рр. – перевантажувальних

терміналів з відвантаження зер"

нових та олійних культур у м.Гло"

бине та с.Ромодан (обидва у Пол"

тавській області). Репортаж з міс"

ця події читайте в наступному чи"

слі «Агропрофі».

Артем Житков

Фото надано компанією «НІБУЛОН»
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Передплата на український тижневик ділової інформації

«АГРОПРОФІ» на 2010 рік вже можлива через редакцію.

«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження
сучасних технологій агровиробництва і управління для досягнення
максимальної ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ,
ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ для фахівців АПК, які приймають
рішення: керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будьякому 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.

Елеватор на Дніпрі вперше 
прийняв урожай соняшника 

ствам високовагову худобу та

птицю сплачена в сумі 22,5 млн

грн. Отримано дотацію за приріст

поголів'я корів власного відтво"

рення – 1.97 млн грн, надійшло

1,7 млн грн дотації за закуплені

племінні корови та нетелі. Надхо"

дження за програмою здешевлен"

ня кредитів за звітний період ста"

новили 25,3 млн грн. Обсяг фак"

тичного фінансування за програ"

мою «Селекція в рослинництві»

склав 1,3 млн грн. Така ж сума з

початку року надійшла на під"

тримку розвитку садівництва.

На розвиток соціальної сфери

за програмою «Власний дім» з

державного бюджету надійшло 3,4

млн грн, обласного бюджету – 0,8

млн грн, які перераховані на купі"

влю, добудову та будівництво

житла, а також газифікацію бу"

динків.

Кредитування. Відчутно скоро"

тився обсяг кредитних запози"

чень підприємствами АПК обла"

сті. Агровиробниками за 9 міся"

ців поточного року залучено

227,9 млн грн кредитних коштів,

що становить лише 17% від обся"

гів кредитування на цей же пе"

ріод 2008 року. 

Розрахунки за податками та

пенсійними внесками. Серед

негативних тенденцій збільшення

на 39% з початку року простроче"

ної заборгованості сільськогоспо"

дарських підприємств зі сплати

внесків до ПФУ, яка станом на 1

жовтня ц.р. становила 7,8 млн

грн. Прострочена податкова за"

боргованість агровиробників нав"

паки скоротилась з початку року

на 40% і становила на звітну дату

19,7 млн грн.

Погашення заборгованості із

заробітної плати. Станом на 1

вересня 2009 року за даними ста"

тистики заборгованість з виплати

заробітної плати в сільськогоспо"

дарських підприємствах Київської

області скоротилась на 5,3% з по"

чатку року і становить 5363,4 тис.

грн. Середньомісячна заробітна

плата 1 штатного працівника

сільського господарства Київської

області за 8 місяців поточного ро"

ку становить 1544 грн., що на 162

грн (або на 12%) більше в порів"

нянні з аналогічним періодом ми"

нулого року. Найбільш депресив"

ним районом області лишається

Поліський, де середня заробітна

плата у сільськогосподарських

підприємствах становить лише

450 грн, а це навіть менше міні"

мальної (з 01.07.2009 – 630 грн).

Розрахунки за оренду земель�

них та майнових паїв. На цей

час у області оформлено і видано

майже 294 тис. державних актів на

право приватної власності на зем"

лю, що становить 93% від кілько"

сті власників земельних сертифі"

катів. Середній розмір земель"

ного паю по області становить

3,2 га. Господарствами області

укладено 241 тис. договори

оренди земельних часток (па"

їв), що становить 76% від вида"

них сертифікатів. Загальна

площа земель, переданих в

оренду за договорами, стано"

вить 777 тис. га. 

За оренду земельних паїв за

2009 рік нараховано 225,8 млн

грн, що на 71,2 млн грн більше

порівняно з 2008 роком. Ста"

ном на 1 жовтня 2009 року

власникам паїв виплачено май"

же 147 млн грн. Середній роз"

мір орендної плати складає

2,6% від вартості орендованої

землі. Орендна плата у розмірі

3% і більше, що передбачено

відповідним Указом Президен"

та України, сплачується у Ка"

гарлицькому, Обухівському, Ро"

китнянському, Сквирському,

Ставищенському, Яготинсько"

му та Бориспільському райо"

нах. Показники решти районів

до цієї цифри не дотягують.

В структурі розрахунків пе"

реважає зерно (61,2%), грошо"

вими коштами проплачено

29,0%, іншою продукцією –

8,8%, послугами – 1,1%.

Водночас в області не вико"

ристовується земля, яка нале"

жить 46 тис. власників сертифі"

катів, або 14,3% від загальної

кількості. В районах, які мають

бідні піщані ґрунти (переважно

Полісся), немає бажаючих се"

ред орендарів. Натомість у при"

міських районах власники зе"

мельних паїв не бажають пе"

реукладати договори, а шука"

ють вигідних покупців або вже

й продали своє право власності

на земельну ділянку.

Право на майновий пай на

Київщині набуло 270 тис. осіб,

з яких 95,9% отримали майнові

свідоцтва. На 2009 рік укладено

51 тис. договорів оренди майна,

за якими за оренду майнових

паїв нараховано 3,1 млн грн,

що на 10% менше порівняно з

минулим роком. Станом на 1

жовтня 2009 року розрахунки з

орендної плати становлять

41,3%. Повністю викуплено

майно пайового фонду в Бо"

риспільському, Вишгородсько"

му, Києво"Святошинському та

Бородянському районах.

Одним із головних чинни"

ків неповних розрахунків за

оренду земельних та майнових

паїв, на думку представників

влади, є те, що власниками ста"

ють спадкоємці, не зацікавлені

отримувати розрахунки про"

дукцією та послугами.

Артем Житков
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю на ми"

нулому тижні знову демонструва"

ли підйом із 10% зростанням най"

ближчих контрактів чиказької то"

варної біржі порівняно із попе"

реднім періодом. Падаючий до"

лар і несприятливі погодні умови

були найбільш впливовими на ці"

ни чинниками.

На біржі у Чикаго (CBOT)

грудневі контракти на пшеницю

зросли на 49 центів за бушель, за"

вершившись на $5,47/bu. Анало"

гічні контракти у Канзас Сіті

(KCBT) здорожчали на 39 центів

до позначки $5,49/bu, тоді як у

Міннеаполісі (MGEX) додали 34

центи – до $5,60/bu. 

Кількість опадів на Середньо"

му Заході США штовхнула вгору

також ціни ф'ючерсних контрак"

тів на кукурудзу та соєві боби. Ку"

курудза і соєві боби за минулий

тиждень додали в ціні по 25 цен"

тів,  завершившись на рівні

$3,97/bu та $10,07/bu відповідно. 

Експортні продажі становили

627,6 тис. тонн, що на 31% вище

від попереднього тижня і на 10%

– у порівнянні середнім показни"

ком чотирьох останніх тижнів.

Обсяги експорту перевищили на"

віть торгові очікування, які пере"

бували в межах 400500 тис. тонн. 

Найбільші продажі було заре"

єстровано до Іраку (200 тис. МТ

HRW), Мексики (74,6 тис. МТ за"

галом), Японії (71 тис. МТ зага"

лом), Індонезії (58 тис. МТ білої),

Ємену (50 тис. МТ білої), Філіп"

пін (майже 40 тис. МТ загалом),

Південної Кореї (38 тис. МТ зага"

лом), Ізраїлю (36 тис. МТ HRW). 

Кількість опадів на Середньо"

му Заході спричинила затримку із

сівбою озимої пшениці. Міні"

стерства сільського господарства

США (USDA) повідомило, що

сівбу озимої пшениці завершено

на 69%, це значно нижче се"

реднього показника за 5 років –

78%. Зійшло на цей час 48% від

посіяного, тоді як середній по"

казник за 5 років становить 54%.

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 29.10.2009 року 1 RUB = 0,27447 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 29 жовтня 2009 року

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розрахун/

кова ці/
на *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кілть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Березень ’10 3902 3885 3902 3887 + 3896 +10 10 15699580
EXW пшениця кл.3 Січень ’10 3771 3752 3771 3756 + 3764 +9 10 15656940
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 3620 3606 3625 3607 + 3618 +12 10 14578590
EXW пшениця кл.4 Березень ’10 3310 3283 3312 3286 + 3302 +13 12 15884050
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3166 3139 3166 3142 + 3157 +11 10 13131820
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 3015 2997 3018 3002 + 3010 +12 10 12132250
EXW пшениця кл.5 Березень ’10 2490 2487 2490 2487 + 2489 +4 2 1617525
EXW пшениця кл.5 Січень ’10 2319 2316 2319 2316 + 2318 +8 2 1506375
EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 2180 2180 2185 2185 + 2183 +4 2 1418625
FOB експ. пшениця Березень ’10 173,7 173,7 174,6 174,4 + 174,0 +1 10 19495128
FOB експ. пшениця Січень ’10 172,0 172,0 172,6 172,6 + 172,2 +1 10 18684785
FOB експ. пшениця Листопад ’09 169,5 169,2 169,7 169,5 + 169,4 +0 10 18384451

* 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 23 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) 201,26 5,478 0,490 5,668 0,490 5,790 0,490 5,893 0,490 6,000 0,450
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 201,90 5,495 0,390 5,660 0,403 5,770 0,400 5,883 0,398 5,995 0,393
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 206,04 5,608 0,343 5,780 0,353 5,913 0,378 6,035 0,393 6,153 0,395
CBOT Чикаго (Кукурудза) 146,15 3,978 0,258 4,093 0,255 4,175 0,250 4,248 0,243 4,268 0,208

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

10,075 0,255 10,068 0,215 9,990 0,168 9,970 0,148 9,928 0,122

США. Ставки океанського фрахту на 23 жовтня 2009 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 29 27
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 36
Північ Південної Америки (Колумбія) 31
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 55
Східне Середземномор'я (Італія) 35
Західне Середземномор'я (Марокко) 45
Близький Схід (Єгипет) 47
Японія 66 64

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

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 36
Близький Схід (Єгипет) 45
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 64
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 42 40
Тайвань 41 39
Південна Корея 41 39
Японія 37 35

Росія розпочинає державні 
закупівельні інтервенції 
на ринку зерна урожаю 2009 р.

Відповідно до розпорядження

міністра сільського господар"

ства Росії  з  21 жовтня ВАТ

«Об'єднана зернова компанія»

приступила до акредитації сіль"

госптоваровиробників для уча"

сті в інтервенціях. Прийом до"

кументів здійснюється на бір"

жових майданчиках в містах:

Москва, Санкт"Петербург, Ро"

стов"на"Дону, Нижній Новго"

род, Самара, Єкатеринбург і

Новосибірськ. За станом на 28

жовтня 2009 року акредитовано

653 сільгосптоваровиробники.

Об'єм зерна, фактично заявле"

ного на продаж, становить на

цю дату 4,9 млн тонн.

За словами міністра сільсь"

кого господарства РФ Олени

Скринник, цього року Міні"

стерство сільського господар"

ства спільно з Об'єднаною зер"

новою компанією зробило все

можливе, щоб не допустити по"

середників при проведенні бір"

жових торгів. Збудовано відкри"

ту, зрозумілу схема проведення

інтервенцій на 32 майданчиках

віддаленого доступу, а також на

біржових майданчиках у зазна"

чених вище містах. Правила

Біржових торгів при проведенні

державних закупівельних інтер"

венцій для регулювання ринку

сільськогосподарської продук"

ції, сировини і продовольства

підготовлені і затверджені.

Початок біржових торгів за"

планований орієнтовно на 2 ли"

стопада.

За словами міністра, інтер"

венції цього року проводити"

муться вибірково, оскільки об'єм

коштів, який наданий Россіль"

госпбанку, не такий великий, –

9,5 млрд рублів.  Це також

пов'язано з тим, що минулого

року було придбано 8,6 млн тонн

зерна на суму 38,6 млрд рублів.

Через низьку цінову кон'юнкту"

ру на внутрішньому і світовому

ринках реалізувати цей об'єм

зерна неможливо. Тому держава

несе істотні додаткові витрати на

його зберігання, констатувала

Олена Скринник.

За інф. прес&служби МСГ РФ

Китай зменшить виробництво
сої у 2009/10 МР на 6%

Білорусь удосконалює порядок
проведення обов'язкового 
страхування сільгоспкультур

Мінсільгосп США (USDA)

зменшив прогноз виробництва

сої в Китаї в 2009/10 МР на 3%

до 14,5 млн т, що на 6% менше

урожаю попереднього МР. По"

сівна площа сої зменшилася на

3,3% до 8,8 млн га. Її скорочен"

ня викликане низькою прибут"

ковістю вирощування соєвих

бобів у країні і підтримкою уря"

дом виробництва інших куль"

тур. Очікується, що врожайність

сої складе 1,65 т/га. Збирання

врожаю в Китаї вже почалося і

продовжиться до кінця жовтня.

За перші 9 місяців 2009 р.

