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Жнива�2009
За оперативними даними ре�
гіонів, станом на 12 листопада в
Україні намолочено 46633,3
тис. т зернових та зернобобо�
вих культур (без кукурудзи),
які скошено на площі 15195,9
тис. га від скоригованих прог�
нозних 15515,0 тис. га. Середня
врожайність становить 3,07
т/га проти торішніх 3,57 т/га.
Наразі кукурудзи на зерно
одержано 8879,9 тис. тонн з
площі 1772,6 тис. га, що стано�
вить 84% від планових 2115,0
тис. га. Середня врожайність �
5,01 т/га, торік було 4,61 т/га.
На цю дату зібрано соняшнику
6545,5 тис. тонн з площі 4145,1
тис. га, що становить 99,8%
від планових 4155,0 тис. га. Се�
редня врожайність – 1,58 т/га
проти 1,64 торік.
Сої вже одержано 983,0 тис.
тонн, тобто 94% від плану, з
площі 592,4 тис. га. Середня
урожайність – 1,65 т/га (1,56
т/га торік). 
Цукрових буряків накопано
9760,7 тис. тонн з площі 313,9
тис. га, а це 97% від заплано�
ваних 325,0 тис. га. З поля ви�
везено 9172,0 тис. т. Торік на
цю дату було накопано 14184,0
тис.т, вивезено – 12795,5 тис.т.
Нині середня урожайність –
31,1 т/га (37,07 т/га торік).
Рису зібрано 157,3 тис. тонн
(98% від плану). Культуру зі�
брано з площі 24,1 тис. га. Се�
редня врожайність – 6,53 т/га,
проти минулорічних 6,1 т/га.
Наразі озимі культури (без рі�
паку) посіяно на площі 8084,6
тис. га (104%), у т.ч. на зерно –
на 8006,3 тис. га (103%). З них
пшениця – 6330,2 тис. га
(100% від плану), жито – 305,5
тис. га (тобто 66%), ячмінь –
1370,3 тис. га (136% від плано�
вих 1009,0 тис. га).
Зяблевий обробіток ґрунту ви�
конано на площі 12147,0 тис. га,
це 91% плану, у т.ч. глибоку
оранку – на 549,0 тис. га
(105% від запланованих 521,0
тис. га).

КАЖУТЬ, що аграрії – щасливі

люди. Бо можуть святкувати Но�

вий рік тричі. Перше новоріччя

для них – День працівників

сільського господарства, коли ро�

боти на полях і битва за врожай

завершені, можна підбити попе�

редні підсумки зробленого і спро�

бувати хоч трохи перепочити.

Цьогорічне свято для галузі є

показовим. У сенсі того, що пока�

зує, хто і що насправді тримає

країну. І хоча офіційні урочистості

перенесено через епідемію, агра�

ріям є що відзначати. 

Так, аграрна галузь країни, за

твердженням усіх без винятку по�

літиків, єдина, яка не втратила, а

навіть наростила обсяги вироб�

ництва. Незважаючи на недостат�

нє фінансування як з боку держа�

ви, так і з боку приватних струк�

тур. Додали клопоту й погодні

умови. Тим не менше, свої 47 млн

тонн зерна цьогоріч отримали. 

Маємо що експортувати. За

попередніми даними, у липні�

жовтні 2009/2010 маркетингового

року Україна посіла третє місце у

світі з експорту зернових та зерно�

бобових культур (9 млн тонн) з

«глибиною проникнення» у 50

країн світу. 

Високі перехідні залишки і ре�

кордний урожай минулого року

позитивно вплинули на розбудову

інфраструктури зернозберігання

– в країні почали активно будува�

ти сучасні високотехнологічні

елеватори. 