Китай імпортував 32,36 млн т

сої, що більше постачань в ана"

логічний період попереднього

року на 13% і становило близько

60% внутрішнього споживання.

Китай є найбільшим в світі ім"

портером сої, тому нарощуван"

ня постачань в країну надає під"

тримку світовому ринку.

За інф. ІК «Проагро»

Порядок проведення обов'язко"

вого страхування сільгоспкуль"

тур вдосконалений в Білорусі

Указом Президента №519, пові"

домляє прес"служба голови дер"

жави. Указом вдосконалюється

порядок проведення обов'язко"

вого страхування з державною

підтримкою урожаю сільсько"

господарських культур, худоби і

птиці. Зокрема передбачається

можливість сплати частини стра"

хового внеску за страхувальника

іншою особою. Також істотно

поліпшуються умови отримання

страхового відшкодування

сільськогосподарськими органі"

заціями. 

Обов'язкове страхування

урожаю сільськогосподарських

культур, худоби і птиці введено в

Білорусі з 1 січня 2008 року. За

рахунок коштів республікансь"

кого фонду підтримки виробни"

ків сільськогосподарської про"

дукції, продовольства і аграрної

науки сплачується 95% страхово"

го внеску, інші 5% за рахунок

страхувальника.

Страховиком цього виду

страхування визначений Біл"

держстрах. 

У 2009 році обов'язковому

страхуванню підлягають озима

пшениця, озиме тритикале, яра

пшениця. З держпідтримкою та"

кож страхується племінне маточ"

не поголів'я великої рогатої ху"

доби, свиней, батьківські і пра"

батьківські стада курей в сільгос"

порганізаціях, що пройшли дер"

жавну атестацію на предмет від"

несення їх до розряду племінних.

За інф. AgroBel.by



Астарта
Компанія «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та

лідер з виробництва цукру в

Україні, повідомила, що ста"

ном на 22 жовтня її заводи вже

виробили більше 100 тис. тонн

цукру, переробивши близько

700 тис. тонн цукрового буря"

ку. Вихід цукру цього року

збільшився до 14,8%, порів"

нюючи з 13,5% на аналогічний

період минулого року. А завдя"

ки інвестиціям компанії серед"

нє споживання газу зменши"

лось цього року на 25%, витра"

ти вапнякового каменю – на

27%, витрати вугілля – на 33%.

Паралельно продовжується

кампанія по збиранню буряку

в агропідприємствах «Астарти».

Врожай вже зібраний з 18 тис.

га, або з 54% загальних площ

під цією культурою. Середня

валова врожайність становить

43 т/га і таким чином переви"

щує середній по Україні показ"

ник приблизно на 40%. 

Тим часом, агрокомпанії

холдингу завершили сів озимих

культур під врожай наступного

року, засіявши 37,5 тис. га, що

на 8% більше, ніж минулого

року. Озима пшениця займає

33 тис. га, озимий ячмінь – 3

тис. га. Особливістю цьогоріч"

ної посівної кампанії є те, що

більше 30% площ засіяно на"

сінням власного виробництва. 

Також закінчується збиран"

ня технічних культур. Соняш"

ник зібраний повністю на пло"

щі 11,7 тис. га при середній

врожайності 27 ц/га. Також за"

кінчено збирання сої з площі

14,8 тис. га при врожайності 16

ц/га. Кукурудзу зібрано з 34%

землі, відведеної під цю куль"

туру. Середня врожайність

складає 73 ц/га, а в деяких гос"

подарствах сягає 80 ц/га.

Згідно повідомленню «Ас"

тарти» на Варшавській фондо"

вій біржі, компанія успішно за"

вершила реструктуризацію сво"

їх  короткострокових зо"

бов'язань, завдячуючи стабілі"

зації на основних ринках, де

оперує компанія, та її сильній

фінансовій позиції. Так, «Ас"

тарта» використала довготермі"

новий кредит від ЄБРР на 20

млн доларів США для пога"

шення кількох короткостроко"

вих запозичень. В свою чергу,

банки ABN AMRO та Raiffeisen

Bank Aval продовжили термін

своїх кредитів компанії до бе"

резня і липня 2011 року, відпо"

відно.

Підтверджуючи наші прог"

нози, дані два тижні тому, акції

«Астарта Холдинг» на Варшав"

ській фондовій біржі почали

стрімко зростати з 21 жовтня,

після довгого тримання у від"

носно вузькому діапазоні 25"26

польських злотих за акцію.

Станом на 29 жовтня ціна до"

сягла рівня початку вересня

минулого року і склала 33,9

польських злотих, що відпові"

дає зростанню на 31% за остан"

ні два тижні. Тепер увага інве"

сторів буде прикута до фінан"

сових результатів компанії за

третій квартал, що мають бути

оприлюднені 12 листопада.

Landkom 
International
Агропромислова компанія

«Лендком», що зареєстрована у

Великобританії та має активи і

веде бізнес в Україні, повідо"

мила про наміри додатково

розмістити 195 млн нових ак"

цій за ціною 5 пенсів, що до"

зволить залучити 9,75 млн фу"

тів стерлінгів (приблизно 16

млн доларів США) додаткового

капіталу. Запропонована ціна

передбачає 30% дисконт до

ринкової ціни на час закриття

біржі 21 жовтня. 

Акції планується розмісти"

ти серед існуючих інституцій"

них акціонерів, директорів

компанії, а також серед нових

інвесторів. Для проведення

процедури розміщення не"

обхідно рішення загальних збо"

рів, які намічено провести 24

листопада. 

Залучені кошти планується

направити на підтримку робо"

чого капіталу та обслуговуван"

ня зобов'язань. Так, це дозво"

лить компанії успішно прове"

сти збирання озимих культур,

вже посіяних на площі 23 тис.

га, а також засіяти 8 тис. га

ярими культурами (кукурудзою

та соєю) навесні 2010 року. В

подальшому компанія планує

довести до 40% кількість землі

під ярі культури, щоб запобігти

збитків від несприятливих по"

годних умов взимку і оптимізу"

вати використання оборотних

коштів. Взагалі ж, керівництво

«Лендкому» сподівається, що

отриманих коштів буде достат"

ньо для проведення посівної

компанії 2011 року, навіть нез"

важаючи на низькі поточні ці"

ни на зерно. Всього восени

2010 року та навесні 2011 року

планується засіяти 46 тис. га. 

Компанія планує подальше

скорочення адміністративних

витрат, а також лізингові опе"

рації з власною технікою, що

тимчасово простоює. Також

компанія сподівається на по"

вернення ПДВ від експорту

зернових та олійних культур. В

разі отримання меншої суми

від розміщення, компанія буде

змушена провести інші тран"

закції по залученню коштів,

або/та продати частку активів. 

Також «Лендком» повідо"

мив, що призначений 28 верес"

ня на посаду виконуючого ди"

ректора Віталій Скоцик пого"

дився стати генеральним ди"

ректором (CEO) компанії. В

разі успішного і повного розмі"

щення нових акцій, Віталій от"

римає опціон на купівлю в

майбутньому 2% акцій компа"

нії за ринковою ціною на день

виконання опціону. Цей оп"

ціон замінить раніше отримане

паном Скоциком право на

придбання 1% акцій компанії.  

Інвестори, і без того зане"

покоєні поганими фінансови"

ми результатами компанії у

першому півріччі, після вихо"

ду пропозиції про додатковий

випуск, почали інтенсивно

продавати акції «Лендкому»,

що знаходяться в обігу на рин"

ку альтернативних інвестицій

Лондонської фондової біржі,

побоюючись подальшого зне"

цінення. Як наслідок, лише за

останні дев'ять днів, з 21 по 29

жовтня, ціна впала на 24% і

досягла свого історичного мі"

німуму у 5,63 фунтів стерлінгів

за акцію. 

Sintal 
Agriculture
АГРОПРОМИСЛОВА компа"

нія Sintal Agriculture, що займа"

ється вирощуванням зернових,

виробництвом цукру та розве"

денням свиней, планує прове"

сти додаткове розміщення ак"

цій на Варшавській чи Лон"

донській фондовій біржі у 2010

році. Про це повідомив дирек"

тор компанії Вадим Могила.

Розмір пакету буде залежати

від стану фондового ринку та

зацікавленості інвесторів, зау"

важив Нік Піацца, генераль"

ний директор інвестиційної

компанії BG Capital, яка була

ексклюзивним організатором

та агентом по розміщенню

17,2% акцій Sintal Agriculture у

жовтні цього року. 

Також Вадим Могила пові"

домив, що його компанія пла"

нує у найближчий час зробити

ще одне придбання – Північ"

но"Кримський Комбінат Хлі"

бопродуктів, – а також розгля"

дає можливість розширення зе"

мельного банку за рахунок зе"

мель поблизу комбінату. По"

тужності комбінату дозволяють

зберігати 100 тис. тонн зерна

одночасно. 

Щодо будівництва елевато"

ра в Харківській області, Sintal

планує ввести першу чергу на

50"65 тис. тонн в травні 2010

року, а другу чергу – до кінця

2010 року. Загальна потужність

елеватора складатиме 115 тис.

тонн, а загальні інвестиції у бу"

дівництво сягатимуть 10 млн

доларів США. За словами ди"

ректора компанії, на цей час

Sintal має потужності для одно"

часного зберігання 220 тис.

тонн зерна. 

Після вдалого розміщення

акцій минулого тижня за ці"

ною, нижчою за ринкову на

28%, і після падіння ринкової

ціни на 9% 22 жовтня, ціна ста"

білізувалася на рівні 1,7"1,75

євро за GDR (одна акція Sintal

Agriculture відповідає 700 депо"

зитарним розпискам). Але збе"

рігається можливість розвитку

негативного сценарію, при

якому ринкова ціна у найближ"

чий час може знизитися до рів"

ня 1,5 євро за GDR, тобто до

рівня, за яким було проведено

додаткове розміщення.
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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 33,90 33,90 33,90 847,50 8,7% 208,2%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 92,50 93,00 92,50 530,00 27,5% 85,5%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 42,10 42,10 43,40 2 983,36 1,2% 252,8%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 3,50 3,71 3,50 35,88 11,1% 365,4%
Лендком Лондон LKI LN GBP 5,50 5,75 5,63 13,51 /4,3% /48,8%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,95 1,03 0,99 12,38 0,0% /57,0%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 11,82 12,50 12,30 1 362,23 /1,6% 278,5%
Миронівський з/д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,40 2,35 2,00 320,00 0,0% 66,7%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 12,95 13,00 12,95 275,19 /0,4% 115,8%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,95 2,95 2,75 47,30 0,0% 31,0%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,70 1,74 1,70 56,00 /2,9% /70,7%
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 29 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, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, GBP

Джерело: Bloomberg



Музей 
з живими 
експонатами

З головою поринути в житD

тя і побут козаків, підкуваD

ти коня, з'їздити волами

до млина, змолоти борошD

но і випекти хліб у печі за

стародавніми рецептами.

До музеюDскансену

«Козацькі землі України»

у Вереміївці на Черкащині

зможуть приїхати усі охочі,

кому кортить відчути присD

мак і дух козацької епохи. 

За власні гроші зводить хутір
уродженець села, мистец�
твознавець і художник, лау�
реат Національної премії
України імені Шевченка
Володимир Недяк.
«Я взяв за основу відомого
літературного героя Миколи
Гоголя «Тарас Бульба» і вирі�
шив створити йому батьків�
щину, – розповідає пан Воло�
димир. – Років через 15�20 всі
будуть знать, що на цій тери�
торії у Вереміївці народився
великий козацький полков�
ник Тарас Бульба».
За три роки на хуторі постали
три відреставровані діючі
млини. Неподалік розкину�
лась садиба старого козаць�
кого полковника. Вже є п'ять
комор, криниця, льохи під
хату Тараса Бульби. Поряд –
конюшня, вівчарня та хлів
для волів. Усі будівлі зводять
за тогочасною технологією. 
Знайти майстрів, які могли б
працювати в автентичному
стилі, непросто. Найбільша
проблема – це покрівлі з оче�
рету, рогозу. Спеціалістів по
цій роботі запрошують з Пол�
тавської області, які навчали�
ся майстерності у своїх дідів.
Щоб з точністю відтворити бу�
дівлі, устрій та колорит ко�
зацької доби, Володимир Не�
дяк студіює сотні книжок. Ескі�
зи малює сам. Експонати для
музею збирає з семи років.
«Це не просто буде музей під
відкритим небом, – говорить
директор з наукової роботи і
головний хранитель музею
Алла Журба. – Люди будуть
приїжджати і жити в цих бу�
динках, повністю з відтво�
ренням інтер'єру тих давніх
часів».
Перші мешканці садиби Та�
раса Бульби – кози, кролі,
собаки та кінь, який пасеться
у козацькому степу, засіяно�
му рідкісним насінням різно�
трав'я. У хліву врятовані від
бойні воли Майор і Полков�
ник. На хуторі постійно жит�
имуть люди: конюхи, бонда�
рі, мірошники, ковалі, знаха�
рі, гончарі та пасічники. Ав�
тор домовляється із козака�
ми, які живуть в степах Запо�
ріжжя, щоб переманити їх до
справжнього козацького раю.

За матеріалами «Факти», ICTV

Тетяна Шелкопляс

ОТЖЕ у цій країні компанія

представлена двома підприєм"

ствами. Перше – «Піонер Генетік

(Pioneer Genetique), яке займа"

ється дослідженнями та вироб"

ництвом насіння, з річним обігом

83,8 млн євро (у 2008 р.). Друге –

«Піонер Сіменсес» (Pioneer Se"

mences), яке опікується продажа"

ми з річний обігом, відповідно,

69,3 млн євро (2008"й). Їхня про"

дукція – насіння кукурудзи, со"

няшнику та ріпаку, а також сило"

совані домішки під торговельною

маркою Pioneer. Загальний штат

постійних працівників – 250 чо"

ловік.

Відділення в Осонні, яке ми

відвідали під час прес"туру, про"

стіше кажучи, потужний насіннє"

вий завод, є структурним підроз"

ділом «Піонер Сіменсес». Воно

має адміністративний, фінансо"

вий, інформатизаційний та мар"

кетинговий департаменти. Тут

займаються виробництвом мате"

ринських та комерційних сортів,

мають сучасну лабораторію з

контролю за якістю та дослід"

ницьку лабораторію по кукурудзі.

В інших місцевостях розташова"

ні ще три відділення, які прово"

дять дослідження соняшнику

(Монтен), дослідження ріпаку та

кукурудзи (Епуізо) та досліджен"

ня кукурудзи (Пасе). Протягом

відвідин українських журналістів

постійно супроводжував дирек"

тор з виробництва «Піонер Сі"

менсес» Клод Казагранд.

Отже, компанія виробляє гі"

бридне насіння кукурудзи на

півдні Франції (на південь від ві"

сі Бордо"Ліон). Контракти на

виробництво підписані з чотир"

ма великими сільськогосподар"

ськими кооперативами,  які

об'єднують місцевих «професій"

них виробників».

Ця мережа сільгоспвиробни"

ків дозволяє вирощувати понад

300 сортів кукурудзи на площах

від 0,2 до 500 га. Різноманітність

клімату та ґрунтів дає можливість

виробляти всі генетичні типи з

різними строками дозрівання.

Кооперативи забезпечують кон"

троль ділянок. Вони також здій"

снюють сушіння насіння одразу

по досягненню ним стиглості, що

сприяє високій якості насіння.

Кожне господарство працює

відповідно до специфікації «Піо"

нер» та правил сортової сертифі"

кації SOC (Державної служби

контролю насіння). Фахівці ком"

панії та працівники кооперативів

контролюють дотримання агро"

виробниками умов замовлень,

консультують їх щодо особливих

технологій виробництва насіння

та проводять досліди з метою по"

кращення продуктивності. SOC

разом з FNPSMS (Національна

Федерація виробників насіння

кукурудзи і сорго – див. «Агропро�

фі» №36�37/2009) здійснює кон"

троль, необхідний для сертифіка"

ції насіння.

Після збирання врожаю на"

сіння кукурудзи доправляється на

виробничий заводський майдан"

чик для сушіння за відповідними

правилами, визначеними для да"

ного сорту, що забезпечує дотри"

мання показників якості.

Калібрування насіння плану"

ється для кожної виробничої ді"

лянки окремо, в залежності від

потреб замовника. Обробка та

фасування у мішки здійснюєть"

ся за принципом «із цеху до за"

мовника», переважно на заводі в

Осонні, як тільки замовлення

підтверджується покупцем. Така

організація роботи дозволяє

швидко виконувати замовлення

і дає змогу коригувати вироб"

ництво.

По завершенню сезонних ро"

біт непродане дистриб'юторами

насіння повертається на завод.

Тут воно знову проходить кон"

троль якості і надходить до прода"

жу наступного року, якщо резуль"

тати тестів на схожість відповіда"

ють піонерівським нормативам.

Ось кілька цікавих цифр щодо

потужностей заводу в Осонні. Так

10 тис. м2 відведено під зберіган"

ня материнських сортів насіння і

17 тис. м2 – під гібридні сорти.

Лабораторія контролю якості

займає площу 1,2 тис. м2. Із 2,4

млн мішків насіння кукурудзи,

соняшнику та ріпаку, що виро"

бляються щорічно у Франції для

європейського ринку, 1,5 млн

мішків фасуються в Осонні. З них

900 тисяч мішків постачаються

субпідрядниками, а 50% мішків

призначені на експорт.

«Піонер» був першим у Фран"

ції виробником насіння, який по"

чав сертифікувати свою продук"

цію відповідно до норм ISO і

став, відтак, першопрохідцем для

інших компаній. Виробництво

комерційного насіння та лабора"

торія Qualite були сертифіковані

у 1996 році. Виробництво основ"

них сортів насіння було сертифі"

коване два роки потому. 

Лабораторія в Осонні здій"

снює аналізи контролю якості

насіння, в основному кукурудзи,

соняшнику і ріпаку. Аналізи ви"

значають фізичні характеристики

(чистоту насіння, вміст води,

кількість зерен у дозі); схожість

(показник схожості, потенціал

пророщення); генетичну чистоту

(електрофорез, тести ELISA, амі"

лоїдна чистота, дослідні ділянки);

фітосанітарний контроль (вия"

влення грибкових хвороб соняш"

нику та наявності головні в куку"

рудзі). Тут виконують 65 тисяч

аналізів на рік, досліджуються 35

тисяч зразків насіння, що прихо"

дить з Європи, Азії, Африки та

Австралії. Лабораторія має серти"

фікат ISO 9001:2000 з 1996 року. 

Вже 20 років лабораторія

уповноважена Міністерством

сільського господарства Франції

надавати результати своїх аналізів

до Державної служби контролю і

сертифікації з метою сертифіка"

цій партій насіння. 

«Піонер» була першою за"

водською лабораторією, яка от"

римала акредитацію ІСТА (I'lnter"

national Seed Testing Association.

Ця акредитація розповсюджуєть"

ся на аналізи чистоти насіння,

показників схожості, вміст води в

зернових та інших сільськогоспо"

дарських культурах. Завдяки цьо"

му лабораторія має право видава"

ти міжнародний помаранчевий

сертифікат (ВІО) для експорту

насіння, виробленого заводом

Pioneer в Осонні, що значно

спрощує процедуру експортних

контрактів.

Фото надані компанією «Pioneer»
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ДОСВІД Діяльність компанії «Піонер» у Франції є дуже популярною.
Звісно, сам себе не похвалиш – ніхто тебе не похвалить. Тому коли на
насіннєвому заводі цієї компанії в Осонні українських журналістів зустріла
відповідальна за зв'язки з громадськістю Карін Аффатон, про масштабність
діяльності вона сказала так: «У нас є 120 постійних працівників плюс 50%
усіх, хто працює у Франції».

Французькі насіннєві
першопрохідці
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Незайнята ніша
органічного виробництва

Павло Мороз

ТО ЩО Ж ТАКЕ органічне

землеробство? Його принцип,

та й органічного виробництва в

цілому, полягає у мінімальному

обробітку ґрунту і повній відмо"

ві від застосування ГМО, анти"

біотиків, отрутохімікатів та міне"

ральних добрив. Це призводить

до підвищення природної біоло"

гічної активності у ґрунті, відно"

влення балансу поживних речо"

вин, підсилюються відновлю"

вальні властивості, нормалізу"

ється робота живих організмів,

відбувається приріст гумусу, і як

результат – збільшення урожай"

ності сільськогосподарських

культур. 

Модератором семінару ви"

ступив Мейвес Браувер, рад"

ник з питань сільського госпо"

дарства, природи та якості хар"

чових продуктів Посольства Ко"

ролівства Нідерландів в Україні.

Участь голландців у семінарі в

якості співорганізаторів не див"

на, адже саме в цій країні як ніде

сприяють розвитку органічного

землеробства. Так, наприклад,

між урядом, фермерами, торго"

вельними мережами, банками і

громадськими організаціями бу"

ло укладено Органічну Угоду

щодо розвитку ринку органічної

продукції на державному, бізнес"

овому та суспільному рівні. Ор"

ганічна Угода передбачає також

сприяння імпорту та експорту

органічної продукції. На сьогод"

ні, у голландській SKAL – ком"

панії, що здійснює сертифікацію

та інспекції органічного вироб"

ництва за дорученням Мінсіль"

госпу Нідерландів, – зареєстро"

вано близько 1500 сільгоспідпри"

ємств та 1250 переробних під"

приємств, імпортерів, торгових

компаній тощо.

В Україні ж поки налічується

загалом близько 100, принаймні

стільки учасників входить до

Федерації органічного руху Ук"

раїни (далі – Федерація). Вироб"

ників серед них ще менше. 

Щоб їх побільшало, на дум"

ку учасників семінару, необхід"

но на законодавчому рівні хоча

б дати визначення терміну «ор"

ганічне виробництво». Це для

початку. Вже наступними ма"

ють бути кроки з підтримки та"

кого напряму. У Державній про"

грамі розвитку села зазначено,

що така продукція має станови"

ти у 2015 році не менше 10%.

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО Органічне землеробство, здорове харчування – напрями, які поширені у
Європі, в Україні ще не дуже популярні. Проте, як стверджують учасники семінару «Органік Україна»,
що пройшов 27 жовтня у рамках виставки «Весь світ харчування Україна 2009», все більше споживачів
починають цікавитися цією проблемою. Втім, не завжди можуть купити те, що хочуть.

За підсумками 2008 р. європейський
ринок органічних продуктів харчування
сягнув $11 млрд, американський –
$30 млрд, а світовий обіг перевищив
$46 млрд

Згідно із розробленою Федерацією за завданням

Міністерства аграрної політики України концеп"

цією державної програми розвитку органічного

виробництва в Україні, частка земель під органіч"

не виробництво повинна складати до 2015 року

не менше 7 відсотків. Отже, маємо кілька розроб"

лених державних програм, положення яких не

можуть бути виконані хоча б за відсутності того

самого визначення.

Не дивлячись на значний імпорт, саме власних

виробників і не вистачає країні. Принципи органіч
ного землеробства підтримують принципи місцевого
продукту. Адже строки зберігання і доставки окре"

мих видів продуктів при незастосуванні препаратів

значно скорочуються. Тому нині на ринку вини"

кає ситуація, коли торговельні мережі відчувають

потребу в розширенні асортименту (а за свідчен"

нями торговців попит на органічну продукцію де"

далі зростає), а ось забезпечити його немає кому.

Це у свою чергу призводить до недостатнього, на

думку фахівців, поширення інтересу до такої про"

дукції і напряму в цілому. 

Наступне питання – ціна органічних продук"

тів. Вона, зазвичай, вища від звичайної за рахунок

того, що виробник такої продукції витрачає значно

більше часу і праці на її вирощування. Знову ж та"

ки, брак внутрішнього виробника впливає і на ці"

ну, яка кінець кінцем включає в себе додаткові ви"

трати на транспортування, послуги посередниць"

ких структур тощо, а також не сприяє конкуренції

між виробниками. 

Ще одним «наріжним каменем» стає необізна"

ність широкого загалу із самим терміном органіч"

на продукція. Дехто плутає її з продукцією домаш"

нього виробництва, тобто осо"

бистого селянського господар"

ства. Проте така продукція, щоб

потрапити до полиць спеціалізо"

ваних супермаркетів, має бути

вироблена відповідно до затвер"

джених правил (стандартів), а

саме виробництво має пройти
процедуру сертифікації в устано
вленому порядку та підлягає по
стійному контролю за дотриман
ням тих самих стандартів. В Ук"

раїні такі послуги надає «Орга"

нік стандарт» – перший укра"

їнський інспекційний та серти"

фікаційний орган з органічного

виробництва, заснований у 2007

році в рамках швейцарсько"ук"

раїнського проекту «Органічна

сертифікація та розвиток орга"

нічного ринку в Україні» за уча"

стю п'яти українських організа"

цій, зорієнтованих на розвиток

цього руху в країні.

Власне, наразі існує досить

цікава ситуація для українсько"

го ринку: маємо попит, і маємо

практично незайняту нішу. Про"

те, чи заповниться вона власним

виробником, багато в чому, як

завжди, залежить від позиції

держави. 
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Консультує 

докторант НУБіП 

Андрій МАРТИН

Чи підлягає заміні дер
жавний акт на право

власності на земельну ділянку у
разі зміни найменування або
юридичної адреси підприєм
ства? Якщо так, то які доку
менти потрібні?