Агропідприємства активно до�

лучилися до тваринницької галу�

зі, зокрема – свинарства. За офі�

ційною статистикою, на 1 листо�

пада 2009 року поголів'я свиней

збільшилося на 8,3% проти відпо�

відної дати торік. Завдяки збіль�

шенню поголів'я птиці в усіх ка�

тегоріях господарств на 4,3%

(проти 4,1%) триває зростання

виробництва яєць на 5,1% (проти

4,8%). 

Одним словом, хоч би скільки

називали 2009 рік кризовим, по�

зитив можна віднайти і у ньому.

Не хотілося б тільки, щоб влада

розглядала таку ситуацію як єди�

но можливий підхід до стимулю�

вання аграрного виробництва.

Єдине, у чому, здавалося б,

важко віднайти позитив – це пе�

ренесення урочистостей. Для

слов'янської душі перенести свято

– все одно, що його відібрати.

Проте з цим наш народ навчився

боротися ще з 1918 року, з перехо�

дом на нове літочислення. Власне,

тоді з'явилося незрозуміле для за�

хідної традиції свято – старий Но�

вий рік. Відтоді ми отримали ще

один привід для святкування. 

Тож зичимо Вам, шановні чи�

тачі, гідно відзначити цієї неділі

старий Новий аграрний рік: без

велелюдних урочистостей, але в

тісному колі друзів. Зі святом Вас!

15 Листопада – День працівників сільського господарства 

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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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
НА ШЛЯХУ ДО NYSE EURONEXT

Українська офіційна делегація
нещодавно відвідала Францію, де
ознайомилася з роботою NYSE
Euronext, зокрема – біржової
площадки Euronext_Paris, а також
діяльністю професійних учасників
французького біржового ринку.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЛЕНЬКОЇ ПТАШКИ

Не можна сказати, що ми поїхали до
господарства ТОВ «Агросоюз Фенікс» на
Київщині, з метою дізнатися про методи
зміцнення і збереження здоров'я людини.
Проте, відчасти, вийшло саме так.

КОМПАНІЇ
МАЙБУТНІЙ СВІТОВИЙ БРЕНД 
ПЛЕКАЮТЬ НА ПОЛТАВЩИНІ
Про те, що Коньяк – це маленьке містечко, людство
дізналося, спробувавши народжений там благородний
янтарно0золотистий міцний напій. Вочевидь, така сама
доля чекає і на Глобино – мальовниче містечко
Полтавщини. І станеться це завдяки ковбасі
під однойменною торговою маркою.
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

12.11.09

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
(Україна) 157,08 4,0% 104,2%

РТС 
(Росія) 1422,60 5,5% 125,1%

WIG 20
(Польша) 2393,60 3,8% 33,7%

DAX*
(Німеччина) 5668,35 4,1% 17,8%

S&P 500*
(США) 1098,51 5,0% 21,6%

Показовий аграрний рік



За держгарантіями
уряд перевищив
встановлені обсяги

Глава держави своїм

Указом №916/2009 від 10

листопада ц.р. зупинив

дію постанови Кабінету

Міністрів №1090 від 14

жовтня ц.р. «Про залу�

чення Національною ак�

ціонерною компанією

«Украгролізинг» у 2009

році кредитів під дер�

жавні гарантії для реалі�

зації інвестиційних про�

ектів, пов'язаних із заку�

півлею сільськогосподар�

ської техніки вітчизняно�

го виробництва». 