Олександр Гончаренко

У разі зміни найменування або

юридичної адреси підприємства,

що є власником земельної ділян"

ки, державний акт на право влас"

ності на земельну ділянку фор"

мально стане містити недостовір"

ні відомості. Крім того, недосто"

вірними стануть відомості про зе"

млевласника, що містяться у Дер"

жавному реєстрі земель, який ве"

деться у складі державного зе"

мельного кадастру, а це, примі"

ром, може створити певні пробле"

ми при здійсненні зв'язку органів

влади з юридичною особою – зе"

млевласником.

Чинне законодавство не мі"

стить прямої  вимоги щодо

необхідності заміни державного

акта у разі зміни найменування

або адреси власника. Більше то"

го, зазначені зміни не впливають

на зміст права власності. Але доб"

росовісний власник земельної ді"

лянки бажає переоформити пра"

вовстановлюючий документ на

земельну ділянку.

Відповідно до пунктів 4.13"

4.16 Інструкції про заповнення

бланків державних актів на право

власності на земельну ділянку і на

право постійного користування

земельною ділянкою, що затвер"

джена наказом Державного комі"

тету України із земельних ресур"

сів від 22 червня 2009 р. №325 (за"

реєстр. в Мін'юсті України 6 сер"

пня 2009 р. за № 735/16751), зе"

млевласники, за власним бажан"

ням, мають право замінити наяв"

ний державний акт на право при"

ватної власності на землю, дер"

жавний акт на право власності на

землю, державний акт на право

власності на земельну ділянку на

державний акт на право власності

на земельну ділянку, форму якого

затверджено постановою Кабіне"

ту Міністрів України від 2 квітня

2002 року №449 «Про затверджен"

ня форм державного акта на пра"

во власності на земельну ділянку

та державного акта на право по"

стійного користування земельною

ділянкою», із змінами, внесеними

постановою КМУ від 12 листопа"

да 2008 року №1019.

Для отримання нового дер"

жавного акта землевласнику

необхідно написати клопотання

до відповідного територіального

органу Держкомзему. 

До клопотання додаються: 

– копія старого державного

акта, копія акта приймання"пере"

давання межових знаків на збері"

гання; 

– копія акта перенесення в

натуру (на місцевість) меж охо"

ронних зон, зон санітарної охо"

рони, санітарно"захисних зон і

зон особливого режиму викори"

стання земель за їх наявності; 

– копія документа, на підста"

ві якого набуто право на землю. 

Також до цього переліку слід

додати документи, що підтвер"

джують зміну найменування або

адреси (місцезнаходження) юри"

дичної особи.

Новий державний акт вида"

ється протягом 15 робочих днів з

дати надходження зазначених ви"

ще документів до територіально"

го органу Держкомзему. При ви"

дачі нового державного акта дер"

жавний акт старого зразка повер"

тається до відповідного територі"

ального органу Держкомзему на

зберігання.

Чи можна дізнатися ін
формацію про власника

певної земельної ділянки?
Справа в тому, що я хочу подати
в суд на власника ділянки, але
не знаю, кому вона належить. 

А.Н.

Відповідно до ст.23 Закону Ук"

раїни від 2 жовтня 1992 р. №2657"

XII «Про інформацію», заборо"

няється збирання відомостей про

особу без її попередньої згоди, за

винятком випадків, передбачених

законом. 

Конституційний Суд України

у рішенні від 30 жовтня 1997 р.

№5"зп установив, що заборо"

няється не лише збирання, а й

зберігання, використання та по"

ширення конфіденційної інфор"

мації про особу без її попередньої

згоди, крім випадків, визначених

законом, і лише в інтересах націо"

нальної безпеки, економічного

добробуту, прав та свобод людини. 

До конфіденційної інформа"

ції, зокрема, належать свідчення

про майновий стан особи та інші

персональні дані. Чинне законо"

давство не передбачає можливо"

сті розголошення інформації про

власників землі та землекористу"

вачів. Таким чином, інформація

про перебування земельної ділян"

ки у власності певної особи є та"

кою, що характеризує майновий

стан цієї особи, а тому її розпов"

сюдження без згоди власника є

неправомірним.

Слід окремо зауважити, що у

разі якщо певний власник землі

або землекористувач порушує зе"

мельне або природоохоронне за"

конодавство, про факт таких по"

рушень необхідно повідомити те"

риторіальний підрозділ Держав"

ного комітету України із земель"

них ресурсів, який здійснює

функції державного контролю за

використанням та охороною зе"

мель, або до Державної екологіч"

ної інспекції. Зазначені органи

встановлять особу порушника са"

мостійно у процесі проведення

перевірки.

?

?

25 років тому ми, як і на
ші сусіди, мешканці бага

топоверхового будинку селища
міського типу, отримали на
правах оренди невеличкі зе
мельні ділянки для вирощуван
ня городини. Ці ділянки нале
жать до фонду земель запасу
селищної ради, розташовані за
межами населеного пункту.
Нещодавно нам повідомили,
що ці землі у нас вилучать, ос
кільки на їхньому місці плану
ють збудувати цілий житловий
квартал (хоча межі селища не
змінювалися). Ми звернулися
до влади із заявою про переда
чу цих ділянок у приватну
власність для ведення город
ництва, однак наші заяви на
віть не прийняли. Чи правомір
ні такі дії влади?

І.В.

Дії селищної ради (а, воче"

видь, йдеться саме про орган

місцевого самоврядування, ос"

кільки саме він розпоряджається

землями за межами населених

пунктів) є неправомірними, ос"

кільки посадові особи мали б на"

дати письмову відповідь у вста"

новленому законом порядку з

роз'ясненням норм чинного зе"

мельного законодавства. Якщо

канцелярія селищної ради відмо"

вляється реєструвати заяви, вар"

то надіслати їх поштою рекомен"

дованим листом з описом вкла"

дення. 

Крім того, на дії селищної ра"

ди можна направити скаргу до

прокуратури щодо порушення

Закону України «Про звернення

громадян». Як зазначено у ст.7

цього Закону, звернення, офор"

млені належним чином і подані

у встановленому порядку, підля"

гають обов'язковому прийняттю

та розгляду. Забороняється від"

мова в прийнятті та розгляді

звернення з посиланням на по"

літичні погляди, партійну належ"

ність, стать, вік, віросповідання,

національність громадянина,

незнання мови звернення.

Що ж до правомірності ви"

моги надання зазначених діля"

нок у приватну власність – вихо"

дячи з норм чинного законодав"

ства, можна зазначити наступне. 

Правовий режим земельних

ділянок, наданих для городниц"

тва, регулюється Земельним ко"

дексом України. Відповідно до

ст.36 ЗК України, земельні ділян"

ки для городництва надаються із

земель державної або комуналь"

ної власності. Ці ділянки, як ви"

пливає із зазначеної статті, нада"

ються для задоволення потреб

громадян чи їх об'єднань пере"

важно в рослинницькій сільсько"

господарській продукції, що не

пов'язана з вирощуванням бага"

торічних плодових насаджень,

спорудженням капітальних буді"

вель і споруд тощо. Такі земельні

ділянки надаються на підставі

договору оренду, після закінчен"

ня строку якого всі тимчасові

споруди (для зберігання інвента"

рю та захисту від непогоди) під"

лягають знесенню їх власниками

за свій рахунок. Таким чином,

землекористування для город"

ництва є тимчасовим, і законо"

давчо не передбачено можливо"

сті подальшої передачі цих діля"

нок у приватну власність.

Слід також враховувати, що

норми права за загальним прави"

лом зворотної сили не мають,

тобто на відносини, які виникли

25 років тому, поширюється дія

не чинного Земельного кодексу,

а Земельного кодексу Українсь"

кої РСР від 1970 року. А на той

час, за радянським законодав"

ством, землі для городництва на"

давалися в користування на під"

ставі відповідних рішень, а не на

підставі договору оренди, як ни"

ні. І, вочевидь, ані після набран"

ня чинності Земельним кодек"

сом 2001 року, ані чинним ЗК

України переоформлення право"

відносин не відбулося і жодних

правовстановлюючих документів

користувачі цих земельних діля"

нок не мають. 

У разі якщо користувачі зе"

мельних ділянок для городниц"

тва мають договори оренди, то

достроково припиняти їх ніхто

не вправі, інакше орендарі ма"

ють право на відшкодування

збитків. 

Однак таких договорів швид"

ше за все укладено не було, а то"

му селищна рада цілком право"

мірно віддала землю іншим осо"

бам. Крім того, якщо генераль"

ним планом селища передбаче"

но забудову, то ні про яку пере"

дачу в оренду земельних ділянок

для городництва не може бути й

мови. 

Планую продати земель
ну ділянку з призначен

ням для ведення особистого се
лянського господарства. Однак
нотаріус вимагає документи на
підтвердження непайового по
ходження цієї ділянки. Що це
може бути за довідка і ким вона
має бути видана?

Олександр М.

Річ у тім, що на самому дер"

жавному акті вже вказується но"

мер та дата рішення, на підставі

якого набуто право на земельну

ділянку. Для підтвердження не"

пайового походження ділянки

потрібно надати копію цього рі"

шення або витяг з нього – їхній

текст і підтверджуватиме спосіб

одержання ділянки. 

Крім того, інколи нотаріуси

вимагають також додатково до"

відку місцевої ради/державної

адміністрації, на території якої

розташовано земельну ділянку,

про те, що земельна ділянка для

ведення особистого селянського

господарства була отримана в

межах норм безоплатної прива"

тизації відповідно до п. «б» ч.1

ст.121 Земельного кодексу Украї"

ни (в розмірі не більш ніж 2 га) і

не була збільшена за рахунок от"

римання в натурі (на місцевості)

земельної частки (паю) згідно з

ч.2 ст.121 ЗК України. 

Можна також надати випи"

ску (витяг) з державного реєстру

земель – це документ, який мі"

стить відомості, що надаються з

бази даних державного земель"

ного кадастру. 

Утім, всі ці довідки та випи"

ски все одно мають базуватися

на рішенні про надання ділянки,

і реєстр земель є, так би мовити,

вторинним щодо рішення, на

підставі якого набуто право на

ділянку. 

Слід також зауважити, що в

разі коли земельну ділянку набу"

то за цивільно"правовою угодою,

то вона не може вважатися та"

кою, що набута як земельна

частка (пай) і нею можна торгу"

вати. 

?

?

Юридична консультація
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК Пропонуємо чергову добірку матеріалів нової постійної рубрики – безоплатної
юридичної консультації. Надсилайте свої запити з позначкою «Юридична консультація» на поштову
адресу редакції або на e&mail era@agroprofi.com.ua. Правники «Агропрофі» та провідних юридичних
фірм України – наших партнерів спробують дати їм раду.

Підготувала Євгенія Руженцева
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* * *
3 листопада 2009 року в Києві, у
конгрес�холі «Президент Готелю» від�
будеться семінар�зустріч, присвяче�
ний ознайомленню українських під�
приємців з особливостями турецького
ринку зрізних квітів та можливостями
співпраці. Семінар проводиться в рам�
ках чотириденного перебування в Ук�
раїні (2�5 листопада) представників
провідних турецьких компаній вироб�
ників та експортерів зрізних квітів. Зо�
крема, виробників зрізних квітів Ту�
реччини цікавитимуть можливості ін�
вестування коштів у вирощування кві�
тів на території України. 
Організатори: Анталiський Союз Ек�
спортерів, Офіс Торгового Радника
Посольства Туреччини в Україні за
підтримки Підсекретаріату з зовніш�
ньої торгівлі при Прем'єр�Міністрі Ту�
рецької Республіки. Підтримує захід
Український союз промисловців та
підприємців.
Програмою заходу передбачені двос�
торонні ділові зустрічі. Участь у заході
� безкоштовна. Перекладацькі послуги
надаються.

* * *
1013 листопада 2009 року в Києві
відбудеться VІ Міжнародна агропро�
мислова виставка «АГРОФО�
РУМ2009». Організатори: ТОВ «Між�
народний виставковий центр», Ек�
споЦентр «Господар». Офіційну під�
тримку заходу традиційно надають мі�
ністерства аграрної та промислової
політики України.
У рамках «Агрофоруму2009» пройде
12а Універсальна агропромислова ви�
ставка «Фермер України». Під час ро�
боти Форуму буде проведено 12й Все�
український конкурс на краще Фер�
мерське господарство, Фермерський
кооператив та Підсобне господарство
України, планується проведення кон�
ференцій, презентацій українських та
закордонних фірм, виробників і по�
стачальників продукції для агропро�
мислового комплексу, демонстрація
передових технологій, інноваційних
рішень та розробок у цій галузі. 
Головне завдання міжнародного «АГ�
РОФОРУМУ2009» – сприяння розвит�
ку ринкових відносин в агропроми�
словому комплексі України, подаль�
шій інтеграції АПК України у міжна�
родні ринкові структури, забезпечення
адекватної інфраструктури ринку, за�
лучення до вирішення існуючих про�
блем у галузі, розгляд передових тех�
нологій, які забезпечують екологічно
чисті продукти харчування. 
На виставці очікується велика кількість
відвідувачів, переважна більшість
яких – це керівники вищого та се�
реднього рівня, фахівці, виробники
сільгосппродукції, колективні, фер�
мерські господарства, підприємства і
організації, зайняті у харчовій, пере�
робній та інших галузях економіки Ук�
раїни. 

* * *
З 10 по 13 листопада 2009 року

під час проведення VI Міжнародної
агропромислової виставки «Агрофо�
рум2009» в Києві відбудеться ярма�
рок інноваційних бізнеспроектів АПК
України. Організатори ярмарку: Укра�
їнська академія аграрних наук, Дер�

жавне агентство України з інвестицій
та інновацій, Міністерство аграрної
політики України, Міністерство еконо�
міки України, Комітет Верховної Ради
України з питань аграрної політики та
земельних відносин.
Мета ярмарку: демонстрація іннова�
ційного потенціалу аграрної науки Ук�
раїни, зміцнення зв'язків аграрної
науки з бізнесом та соціальноеконо�
мічним розвитком галузей АПК.
Завдання ярмарку: оцінити комерцій�
нотехнічний рівень інноваційних біз�
неспропозицій та бізнеспроектів нау�
кових установ з огляду потреб бізнес�
ових структур та товаровиробників,
удосконалити механізм сучасного ін�
новаційного провайдингу, сприяти
впровадженню у сферу виробництва
найкращих інноваційних бізнеспропо�
зицій та бізнеспроектів.
Предмет співпраці науковців і бізнес�
менів під час роботи ярмарку: ознай�
омлення з найбільш привабливими
бізнеспроектами, оцінка ефективності
інвестування, пропозиції з приводу ін�
вестицій, оцінка інноваційного потен�
ціалу.
Конкурсні заходи ярмарку: проведен�
ня конкурсу інноваційних бізнеспро�
ектів з позицій найкращого бізнеспро�
екту (3 місця), найкращої інновацій�
ної пропозиції (3 місця), найкращої
науковотехнічної розробки (3 місця).

* * *
З 10 по 14 листопада 2009 року

(ексклюзивні дні – 8 і 9 листопада) в
Ганновері (Німеччина) триватиме
Міжнародна виставка «Agritechni�
ca2009». «Agritechnica» – найбільша в
світі виставка сільгосптехніки, експо�
зиція якої розташовується в 18 вистав�
кових павільйонах, займає більше 320
тис. м2 виставкової площі. За даними
організатора виставки DLG (Німецько�
го сільськогосподарського товари�
ства), заявки на участь подали вже
більше 1850 експонентів з 40 країн.
Високий попит з боку експонентів DLG
пояснюється в основному двома при�
чинами: поперше, виставка заслужено
є місцем зустрічі в світовій галузі сіль�
госпмашинобудування і дуже прива�
блива для професіоналіваграріїв.
Подруге, «Agritechnica» давно зареко�
мендувала себе як усесвітня «вітрина
новинок». Виробники сільгосптехніки
вже багато років орієнтують свої інно�
ваційні цикли на «Agritechnica» в Ган�
новері і представляють там свої новин�
ки для світового ринку. Крім того, ви�
ставка відрізняється незвичайно висо�
кою якістю відвідувачів. Попередню ви�
ставку в 2007 році відвідали 340 тис.
фахівців, серед них – 72 тис. з�за кор�
дону.
Разом з сучасною сільгосптехнікою ви�
ставка «Agritechnica» пропонує велику
кількість спеціалізованих заходів:
• World Soil and Water Show. Захист
грунтів від ерозії і економія води – це
основні теми майбутнього. 
• Спецкультури/овочівництво. 
• Спеціалізовані форуми. В ході 120
заходів можна отримати компактну ін�
формацію по багатьом темам сільсь�
кого господарства і сільгосптехніки.
• Біржа вакансій/підготовка кадрів.
• Демонстраційна майстерня. Тут
можна побачити, як виглядають робо�
чі будні в сільськогосподарській май�
стерні, які є вимоги і які перспективи.
• Інновації для прогресу. Найбільша в
світі біржа новинок. Найвидатніші

розробки нагороджуються золотими і
срібними медалями. 
Численні конференції і галузеві зустрі�
чі доповнюють ділову програму ви�
ставки «Agritechnica».

* * *
2527 листопада 2009 року в Алуш�
ті, АР Крим, відбудеться VI міжнарод�
на конференція «Ринок мінеральних
добрив та агрохімії 2009». 
У конференції візьмуть участь пред�
ставники найбільших виробників доб�
рив з СНД, трейдери та споживачі, фі�
нансові компанії, виробники облад�
нання для перевалки, упаковки та ту�
козмішування, транспортні компанії і
порти Росії, України, країн Східної і
Західної Європи. Очікувана кількість
учасників конференції – понад 250.
Програмою заходу передбачено два
повних робочих дні, розподілених на
5 сесій, під час яких пролунає понад 15
доповідей, круглий стіл, переговори з
виробниками. 
Ключові питання, що виносяться до
обговорення на форумі:
• Коли платоспроможність світового
аграрного сектору повернеться  на до�
кризовий рівень? 
• Перспективи продукції СНД на зов�
нішніх ринках.
• Зміна приорітетів виробників міне�
ральних добрив СНД в бік вітчизняно�
го сільгоспвиробника 
• Шляхи вирішення газових проблем
українськими азотними підприємства�
ми: продаж бізнесу, прямі контракти,
давальницькі схеми? 
• Чи є можливіть у держави обслуго�
вувати АПК? 
• Вплив членства в СОТ на аграрний
сектор? 
• Свіжий погляд на землю – нові тех�
нології в землеробстві.
• Основні перешкоди на шляху ро�
звитку АПК.

* * *
12 грудня 2009 року в Києві пройде
Шоста міжнародна конференціяви�
ставка «Овочі і фрукти України2009.
Ринок перспектив». Організатори кон�
ференціївиставки – тижневик «АПКІн�
форм: овочі і фрукти» і НК «Експо�
центр України».
Очікувана кількість учасників – понад
250 чоловік з двох десятків країн сві�
ту. У конференції беруть участь влас�
ники і топменеджери великих підпри�
ємств, а також іноземні торгові під�
приємства і великі виробники матері�
алів і устаткування. Крім того, до уча�
сті запрошені відомі міжнародні екс�
перти.
На нинішній конференції будуть озву�
чені результати прогнозу виробництва
і цін на основні овочі і фрукти в
2009/10 МР. Велику увагу буде приді�
лено впливу глобальної економічної
кризи на плодоовочевий сектор Укра�
їни. Як завжди, на конференції будуть
представлені новітні технології вироб�
ництва і переробки плодоовочевої
продукції.
Серед основних тем доповідей, що
пролунають на конференції:
• Стан і перспективи розвитку плодо�
овочевого ринку України в 2009/10 МР.
• Законодавча база для плодоовоче�
вого бізнесу: з чого почати, як розви�
ватися.
• Стан ринку органічної плодоовоче�
вої продукції в Україні.
• Стан європейського і світового ринку
овочів і фруктів.

• Європейські формати зберігання
плодоовочевої продукції.
• Виробник – пуллінг – рітейл. Нові
реалії роботи з мережами.

* * *
2 грудня 2009 року в Києві відбу�
деться Друга міжнародна конференція
INPUTS '2009 «Ринок матеріальнотех�
нічних ресурсів: ключовий чинник ро�
звитку аграрного сектора». Організа�
тор конференції – Аналітичний Центр
«Украгроконсалт», співорганізатори –
компанія BAYER і Міжнародна Фінан�
сова Корпорація (IFC).
Цілі конференції: обговорення гло�
бальних проблем аграрного сектора,
прогнози кредитування та інвестицій в
агровиробництво, перспектив розвит�
ку ринку матеріальнотехнічних ресур�
сів в коротко– і середньостроковій
перспективі, сприяння контактам між
крупними агропідприємствами і по�
стачальниками матеріальнотехнічних
ресурсів (засобів захисту рослин, на�
сіння, добрив, машин і устаткування).
Серед основних питань, що виносять�
ся на обговорення:
• Підсумки збирання врожаю 2009 р. і
вплив фінансової кризи на аграрний
сектор в 2009 р.
• Прогноз місткості ринків машин і
устаткування, насіння і засобів захисту
рослин у 20092011 рр.
• Кредитування аграрного сектора: чи
можна визначити терміни серйозного
зростання?
• Експортний потенціал у 2009/10 се�
зоні і виручка фермерів.
• Маржа виробництва культур і струк�
тура посівів в 2010 р.
Минулого року в першій конференції 
Inputs '2008 взяли участь близько 150
осіб із 110 компаній 15 країн. Це про�
відні постачальники і дистриб'ютори
насіння, ЗЗР, сільгосптехніки, агрохол�
дінги, банки і страхові компанії.

* * *
1720 грудня 2009 року в м.Стамбул
(Туреччина) проводиться Міжнародна
агропромислова виставка AGRO
EURASIA. Організатор:TUYAP Fairs and
Exhibitions Organization Inc.
Виставка Agro Eurasia проводиться
щорічно й об'єднує не лише турець�
ких аграріїв і інженерів, але і фахів�
ців з країн Європи та Азії. Експозиція
Agro Eurasia є достатньо різноманіт�
ною і цікавою як для професійних аг�
рономів, машинобудівників, проми�
слових інженерів, так і для аграрі�
ївлюбителів. Експозиція виставки
представляє устаткування і інстру�
менти для обробітку плодовоягідних
культур, овочів і злаків, корми для
тварин і сільськогосподарську техні�
ку. Всього у виставці візьмуть участь
експоненти з 25 країн.
Деталізація тематики виставки Agro
Eurasia: 
– трактори, комбайни, навісне і при�
чіпне устаткування; 
– устаткування для елеваторів, схо�
вищ сільськогосподарської продукції; 
– устаткування для фермерських і
особистих селянських господарств; 
– прогресивне тваринництво і птахів�
ництво; 
– насіння, посадочний матеріал, засо�
би захисту рослин, добрива; 
– ветеринарія і зоотехніка; 
– препарати для ветеринарії, харчові
добавки, комбікорми.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков



Артем Олекса

ВІДКРИВ захід керівник відділу

Посольства ФРН в Україні з пи"

тань харчової промисловості,

сільського господарства та захисту

прав споживача д�р Фолькер

Зассе. Він оголосив склад допо"

відачів, а також сказав, що чимало

людей захотіли представити свої

доповіді, не зважаючи на те, що

вони не були попередньо заявлені

у програмі. У невеликому залі зі"

бралося більше 50 представників

галузей науки та економіки АПК з

України та Німеччини, і відпочат"

ку стало зрозуміло, що тема семі"

нару є досить актуальною. 

Керівник Агенції відновлюва"

них джерел (Німеччина), д�р

Андреас Шютте розповів уча"

сникам про технічні можливості

використання соломи. Солома ви"

гідна в якості енергоносія у сільсь"

кому господарстві тому, що не має

конкуренції з продуктами харчу"

вання, тобто йде як супровідний

продукт, який не потрібно ство"

рювати або вирощувати окремо.

Якщо цей матеріал виникає в ході

збирання врожаю, то необхідно

замкнути «харчове коло», щоб от"

римувати максимум користі. Со"

лому можна використостовувати

як підстилку для худоби, для збе"

рігання балансу ґрунтів, вироб"

ництва ізоляційних плит, і от те"

пер в енергетичних цілях, але ж не

викидати! Наприклад, у Німеччи"

ни є близько 11 млн тонн соломи,

яку ми не можемо використати як

енергію.

Солома є досить важким пали"

вом. Вона не повністю згорає, то"

му обов'язково потрібно мати від"

повідне устаткування для її спалю"

вання, яке має менший ККД, ніж

устаткування для спалювання де"

ревини, наприклад. Крім того,

слід зважати на підвищений рі"

вень викидів (дрібнодисперсний

пил) та необхідність частих профі"

лактичних робіт із обладнанням.

Поточному стану та потенціалу

розвитку енергетичного викори"

стання соломи в Україні була

присвячена доповідь директора

департаменту інженерно"техніч"

ного забезпечення Міністерства

аграрної політики України Мико�

ли Даценка. Ціна газу в Україні

постійно зростає. Якщо у 2001 ро"

ці ціна була $57,5/м3, то за прогно"

зами аналітиків у 2010 вона зросте

до $275 ($228,8 у 2009). Зрозуміло,

що підприємства АПК також ку"

пують газ недешево, та й перспек"

тив до зниження цін немає, адже

ми дуже сильно залежимо від Ро"

сії. Така ж ситуація спостерігається

й на ринку нафтопродуктів. 

Наразі Україна споживає 200,6

млн тонн умовного палива (УП), з

яких лише 45,5% є власними, від"

повідно 109,4 млн тонн ми змуше"

ні імпортувати. Тому впроваджен"

ня відновлювальних джерел енер"

гії, таких як солома, є надзвичайно

актуальним. «В Україні проводить"

ся робота в цьому напрямку –

стратегічним завданням аграрної

політики є насамперед формуван"

ня ефективного конкурентоспро"

можного аграрного виробництва,

здатного забезпечити продовольчу

та енергетичну безпеку країни, на"

рощування експортного потенціа"

лу окремих видів сільськогоспо"

дарської продукції», – наголосив

представник МінАП.