Як уже повідомлялося, цією
постановою уряд погодився
з пропозицією Міністерства
аграрної політики України
щодо залучення Національ�
ною акціонерною компані�
єю «Украгролізинг» під дер�
жавні гарантії кредитів у су�
мі, що не перевищує 1,3
млрд гривень, зі сплатою
відсоткової ставки по ним
за рахунок коштів Стабіліза�
ційного фонду для реаліза�
ції інвестиційних проектів,
пов'язаних із закупівлею
сільськогосподарської тех�
ніки вітчизняного вироб�
ництва, яка використову�
ється для виробництва
сільськогосподарської про�
дукції.
На думку Президента Укра�
їни, після видання цієї по�
станови (а також постанови
№1092 «Про залучення дер�
жавним підприємством для
постачання медичних уста�
нов «Укрмедпостач» у 2009
році іноземного кредиту
для реалізації інвестиційно�
го проекту щодо забезпе�
чення лікувально�профілак�
тичних закладів медичним
та іншим обладнанням,
транспортними засобами,
виробами медичного приз�
начення та лікарськими за�
собами під державну га�
рантію») Кабмін узяв зо�
бов'язання щодо надання
державних гарантій за кре�
дитами на суму понад 50
млрд гривень, що значно
перевищує обсяг гарантій,
передбачений Законом Ук�
раїни «Про Державний бю�
джет України на 2009 рік.
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З УРОЖАЮ 2008 року (53 млн

тонн) Україна експортувала

близько 25 млн тонн зерна.

Врожай 2009 року теж непога�

ний – близько 48 млн тонн. Та�

ким чином згідно із балансом

Україна може експортувати по�

над 20 млн тонн зерна. Треба

відмітити, що експортери укра�

їнського зерна професійно ви�

конують свою роботу, працюю�

чи в умовах фінансової кризи

та жорсткої конкуренції на сві�

товому ринку. 

За останнє десятиріччя в

Україні створена одна з найкра�

щих у світі систем експорту зер�

на, яка базується на принципах

ринкової економіки та розум�

ної співпраці бізнесу, влади і

громадських організацій АПК.

Про це свідчить і третє місце у

світі за обсягами експорту зер�

на, яке виборола Україна (по�

ступившись лише США та Євро�

союзу – прим. ред.). Побудовані

в портах України, за рахунок

приватних інвесторів, переван�

тажувальні комплекси вже сьо�

годні забезпечують експорт

більш ніж 32 млн тонн зерна, і

будівництво нових потужно�

стей продовжується.   

Потреба внутрішнього рин�

ку у зерні становить 26�27 млн

тонн. Таким чином, майже по�

ловину врожаю потрібно ек�

спортувати. В таких умовах ці�

ноутворення на ринку зерна

залежить і буде повністю зал�

ежати від світових цін на зерно,

і жодні заходи в Україні цього

кардинально змінити не змо�

жуть. Те, чим можна управляти

на території України, це в пер�

шу чергу собівартість вироб�

ництва зерна та собівартість

його експорту.

У 2009 році в Україні дуже

багато розмов про низькі заку�

півельні ціни на зерно. Зверне�

мо увагу на основні фактори

ціноутворення на зернові:

– Світові ціни;

– Курс національної валюти

до долару США;

– Вартість логістичного лан�

цюжка від поля до судна;

– Повернення ПДВ експорте�

рам зерна.

Світові ціни впали, але, по�

ки що, дозволяють рентабель�

но працювати виробникам зер�

на. Курс національної валюти

стимулює експорт. Гірша си�

туація з вартістю логістичного

ланцюжка. Вартість цієї скла�

дової з жовтня 2007 року до

липня 2009 року зросла в се�

редньому на 210 грн на тонні, а

ці гроші так необхідні вироб�

никам зерна.

Виключно погана ситуація з

поверненням ПДВ експортерам

сільгосппродукції. За експерт�

ними даними, які потребують

уточнення з ДПА та митницею,

для відшкодування ПДВ у 2009

році тільки експортерам сіль�

госппродукції потрібно близько

8 млрд грн. Це без урахування

заборгованості минулих років, а

борг з відшкодування ПДВ ек�

спортерам сільгосппродукції на

сьогодні становить близько 3,5

млрд грн.  

9 листопада Міністерство

аграрної політики України спо�

вістило: «в рахунок погашення

ПДВ трейдери закупили у Аг�

рарного фонду (АФ) 2,1 млн

тонн зерна».

Але є інформація, що 761

млн грн за давно оформленими

біржовими угодами трейдерам

з Казначейства досі не посту�

пили і, в свою чергу, не перера�

ховані Аграрному фонду. Ці

угоди є лише на папері і вони

повністю не виконані. В остан�

ні три місяці навіть на схему

повернення ПДВ зерном через

Аграрний фонд виділяються

мізерні кошти.

За експертними оцінками

виробники зерна та олійних

культур можуть втратити з уро�

жаю 2009 року до 10 млрд грн

через подорожчання логістич�

ного ланцюжка та комплексу

проблем із відшкодуванням

ПДВ. При такому ставленні

вітчизняне сільське господар�

ство із «курки, яка несе золоті

яйця» може стати для держави

тягарем із 15 млн осіб, які про�

живають у сільській місцевості.  

На думку експертів, пробле�

ми бюджетного відшкодування

ПДВ грошовими коштами за�

кладаються з невірної оцінки

сум відшкодування на рівні

Державного бюджету України.

Так, бюджетне відшкоду�

вання ПДВ грошовими кошта�

ми у бюджеті на 2008 рік закла�

дено на рівні 32,6 млрд грн.

При цьому середній курс дола�

ра США до гривні у 2008 році

склав близько 5,05. Всім зрозу�

міло, що закладена тоді сума в

бюджеті не відповідала реаль�

ним та необхідним об'ємам від�

шкодування. Але бюджетне

відшкодування ПДВ грошови�

ми коштами у бюджеті на 2009

рік закладено на рівні 36,5 млрд

грн. Середній курс долара

США до гривні у 2009 році

склав близько 8,00, що в 1,6 ра�

зи більше ніж у 2008 році. Тож

при майже однакових об'ємах

експорту у 2008 та 2009 році в

доларах США, об'єм відшкоду�

вання мав би бути 51 млрд грн. 

12 вересня 2009 року Кабі�

нет Міністрів України опри�

люднив Постанову №974 «Про

схвалення проекту Закону Ук�

раїни «Про Державний бюджет

України на 2010 рік»».

16 вересня 2009 року на офі�

ційному сайті Президента Ук�

раїни опубліковані матеріали

«Щодо проекту бюджету на

2010 рік». Зокрема там йдеться

про таке: «Виходячи з планових

обсягів відшкодування ПДВ

2009 року (36,5 млрд грн),

прогнозного темпу зростання

експорту (на 9,5%) та необхід�

ності погашення протермінова�

них сум (4,9 млрд грн) обсяг

відшкодування у 2010 році мав

би складати 45 млрд грн. Вод�

ночас у проекті його зменшено

на 15,7 млрд грн навіть порів�

няно з обсягом, запланованим

на 2009 рік». Таким чином, в

проекті Держбюджету на 2010

рік має місце заниження на 24

млрд грн ресурсу для бюджет�

ного відшкодування ПДВ. 

Експерти зернового ринку

вважають, якщо терміново не

вирішити питання повернення

ПДВ у 2009 році та, якщо заде�

кларовані об'єми відшкодуван�

ня ПДВ залишаться у бюджеті

2010, це призведе до зниження

закупівельних цін для вироб�

ників на зернові та олійні на

20% та значних проблем з ек�

спортом сільгоспродукції.

Враховуючи велике значен�

ня аграрного сектору для еко�

номіки держави в цілому та ка�

тастрофічні наслідки, які мо�

жуть мати місце у 2009/2010

МР, УЗА пропонує:

1. В листопаді 2009 року

повністю профінансувати опе�

рації Аграрного фонду з повер�

нення ПДВ за біржовими уго�

дами з експортерами зерна на

суму 761 млн грн;

2. В листопаді�грудні 2009

року вирішити питання про

відшкодування ПДВ грошови�

ми коштами експортерам сіль�

госпродукції на рівні 3 млрд грн

із тих 5,5 млрд грн, які ще зали�

шилось відшкодувати згідно із

Держбюджетом на цей рік.