За розрахунками, загальний

потенціал використання соломи

як палива є достатнім для ство"

рення 13 тис. малих теплогене"

руючих потужностей (0,1"1,0

МВт) плюс 700 теплогенеруючих

потужностей для систем централі"

зованого теплопостачання  (1,0"

10,0 МВт). Нині експлуатується

близько 20 теплогенераторів, які

працюють на соломі та відходах

деревини. Інтерес до альтернатив"

них видів палива щорічно зростає

і зараз в роботі знаходиться біль"

ше 10 проектів по можливостям

використання соломи.

«За експертними оцінками для

виробництва енергії в Україні мо"

же бути використано 7"10 млн

тонн соломи, що еквівалентно

3,5"5 млн тонн умовного палива.

Цієї кількості достатньо для замі"

щення кам'яного вугілля на суму

понад 2,5 млрд грн або більш як

на 3 млрд грн природного газу.

Поки що, на жаль, значна кіль"

кість соломи спалювалась на

полях, але все більше керівників

господарств цікавить енергетич"

ний аспект використання соломи.

Проте спалювання такого виду

рослинних залишків як солома су"

перечить КУ «Про адміністратив"

ні правопорушення», ЗУ «Про

охорону атмосферного повітря» і

так далі», – додав пан Даценко.

Наприкінці виступу він зазна"

чив, що солома є СО
2"нейтраль"

ною, і тому це екологічно безпечне

джерело енергії. У процесі росту

соломи поглинається така ж кіль"

кість СО2, яка виділяється при її

спалюванні. Придбання комплек"

су машин для збирання, складу"

вання та підготовки для спалюван"

ня обійдеться у більш як 1 млн грн.

Різні варіації подібних енергетич"

них комплексів застосовуються у

комунальних підприємствах євро"

пейських країн. Середня собівар"

тість брикетів з соломи становить

200"280 грн/т, що набагато нижче

за собівартість вугілля і дозволяє

зменшити витрати на паливо у 2,5"

3 рази. Така економія на паливі

може забезпечити окупність капі"

таловкладень на придбанні котлів

при розрахунковому терміні служ"

би до 10 років, а сам котел оку"

питься приблизно через 2 роки.

Стримуючими ж факторами

енергетичного використання со"

ломи пан Даценко назвав поки що

недостатньо сформовану еколо"

гічну та біоенергетичну політику,

відсутність екологічних та еконо"

мічних стимулів, недостатність фі"

нансових ресурсів та відсутність

інвестицій, недостатність інфор"

мації, нерозвиненість технології та

недостатню кількість обладнання

для використання соломи. «Але

нами розроблений проект дій з

біомаси, який зараз знаходиться

на фінальній стадії доопрацюван"

ня і буде направлений до уряду як

пропозиція розвитку біомаси в

Україні», – підсумував свій виступ

М.Даценко.

Поточні економічні умови для

потенційних інвестицій у галузі

переробки соломи в Україні пре"

зентував учасникам семінару ке"

рівник групи «Німецько"українсь"

кий аграрний діалог», д�р Хайнц�

Вільгельм Штрубенхофф. По"

тенціал виробництва енергії з біо"

маси досить великий, зокрема, з

соломи – 25% від усієї біомаси.

Останні роки показали, що вироб"

ництво енергії з соломи є вигі"

дним та перспективним. До того ж

Україна сьогодні використовує у

2,6 разів більше енергії на вироб"

ництво ВВП, аніж в середньому

усі інші країни світу, а десь же тре"

ба її брати. І хоча, за слайдами па"

на Штрубенхоффа, енергетична

стратегія  України базується на

атомній енергії, він запевняє, що

немає жодного українського біз"

несмена або політика, який би був

проти розвитку біоенергії, навіть

навпаки – більшість людей під"

тримують цю ідею.
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Споживання енергетичних ресурсів АПК України
За даними Мінагрополітики України

Структура енергоносіїв в комунальному опаленні у Швеції
За даними Swedish Energy AgencyПотенціал енергії біомаси АПК України

За даними Мінагрополітики України

Вид ресурсу Обсяги споживання Один. виміру
Електроенергія 4 980 млн.кВт.годин
у т.ч. сільське господарство 2 850 млн.кВт.годин

харчова промисловість 2 130 млн.кВт.годин
Природний газ 4 100 млн.куб.метрів
у т.ч. сільське господарство 706 млн.куб.метрів

харчова промисловість 3 400 млн.куб.метрів
Дизельне паливо 1 340 тис.тонн
Бензин 396 тис.тонн

Вид біомаси
Енергетичний 

потенціал, 
млн тонн у.п./рік

Солома зернових культур та ріпаку 1,9
Солома ріпаку 0,6
Кукурудза на зерно (стебла, листя, стрижні початків) 7,2
Соняшник (стебло, лушпиння) 3,6
Деревна біомаси 1,5
Біоетанол 0,9
Біогаз з гною 0,7
Енергетичні культури (для 4,7 млн га вільних земель)
– тополя, міскантус, акація, вільха, верба 7,8
– ріпак (біодизель) 1,7
– кукурудза (біогаз) 1,1
Всього 27,0

Солом'яна альтернатива 
для енергетичної незалежності
СЕМІНАР 26 жовтня у Посольстві ФРН в Україні відбувся фаховий семінар на тему «Сучасні технології
для енергетичного використання соломи – рамкові умови, рентабельність та досвід підприємств». 



Слід також відмітити такі фак"

ти, які позитивно впливають на

інвестиційний клімат в галузі ви"

роблення біоенергії з соломи в Ук"

раїні. Все ж таки, на думку д"ра

Штрубенхоффа, «енергетична

стратегія України передбачає

просування біомаси – існує вели"

кий обсяг політичної підтримки,

але немає коштів!». З 50 млн тонн

зернових можна отримувати 50

млн тонн соломи. В Німеччині од"

на тонна соломи коштує 70"80

євро, у нас – більш ніж в 4 рази

дешевше! То чому б не скориста"

тися з цього? До того ж українсь"

кий ринок праці досить гнучко ре"

агує на фінансову кризу, зокрема

рівень середньої заробітної плати

за останні півроку суттєво знизив"

ся, що є дуже привабливим для

іноземних інвесторів. На жаль, рі"

вень кредитних ставок в Україні

дуже високий, через що українсь"

кий інвестор майже не має змоги

взяти нормальний кредит (хіба що

під 12"14% у євровалюті, $США).

Тому доступ до міжнародних фі"

нансових ринків через зарубіжних

партнерів є непоганою альтерна"

тивою (приблизно під 5"6% у

євровалюті, $США).

З правовими аспектами вико"

ристання біомаси в України усіх

присутніх ознайомив юрист CMS

Reich"Rohrwig Hainz Андрій

Приходько. ЗУ № 555"IV «Про

альтернативні джерела енергії»,

який був прийнятий у 2003 році і

визначив, що «альтернативні дже"

рела енергії – це відновлювані

джерела енергії, до яких належать

енергія сонячна, вітрова, енергія

біомаси і біогазів, та вторинні

енергетичні ресурси, до яких нале"

жать доменний та коксівний га"

зи…»; «енергія, вироблена з аль"

тернативних  джерел – це елек"

трична, теплова та механічна енер"

гія, яка виробляється на об'єктах

альтернативної енергетики»;

«об'єкти альтернативної енергети"

ки – енергогенеруюче та інше

обладнання, що виробляє енергію

за рахунок використання альтер"

нативних джерел енергії, частка

яких становить не менш як 50%

від встановленої потужності всіх

задіяних на об'єкті джерел енергії».

Також у ньому розписані ос"

новні аспекти, які стосуються

альтернативних джерел енергії

та, зокрема, ст.7 передбачає

стандартизацію у сфері альтер"

нативних джерел енергії, яка за

більш ніж 6 років так і не була

розроблена. Усім, кого цікавить

ця тема, слід звернути увагу на

ЗУ «Про електроенергетику» від

16.10.1997 №575/97"ВР (остан"

ня редакція 25.04. 2009), ЗУ

«Про альтернативні види пали"

ва» від 14.01.2000 №1391"XIV

(остання редакція 19.06.2009),

ЗУ «Про внесення змін до дея"

ких законів України щодо

сприяння виробництву та вико"

ристанню біологічних видів па"

лива» від 21.05.2009 №1391"VI.

Д�р Андрій Станєв з Фа"

хової агенції відновлювальних

ресурсів (Німеччина) присвя"

тив свою доповідь рентабель"

ності установок з енерговико"

ристання соломи. Якщо окре"

мо розкласти затрати на соло"

му у якості енергоносія, вони

виглядатимуть приблизно так:

40% – на збирання і валкуван"

ня соломи, 25% – на логістичні

витрати, 20% – на зберігання

соломи та збереження її якості

та 15% – на збереження пожи"

вних речовин у ґрунті (в залеж"

ності від того, з якої рослини

виробляється солома, це зна"

чення може варіюватися). Для

дослідження рентабельності

установок, пан Станєв взяв на"

ступні дані: ціна соломи – 5"20

євро/тонна, кредитна ставка –

18%, ціна теплової енергії – 20

євро/мВт год (якщо зважати,

що ціни на природний газ бу"

дуть підніматися, то ціна для

України досить реалістична).

Якщо виходити з цих показни"

ків, то самоспалювальна уста"

новка на 800 кВт при ціні соло"

ми навіть 20 євро/тонна та три"

валості завантаження 7 тис. го"

дин на рік, може окупитися

приблизно за 5 років. При тій

самій завантаженості установка

на 1,5 мВт окупиться за 2 роки.

Хоча така рентабельність буде,

якщо ціни на теплову енергію

не зменшаться. 

У РОБОТІ конференції взяли

участь представники уряду Украї"

ни, Єврокомісії, Європейської

біоетанольної асоціації, народні

депутати, провідні науковці та фа"

хівці, а також ключові гравці рин"

ку біоетанолу та біодизеля, АПК.

Загалом учасниками конференції

стали понад 150 представників

компаній з України, країн СНД та

зарубіжжя. 

Розвитку ринку біопалива в

Україні сприятиме ухвалений пар"

ламентом Закон України «Про

внесення змін до деяких законів

України щодо сприяння вироб"

ництву та використанню біологіч"

них видів палива». Документ від"

криває шлях «зеленому» пально"

му, здатному частково замінити

традиційні нафтопродукти. Новий

закон запроваджує цілу низку сти"

мулів та переваг для виробників

біопалива. Зокрема, з січня 2010 р.

на 10 років звільняються від спла"

ти податку на прибуток продавці

біопалива і обладнання для його

виробництва. Окрім того, для мо"

торного біопалива запроваджуєть"

ся нульова ставка акцизного збору

та скасовується ввізне мито на

обладнання для виробництва біо"

палива. Головна перевага нового

Закону – скасування державної

монополії на виробництво біоета"

нолу та розширення можливостей

для приватної ініціативи. На дум"

ку автора Закону, народного депу"

тата Сергія Пашинського, в

найближчі 5 років Україна може

замістити як мінімум 30% імпорту

традиційного палива біопаливом

власного виробництва. 

З нового року автомобілістів

планують перевести на сумішеве

паливо. Уряд має намір запрова"

дити обов’язкову Трьохвідсоткову

домішку біоетанолу до моторних

бензинів, щоб забезпечити укра"

їнських виробників альтернатив"

них енергоресурсів внутрішнім

ринком збуту. У парламенті заре"

єстровано законопроект про

обов’язкове використання біоета"

нолу та біодизеля при виробниц"

тві бензину та дизельного пально"

го. Трьохвідсоткову домішку біо"

етанолу планують ввести вже з

січня 2010 року. «З наступного ро"

ку почати виробництво домішки

до палива планує завод в Золото"

ноші (Черкаська область) обсягом

100 тисяч тонн на рік. Ще 11 ук"

раїнських спиртзаводів можуть за"

безпечити ринок 130 тисячами

тонн. Загалом це дозволяє прог"

нозувати виробництво 230 тис.

тонн біоетанолу, що при щорічно"

му обсязі споживання бензинів в

Україні якраз і дає нам розмір до"

мішки в 3%, – повідомив дирек"

тор департаменту Міністерства аг"

рарної політики України Микола

Даценко.