3. Терміново провести засі�

дання Координаційної ради з

питань аграрної політики при

Кабінеті Міністрів України для

розгляду питання фактичного

бюджетного відшкодування

ПДВ грошовими коштами ек�

спортерам сільськогосподарсь�

кої продукції у 2009 році та ана�

лізу розрахунків сум бюджетно�

го відшкодування ПДВ у бю�

джеті 2009 року та проекті бю�

джету на 2010 рік . 

За матеріалами прес&релізу
Української Зернової Асоціації

Треба негайно виправляти
ситуацію з відшкодуванням ПДВ 
експортерам сільгосппродукції
АГРОПОЛІТИКА Ситуація, яка сьогодні склалася на ринку зерна в Україні,
потребує додаткової уваги та негайного реагування усіх гілок влади, бізнесу
та громадських організацій. Про це йдеться у прес!релізі Української
Зернової Асоціації щодо листа УЗА до прем'єр!міністра Юлії Тимошенко.
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Хімічне підприємство, 
комерційна структура Назва добрива Реалізаційна ціна

грн/т (з ПДВ) пакування

ЗАТ «Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот»

аміачна селітра 1710 (мішки)
1610 (насип)

аміачна селітра, 
оброблена антизлежувачем

1920 (мішки)
1818 (насип)

карбамід 2430 (мішки)
2490 (насип)

аміачна вода 960
безводний аміак 3300

Черкаське ВАТ «Азот»

аміачна селітра 1850 (мішки)
карбамід 2280 (насип)
сульфат амонію 900 (насип)
безводний аміак 3000
КАС 1650
аміачна вода 910

ВАТ «Концерн Стирол»
аміачна селітра 1800 (мішки)
карбамід 2595 (мішки)
тукосуміші ( в асортименті біля 30 видів) від 2945 до 7095 (мішки)

ВАТ «Рівнеазот»

аміачна селітра 1850 (мішки)
вапняково�аміачна селітра 1400 (мішки)
безводний аміак 3050
аміачна вода 900
тукосуміші: 3:13:45 –

4:17:40 –
9:39:15 3880 (мішки)

Одеський припортовий завод карбамід 2292 (насип)
безводний аміак 2592

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) 3500 (мішки)
3420 (насип)

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

Моніторинг цін мінеральних добрив,

встановлених хімічними підприємствами для сільгоспвиробників, 
станом на 06 листопада 2009 року

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

Президент України підписав

Закон «Про внесення зміни до

статті 3 Закону України «Про

фермерське господарство»

щодо уточнення родинних

стосунків, що дають право бу&

ти членами господарства».

Документ зареєстровано за

№1661&VI від 21 жовтня ц.р. 

НАГАДАЄМО, цим норматив�

но�правовим актом розширено

перелік членів сім'ї та родичів

голови фермерського господар�

ства (для цілей Закону України

«Про фермерське господар�

ство»). 

Відтепер до них належать:

дружина (чоловік), батьки, діти,

баба, дід, прабаба, прадід, вну�

ки, правнуки, мачуха, вітчим,

падчерка, пасинок, рідні та

двоюрідні брати та сестри, дя�

дько, тітка, племінники як го�

лови фермерського господар�

ства, так і його дружини (її чо�

ловіка), а також особи, які пе�

ребувають у родинних стосун�

ках першого ступеня спорід�

нення з усіма вищезазначеними

членами сім' ї  та  родичами

(батьки такої особи та батьки

чоловіка або дружини, її чоло�

вік або дружина, діти як такої

особи, так і її чоловіка або дру�

жини, у тому числі усиновлені

ними діти).

Закон набирає чинності з

дня його опублікування. 

Міністерство аграрної полі&

тики оприлюднило наказ

«Про поліпшення діяльності

Державної служби з каран&

тину рослин України та її

структурних підрозділів» від

11 вересня ц.р. №655.