«3% – це, звичайно, мало для

повного завантаження потужно"

стей наших заводів. Але це ство"

рює необхідну платформу для ро"

звитку галузі, якій необхідний

внутрішній ринок збуту», – під"

кресив перший заступник голови

концерну «Укрспирт» Віталій Со�

сницький. Він також повідомив,

що на Лохвицькому спиртовому

комбінаті розпочато виробництво

біопалив (БІО 100) на основі ком"

поненту моторного палива альтер"

нативного (КМПА). Добова по"

тужність виробництва складатиме

100 м3. Вже вироблено та реалізо"

вано 1500 тонн біопалива. Також

на Лужанському експерименталь"

ному заводі впроваджено вироб"

ництво рідини автомобільної уні"

версальної  «Гамаюн» (добавки до

моторного палива) потужністю до

30 тонн на добу, вже вироблено

3970 тонн продукції. «Запрова"

дження виробництва біопалива на

спиртових заводах дозволить замі"

стити частину класичних бензинів

моторних на бензини моторні су"

мішеві на спиртовій основі», – пе"

реконаний Віталій Сосницький.  

У Мінагрополітики наголо"

шують – наразі Україна збільшує

потужності з виробництва біоло"

гічних видів пального і до кінця

2009 року планується запустити

низку підприємств з виробництва

біопалива. Нині в Україні нарахо"

вується близько 50 підприємств,

здатних виробляти до 25 тис.

тонн біодизеля щороку. На До"

неччині заплановано будівництво

заводу з виробництва біодизеля

потужністю 300 тис. тонн на рік.

Окрім того, на Хмельниччині при

залученні чеських інвестицій за"

проваджується проект рекон"

струкції Кам`янець"Подільського

цукрового заводу, що дозволить

підприємству випускати 75 тис.

тонн біодизеля щороку. Досі ж

збудовані 14 потужних біодизель"

них заводів загальною потужні"

стю 300 тисяч тонн на рік фак"

тично простоювали. 

Нові технології впроваджує в

Україні компанія Sunfuel. Вона

виробляє біодизель з відпрацьова"

ної фритюрної олії та тваринних

жирів. Представник компанії Sun"

fuel Ukraine Теренс Буйсен вва"

жає, що пальне, вироблене в та"

кий спосіб, не складає конкурен"

ції групі продовольчих товарів та

заразом робить свій внесок у по"

кращення екологічної ситуації,

оскільки зазвичай відпрацьовану

олію зливали в грунт,  відтепер з

неї можна робити біодизель.

Під час круглого столу, що від"

бувся 23 жовтня 2009 в рамках

конференції, розглянуто ком"

плекс питань, пов`язаних з еконо"

мічними передумовами та

підґрунтям для формування рин"

ку біопалива в Україні. Разом з

тим про переваги та недоліки біо"

палива говорили представники

нафтових компаній, які по"

рушували питання координації зу"

силь нафтопереробних компаній з

виробниками біопалива в сфері

забезпечення кінцевого спожива"

ча пальним. 

«Завдяки домішці етанолу бен"

зин збагачується киснем, що

сприяє повнішому згорянню та

зменшенню викидів окису ву"

глецю на 30%», – каже комерцій"

ний директор компанії GFC (ме"

режа АЗС) Станіслав Таранчук.

За його словами, всі провідні сві"

тові виробники автотехніки при"

пускають вміст до 10% спирту в

бензині. При додаванні понад 10%

етанолу виникає необхідність пе"

реобладнання двигуна. 

«У нас є всі можливості і тех"

нології виробляти біопаливо не

лише для власних потреб, але й

для експорту», – вважають в Асо"

ціації «Укрбіоенерго». 

Натомість генеральний секре"

тар Європейської біоетанольної

асоціації Роберт Вірхаут вва"

жає, що «Україна не повинна орі"

єнтуватися лише на експорт зеле"

ної сировини, а шукати способів

самій використовувати наявну ре"

сурсну базу». В уряді створено

міжвідомчу комісію, яка має на"

мір запровадити низку конкрет"

них заходів зі стимулювання ро"

звитку виробництва біопалива. У

першочерговому порядку держа"

ва має заборонити використання

шкідливих бензинових компо"

нентів, включаючи МТБЕ. Слід

терміново впровадити норми на

моторне палива, вже давно розро"

блені за директивами ЄС.

За інф. компанії FGL Energy
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КОНФЕРЕНЦІЯ 21&23 жовтня 2009 року в Києві відбулася Міжнародна
промислова конференція «Біопаливо. Україна&2009», організована
компанією FGL Energy за підтримки Комітету ВРУ з питань паливно&
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та МінАП.

Біопаливо для України
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. За інф. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль.

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 23 по 29 жовтня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 2729,40 810,00 2762,02 7318,90 345,22
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 50,00 1020,00 1020,00 1020,00 127,42
Жито 3 клас ДСТУ 4522/2006 2009 EXW 18,90 1000,00 1000,00 1000,00 124,88
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 EXW 143,60 840,00 840,00 840,00 104,90
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525/2006 2009 EXW 28,00 850,00 850,00 850,00 106,15
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 2009 EXW 2938,25 1985,00 2333,50 2350,00 291,41
Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 EXW 150,00 2750,00 2750,00 2750,00 343,42

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1200,75 1200,75 1200,75 150,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2980,00 1377,31 1386,60 1432,67 173,19
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 9600,00 1136,71 1145,19 1152,72 143,04
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 14001,00 1212,76 1240,26 1255,81 155,03
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1450,00 1040,65 1046,29 1057,00 130,69
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 28000,00 1175,82 1238,36 1248,78 154,71
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2250,00 1000,63 1032,65 1048,66 129,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 35500,00 1000,95 1069,40 1169,11 133,58
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2800,00 1103,83 1104,26 1104,69 138,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 47500,00 887,24 1147,75 1241,18 143,34
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 CPT 4400,00 928,88 943,44 960,91 117,82
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 FOB 21200,00 895,87 1110,70 1161,10 138,72
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 FAS 4000,00 1008,96 1008,96 1008,96 126,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 39500,00 944,90 1142,84 1225,16 142,75
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 DAF 500,00 1137,08 1137,08 1137,08 142,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 34300,00 992,94 1083,50 1152,72 135,37
Гречка 2 клас ДСТУ 4524/2006 2009 FCA 20,00 2281,43 2281,43 2281,43 285,22
Просо 1 клас ГОСТ 22983/88 2009 CFR 100,00 2668,83 2668,83 2668,83 333,40
Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2009 FCA 44,00 1021,21 1021,21 1021,21 127,67
Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2009 DAF 67,85 840,80 840,80 840,80 105,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2009 FAS 43,00 1000,63 1000,63 1000,63 125,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 2009 CPT 22,00 2091,85 2091,85 2091,85 261,52
Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 2009 FOB 56,00 2402,28 2402,28 2402,28 300,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 2009 DDU 21,00 2282,55 2282,55 2282,55 285,05
Вика ДСТУ 4828/2007 2009 CPT 21,50 2679,02 2679,02 2679,02 334,56
Соя ГОСТ 17109/88 2009 FCA 348,00 3683,50 3683,50 3683,50 460,00
Соя ГОСТ 17109/88 2009 CPT 258,83 2799,58 2830,48 2839,57 353,86
Соя ГОСТ 17109/88 2009 DAF 1150,00 2961,85 2961,85 2961,85 370,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843/2007 2009 DAF 15,00 7361,54 7361,54 7361,54 920,33
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 2009 FCA 128,00 1999,70 2394,95 2459,63 299,41
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694/2006 2009 FCA 44,00 3919,41 3919,41 3919,41 490,00
Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694/2006 2009 DAF 540,00 1601,00 1601,41 1601,52 200,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 CPT 3600,00 2679,60 2784,49 2882,74 347,92
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 DAF 3875,00 2799,58 2973,32 3037,90 371,42
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 FOB 1900,00 2618,49 2754,19 2802,66 343,95
Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 2009 DDU 158,60 3199,52 4471,46 6359,05 559,02
Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 FCA 102,00 3483,31 3864,09 3968,81 482,55
Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 FOB 2372,00 3202,00 3202,00 3202,00 400,00
Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 DDU 57,00 4079,39 5024,83 6245,93 627,89
Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2009 FOB 42,00 11198,32 11198,32 11198,32 1400,00
Насіння трави канаркової ГОСТ 10852/86 2009 DDU 22,00 4559,32 4559,32 4559,32 570,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638/2006 2009 DAF 600,00 1161,10 1161,10 1161,10 145,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016/95 2009 FAS 500,00 520,49 520,49 520,49 65,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574/85 2009 FCA 271,30 1599,76 1599,76 1599,76 200,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201/68 2009 DAF 87,85 2186,07 2399,82 2722,58 299,69
Крупа горохова колота ГОСТ 6201/68 2009 DDU 22,00 2799,58 2799,58 2799,58 350,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201/68 2009 DAF 10,00 2186,07 2186,07 2186,07 273,00
Крупа рисова ГОСТ 6292/93 2009 DAF 130,70 5759,14 5912,99 6079,09 739,23
Крупа перлова ГОСТ 5784/60 2009 DAF 25,00 2001,90 2001,90 2001,90 250,00
Крупа манна ГОСТ 7022/54 2009 DAF 67,85 2802,66 2802,66 2802,66 350,00
Крупа пшоно ГОСТ 572/60 2009 DAF 7,85 2362,24 2362,24 2362,24 295,00
Олія соєва ДСТУ 4534/2006 2009 FCA 132,00 6165,85 6165,85 6165,85 770,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3300,00 1440,90 1440,90 1440,90 180,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.03.2010 FOB 21000,00 1311,80 1311,80 1311,80 164,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.04.2010 FOB 30000,00 1319,80 1319,80 1319,80 165,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 500,00 1281,22 1281,22 1281,22 160,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 150000,00 1239,81 1239,81 1239,81 155,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 23000,00 1095,84 1095,84 1095,84 137,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 170,00 1120,70 1120,70 1120,70 140,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 22000,00 1128,70 1129,43 1136,71 141,09
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.03.2010 FOB 35000,00 1079,84 1079,84 1079,84 135,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 9000,00 976,61 980,00 991,85 122,44
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 42000,00 984,61 1000,63 1008,63 125,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 5400,00 991,85 1010,52 1103,83 126,33
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 11000,00 840,53 840,53 840,53 105,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 30.11.2009 FOB 24750,00 896,56 1027,29 1040,65 128,33
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 31.12.2009 CPT 4700,00 940,59 940,59 940,59 117,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 31.12.2009 FOB 8338,56 973,85 1001,13 1056,66 125,07
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 30.11.2009 CPT 38500,00 1009,99 1099,21 1200,75 137,36
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.12.2009 FOB 20000,00 1296,81 1296,81 1296,81 162,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.12.2009 FAS 5000,00 1167,82 1167,82 1167,82 146,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 31.12.2009 CPT 8200,00 1096,24 1096,24 1096,24 137,05
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.01.2010 CPT 8000,00 1136,71 1136,71 1136,71 142,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.01.2010 FOB 100000,00 1104,69 1104,69 1104,69 138,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 31.03.2010 FOB 10000,00 1239,81 1239,81 1239,81 155,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 30.06.2010 FOB 6000,00 1040,65 1040,65 1040,65 130,00
Сорго ГОСТ 8759/92 31.12.2009 FOB 38,45 1440,90 1440,90 1440,90 180,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 31.12.2009 FCA 1710,00 2345,47 2351,50 2353,47 293,75
Горох 3 клас ДСТУ 4523/2006 30.11.2009 FAS 400,00 1400,88 1400,88 1400,88 175,00
Соя ГОСТ 17109/88 30.11.2009 CPT 7615,00 2762,62 2903,61 2986,83 362,61
Соя ГОСТ 17109/88 31.12.2009 CPT 600,00 2962,81 2962,81 2962,81 370,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 31.12.2009 FCA 165,00 2557,60 2660,48 2725,64 332,35
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 31.03.2010 FCA 150,00 2241,40 2241,40 2241,40 280,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 31.12.2009 FCA 100,00 3864,13 3864,13 3864,13 482,71
Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 01.10.2010 FCA 640,00 3583,28 3583,28 3583,28 447,63
Насіння льону ГОСТ 10582/76 15.10.2010 FCA 100,00 2219,67 2219,67 2219,67 277,50
Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 31.12.2009 FCA 222,00 19372,10 20821,65 23854,90 2601,08
Насіння трави канаркової ГОСТ 10852/86 31.12.2009 FCA 66,00 6940,33 6940,33 6940,33 867,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081/97 28.02.2010 DDU 100,00 8362,80 8362,80 8362,80 1044,70
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638/2006 28.02.2010 DAF 6000,00 824,52 832,52 840,53 104,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638/2006 30.03.2010 DAF 20000,00 1008,63 1008,63 1008,63 126,00

Закупівельні ціни на зерно, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» 

на період з 30 жовтня по 03 листопада 2009 року, грн/тонна

Базис поставки
Пшениця 

Ячмінь Кукурудза1 Ріпак21 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1350,00 1250,00 1150,00 1300,00
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1200,00/1180,00
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1230,00 1130,00 1070,00 1230,00/1210,00
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1180,00/1160,00
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 870,00 1180,00/1160,00 2860,00/2760,00
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1080,00 830,00 1140,00/1120,00
Філія «Витове», Черкаська обл. 1200,00/1180,00
Філія «Глобине», Полтавська обл. 1200,00/1180,00
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1200,00/1180,00