ТАК, Головній державній ін�

спекції з карантину рослин

України (Білик А.Г.), держав�

ним інспекціям з карантину

рослин АР Крим, областей,

міст Києва та Севастополя до�

ручено: посилити виконавчу

дисципліну, контроль за вико�

ристанням коштів загального

фонду Державного бюджету

України, зменшенням дебітор�

ської заборгованості, якістю

складання штатних розписів

та довідок змін до кошторису,

проведенням навчання на міс�

цях спеціалістів з карантину

рослин; вести обіг документів

дозвільного характеру; уточ�

нити бюджетні пропозиції на

2010 рік з урахуванням коштів

для реалізації місцевих про�

грам з локалізації та ліквідації

карантинних організмів.

Крім того, міністр аграрної

політики Юрій Мельник нака�

зав вжити відповідних заходів

за фактами виявлення пору�

шень фітосанітарних вимог

України при імпорті об'єктів

регулювання та недопущення

видачі фальсифікованих доку�

ментів дозвільного характеру.

А також постійно здійснювати

моніторинг площ зараження

карантинними організмами з

метою запровадження або ска�

сування карантинних режимів

відповідними розпорядження�

ми обласних та районних дер�

жавних адміністрацій, підготу�

вати проекти планів розвитку

Державної служби з каранти�

ну рослин України на най�

ближчі три роки тощо.

Міністр наказав стежити 
за недопущенням видачі 
Держкарантином 
фальсифікованих документів 

Як формуватимуться тарифи 
на ветеринарні послуги 
від державних установ

Кабінет Міністрів України

постановою від 4 листопада

ц.р. №1167 затвердив Поря&

док формування тарифів на

ветеринарні послуги, що на&

даються державними уста&

новами ветеринарної меди&

цини. 

ПОРЯДОК визначає механізм

формування тарифів на вете�

ринарні послуги, що надають�

ся державними установами ве�

теринарної медицини, які пов�

ністю утримуються за рахунок

державного бюджету. Ветери�

нарні послуги, на які форму�

ються тарифи, включають:

здійснення протиепізоотичних

заходів, оформлення та видачу

на платній основі ветеринар�

них документів, а також лабо�

раторну діагностику та ветери�

нарно�санітарну експертизу.

Встановлено, що на під�

ставі тарифів на ветеринарні

послуги розраховуються ціни

на зазначені послуги, плата за

які передбачена Законом Ук�

раїни «Про ветеринарну меди�

цину». Порядок такого розра�

хунку затверджується наказом

Держкомветмедицини. Під

час формування тарифів та

розрахунку цін на ветеринарні

послуги враховується середня

вартість предметів та матеріа�

лів за минулий рік, установле�

на Державною інспекцією з

контролю за цінами. Визна�

чальною базою формування

тарифів на ветеринарні послу�

ги є їх собівартість, складові

якої розраховані на підставі

норм і нормативів трудових та

матеріальних витрат. Витрати

з оновлення основних засобів

бюджетних установ ветери�

нарної медицини, які викори�

стовуються для організації та

надання ветеринарних послуг,

нараховуються у розмірі 10

відсотків собівартості послуг.

На суму вартості ветеринар�

них послуг нараховується по�

даток на додану вартість у по�

рядку і розмірах, що визначені

Законом України «Про пода�

ток на додану вартість».

Постановою також перед�

бачено, що до 1 січня наступ�

ного року Державний комітет

ветеринарної медицини має

затвердити Порядок розра�

хунку цін на ветеринарні по�

слуги, що надаються держав�

ними установами ветеринар�

ної медицини. 

Шановні читачі!

У зв'язку з важкою епідемічною ситуацією, а також оголошеними
державою карантинними заходами редакція «Агропрофі» внесла зміни
до графіку виходу. Наступний випуск газети №42�43 вийде 27 листо�
пада ц.р. Бажаємо вам не хворіти!

Президент погодився 
з переліком фермерових родичів

5 листопада Верховна Рада

України в цілому ухвалила

Закон «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів

України» (щодо спрощення

порядку набуття прав на

землю).