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Харківщина 
направила до Вірменії 
першу партію насіння 
Одним з питань, які обговорювалися
на найвищому рівні в ході візиту офі�
ційної делегації Харківщини до Рес�
публіки Вірменія, була співпраця в
області сільського господарства.
Зокрема, вірменська сторона вирази�
ла зацікавленість в імпорті насіння з
Харківщини – продукції Інституту
рослинництва ім.В.Я.Юр'єва. Було ух�
валено рішення направити пробну
партію насіння (1,5 тонни) озимої
пшениці до Вірменії.
За словами директора установи Вік�

тора Кириченка, на даний момент
насіння вже посіяне і вірменські фа�
хівці можуть проводити дослідження.
«Ті, що ми провели поряд, в Туреччи�
ні, показали дуже високий результат.
А половина Туреччини це колишня
Вірменія. І гірські умови 1200�1500 м
говорять про те, що наші інноваційні
розробки мають велике значення», –
підкреслив Віктор Кириченко.
Керівник Інституту рослинництва роз�
повів, що Вірменія є центром похо�
дження багатьох культурних рослин
за всіма видами сільськогосподарсь�
ких культур, включаючи плодові,
овочеві і т.д., а це дуже важливо для
національних ресурсів України. «В
наших сховищах зараз знаходиться
130 тис. зразків різних сільгоспкуль�
тур, з них – десята частина, які посту�
пили з Вірменії через такі організації
як «Семіт», «Ікарда» та ін. Але найго�
ловніше, що ми довго не випробову�
вали свої сорти в умовах Вірменії. І
після того, як ми провели 2 роки тому
випробування в Туреччині і побачи�
ли, що наші сорти озимої пшениці
показують кращі результати по уро�
жаю і за якістю, ми сьогодні ухвалили
рішення допомогти сільському госпо�
дарству Вірменії одержати чудові
сорти не тільки озимої пшениці, але і
кукурудзи і інших культур. Така про�
грама затверджена і удосконалить�
ся», – заявив Віктор Кириченко.
Директор Інституту рослинництва від�
значає, що до Вірменії спрямували
кращі сорти, які має установа. «Такі як
«Василина», «Розкішна», «Доскона�
ла», «Дорідна», «Гордовита» і «Аль�
янс». Це кращі винаходи наших уче�
них, які дають не только100 центнерів
з гектара, а і якість продукції: це бі�
лок, клейковина і багато інших показ�
ників», – завірив Віктор Кириченко.
В свою чергу, голова обласної дер�
жавної адміністрації Арсен Аваков,
який очолював офіційну делегацію,
відзначив, що в Харківській області
дуже високий рівень культури, і усі

мало�мальські серйозні господарства
сіють або «еліту» або першу репро�
дукцію. 
«А у Вірменії про таку категорію на�
віть і не роздумують – сіють те, що є.
Тому йдеться про те, аби Віктор Ва�
сильович (Кириченко) разом з вір�
менськими фахівцями вивів всю цю
процедуру на адекватний рівень –
крок за кроком», – підкреслив керів�
ник Харківщини.  

На Житомирщині цукрові
буряки зібрані на 55%
У Житомирській області цукрові бу�
ряки прибрані на 5,8 тис. га, що
становить 55% запланованих до при�
бирання площ. Про це повідомив за�
ступник начальника Головного упра�
вління агропромислового розвитку
Житомирської ОГА Євген Данкевич.
Він відзначив, що область за темпами
прибирання цукрових буряків відстає
від інших областей України і в порів�
нянні з минулим роком.
«Дуже важливим для області є при�
бирання цукрових буряків, що йде
повним ходом, проте за темпами
прибирання цієї продукції ми від�
стаємо в порівнянні з минулим роком
і від бурякосійних регіонів країни», –
сказав Є.Данкевич. За його словами,
не в повну потужність поки йде при�
бирання цукрових буряків у госпо�
дарствах Ружинського, Андрушів�
ського і Попільнянського районів.
В цілому по області загальна площа
посівів цукрових буряків становить
10,6 тис. га, зокрема в сільгосппід�
приємствах – 9,8 тис. га (на рівні ми�
нулого року). За інф. УНІАН

Китайці зацікавилися 
аграрною Харківщиною 
За інформацією Головного управління
зовнішньоекономічних зв'язків та
європейської інтеграції, 28 жовтня
2009 року відбулась зустріч заступни�
ка голови облдержадміністрації Вік�
тора Звєрєва з керівництвом провід�
ної китайської сільськогосподарської
корпорації «Beidahuang Seed Group».
Під час зустрічі китайські підприємці
отримали всю необхідну інформацію
щодо розвитку сільськогосподарсь�
кої галузі Харківської області, а також
роз'яснення стосовно інвестування в
сільськогосподарський сектор еконо�
міки та особливостей діяльності
сільськогосподарських підприємств
регіону згідно чинного законодавства
України.
Китайські підприємці виявили велику
зацікавленість у розвитку співробіт�
ництва з сільськогосподарськими
підприємствами Харківщини.
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524/2006 2009 FCA 20,00 2281,43 285,22
*Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 2009 DDU 21,00 2282,55 285,05
*Насіння трави канаркової ГОСТ 10852/86 2009 DDU 22,00 4559,32 570,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 2009 DDU 64,60 3648,99 456,19
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 887,24 110,80
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 FOB 1200,00 922,84 115,33
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 800,00 7318,90 915,00 6099,08 762,50
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 1212,76 151,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 1143,83 143,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694/2006 2009 FCA 44,00 3919,41 490,00
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 1000,00 1015,85 127,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 3000,00 1031,85 129,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 2009 CPT 22,00 2091,85 261,52
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 DAF 1050,00 2799,58 350,00
*Вика ДСТУ 4828/2007 2009 CPT 21,50 2679,02 334,56
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2480,00 1377,31 172,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2000,00 913,99 114,14
*Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2009 FCA 44,00 1021,21 127,67
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 3000,00 944,90 118,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 1500,00 1142,52 142,68
*Соя ГОСТ 17109/88 2009 FCA 348,00 3683,50 460,00
*Соя ГОСТ 17109/88 2009 CPT 200,00 2839,57 355,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2009 FOB 42,00 11198,32 1400,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 2009 FCA 128,00 2394,95 299,41
*Крупа манна ГОСТ 7022/54 2009 DAF 67,85 2802,66 350,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574/85 2009 FCA 271,30 1599,76 200,00
*Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694/2006 2009 DAF 540,00 1601,41 200,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 FOB 1400,00 2802,66 350,00
*Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 FCA 80,00 3968,81 495,63
*Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 FOB 2372,00 3202,00 400,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 FAS 4000,00 1008,96 126,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 6500,00 1169,11 146,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 37500,00 1195,27 149,27
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 15500,00 1212,76 151,45
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 14300,00 1033,76 129,10
*Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 2009 FOB 56,00 2402,28 300,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016/95 2009 FAS 500,00 520,49 65,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 DAF 2825,00 3037,90 379,38
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 FOB 500,00 2618,49 327,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2800,00 1104,26 138,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 CPT 800,00 936,89 117,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 3000,00 1208,76 151,00
*Соя ГОСТ 17109/88 2009 DAF 1150,00 2961,85 370,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 CPT 2600,00 2765,54 345,58
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 1929,40 872,56 108,97 727,14 90,81
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 50,00 1020,00 127,42 850,00 106,18
Жито 3 клас ДСТУ 4522/2006 2009 EXW 18,90 1000,00 124,88 833,33 104,07
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 EXW 143,60 840,00 104,90 700,00 87,42
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 2009 EXW 2938,25 2333,50 291,41 1944,58 242,84
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525/2006 2009 EXW 28,00 850,00 106,15 708,33 88,46
Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 EXW 150,00 2750,00 343,42 2291,67 286,19
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 CPT 1800,00 960,91 120,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3600,00 1137,08 142,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1057,00 132,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1750,00 1028,07 128,43
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 1000,95 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 CPT 1800,00 928,88 116,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 FOB 14500,00 1161,10 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 1000,00 1225,16 153,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 5000,00 1135,99 142,02
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638/2006 2009 DAF 600,00 1161,10 145,00
*Олія соєва ДСТУ 4534/2006 2009 FCA 132,00 6165,85 770,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292/93 2009 DAF 62,85 6079,09 760,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1200,75 150,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6000,00 1150,05 143,67
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 950,00 1040,65 130,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 24000,00 1248,78 156,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1048,66 131,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 24000,00 1056,66 132,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 2009 FOB 5500,00 1018,82 127,27
*Просо 1 клас ГОСТ 22983/88 2009 CFR 100,00 2668,83 333,40
*Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2009 FAS 43,00 1000,63 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 9700,00 1156,10 144,42
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 6500,00 1152,72 144,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2009 CPT 1000,00 2833,77 354,00
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2009 DAF 67,85 840,80 105,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201/68 2009 DAF 87,85 2399,82 299,69
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201/68 2009 DDU 22,00 2799,58 350,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201/68 2009 DAF 10,00 2186,07 273,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292/93 2009 DAF 67,85 5759,14 720,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784/60 2009 DAF 25,00 2001,90 250,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572/60 2009 DAF 7,85 2362,24 295,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 CPT 4300,00 1011,24 126,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 DAF 500,00 1137,08 142,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 2009 DDU 94,00 5036,69 629,68
*Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 FCA 22,00 3483,31 435,00
*Насіння льону ГОСТ 10582/76 2009 DDU 57,00 5024,83 627,89
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 500,00 1432,67 179,11
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 11001,00 1247,76 155,99
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 4000,00 1175,82 147,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 2009 FOB 6000,00 1079,84 135,00
*Соя ГОСТ 17109/88 2009 CPT 58,83 2799,58 350,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843/2007 2009 DAF 15,00 7361,54 920,33

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 23 по 29 жовтня 2009 року
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Форвард

Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 31.12.2009 CPT 8200,00 1096,24 137,05
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.12.2009 FAS 5000,00 1167,82 146,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3300,00 1440,90 180,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.03.2010 FOB 21000,00 1311,80 164,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 500,00 1281,22 160,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 23000,00 1095,84 137,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 2000,00 991,85 124,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 5400,00 1010,52 126,33
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 31.12.2009 FOB 638,56 973,85 121,75
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.01.2010 CPT 8000,00 1136,71 142,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 30.11.2009 CPT 32500,00 1089,08 136,10
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 31.03.2010 FOB 10000,00 1239,81 155,00
*Соя ГОСТ 17109/88 31.12.2009 CPT 600,00 2962,81 370,00
*Соя ГОСТ 17109/88 30.11.2009 CPT 7615,00 2903,61 362,61
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 31.03.2010 FCA 150,00 2241,40 280,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 01.10.2010 FCA 640,00 3583,28 447,63
*Насіння льону ГОСТ 10582/76 15.10.2010 FCA 100,00 2219,67 277,50
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.04.2010 FOB 30000,00 1319,80 165,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 150000,00 1239,81 155,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.03.2010 FOB 35000,00 1079,84 135,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 170,00 1120,70 140,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 22000,00 1129,43 141,09
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.11.2009 CPT 7000,00 976,61 122,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 42000,00 1000,63 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 CPT 11000,00 840,53 105,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 31.12.2009 CPT 4700,00 940,59 117,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 30.11.2009 FOB 1350,00 896,56 112,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 31.12.2009 FOB 7700,00 1003,39 125,35
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769/98 30.11.2009 FOB 23400,00 1034,83 129,27
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 30.11.2009 CPT 6000,00 1154,05 144,17
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.01.2010 FOB 100000,00 1104,69 138,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 30.06.2010 FOB 6000,00 1040,65 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525/2006 15.12.2009 FOB 20000,00 1296,81 162,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523/2006 31.12.2009 FCA 1710,00 2351,50 293,75
*Горох 3 клас ДСТУ 4523/2006 30.11.2009 FAS 400,00 1400,88 175,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 31.12.2009 FCA 222,00 20821,65 2601,08
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694/2006 31.12.2009 FCA 165,00 2660,48 332,35
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638/2006 30.03.2010 DAF 20000,00 1008,63 126,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638/2006 28.02.2010 DAF 6000,00 832,52 104,00
*Сорго ГОСТ 8759/92 31.12.2009 FOB 38,45 1440,90 180,00
*Насіння трави канаркової ГОСТ 10852/86 31.12.2009 FCA 66,00 6940,33 867,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159/71 31.12.2009 FCA 100,00 3864,13 482,71
*Насіння коріандру ГОСТ 17081/97 28.02.2010 DDU 100,00 8362,80 1044,70
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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 ЗахідноУкраїнська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 ІваноФранківська аграрна товарна біржа м.ІваноФранківськ
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 товарномайнова 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 «УкраїнськаДонецьк» 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 товарносировинна 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 Франкозавод (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 франкопричал  (порт призначення вказано)
FOB Франкоборт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франкосудно (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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