ЗАКОНОМ спрощується поря�

док набуття фізичними і юри�

дичними особами права влас�

ності та користування на зе�

мельні ділянки із земель дер�

жавної й комунальної власно�

сті, а також розширюються пра�

ва землевласників та землеко�

ристувачів щодо користування

ними.

Зокрема, документом перед�

бачено, що «напрями викори�

стання земельної ділянки в ме�

жах певної категорії земель

(крім земель сільськогосподар�

ського призначення та земель

оборони) визначатимуться їх

власником або користувачем

самостійно в межах вимог, які

встановлені законом до викори�

стання земель цієї категорії, з

урахуванням містобудівної до�

кументації та документації зем�

леустрою».

Згідно із документом, гро�

мадяни, зацікавлені в одержан�

ні безоплатно у власність зе�

мельної ділянки із земель дер�

жавної або комунальної власно�

сті для ведення фермерського

господарства, ведення особи�

стого селянського господар�

ства, ведення садівництва, для

будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарсь�

ких будівель і споруд (приса�

дибна ділянка), індивідуально�

го дачного будівництва, будів�

ництва індивідуальних гаражів у

межах норм безоплатної прива�

тизації, подають клопотання до

відповідної районної, Київської

чи Севастопольської міської

державної адміністрації або

сільської, селищної, міської ра�

ди за місцезнаходженням зе�

мельної ділянки. У клопотанні

зазначаються цільове призна�

чення земельної ділянки та її

орієнтовні розміри. До клопо�

тання додаються графічні мате�

ріали, на яких зазначено бажане

місце розташування земельної

ділянки, погодження земле ко�

ристувача (у разі вилучення зе�

мельної ділянки, що перебуває

у користуванні інших осіб) та

висновки конкурсної комісії (у

разі надання земельної ділянки

для ведення фермерського гос�

подарства).

Набути права на землю тепер простіше



Тваринники просять
звернути на них увагу 
Низка громадських і профе�
сійних організацій України
звернулася з до керівництва
держави з проханням звер�
нути увагу на стан тварин�
ницької галузі. 
Зокрема, як зазначається у
зверненні, насичення вну�
трішнього ринку низько�
сортною м'ясною сировиною
за демпінговими цінами при
одночасному збільшенні
власного виробництва в
сільськогосподарських під�
приємствах призвело до різ�
кого зниження конкуренто�
спроможності м'ясної галузі.
Найбільш суттєву шкоду для
національного товаровироб�
ника та державного бюдже�
ту завдають кримінальні схе�
ми ввезення м'яса і м'ясо�
продуктів. Додають олії в
огонь і великі експортні суб�
сидії країн ЄС. 
За 10 місяців поточного року
в Україну імпортовано без�
прецедентну кількість м'яс�
ної продукції – 350 тис.
тонн, в тому числі яловичи�
ни – 15 тис. тонн, свинини –
182 тис. тонн, м'яса птиці –
153 тис. тонн. 
Як результат, в жовтні відбу�
лося зменшення закупівель�
них та оптово�відпускних цін
на свинину та птицю на 10%
та 15% відповідно. Для дріб�
них та середніх птахопідпри�
ємств ці ціни є нижчими від
собівартості продукції.
Крім того, йдеться у звер�
ненні, в поточному році
практично відсутня держав�
на підтримка галузей сви�
нарства і птахівництва. В де�
кілька разів зменшено фі�
нансування по програмі
здійснення фінансової під�
тримки підприємств агро�
промислового комплексу че�
рез механізм здешевлення
кредитів. 
Тож для стабілізації ситуації
на м'ясному ринку України
та захисту вітчизняного това�
ровиробника, збереження
робочих місць в сільській
місцевості, наголошується у
зверненні, керівництво дер�
жави просять терміново
втрутитися в ситуацію, що
склалася, і дати доручення
всім контролюючим служ�
бам прийняти адекватні за�
ходи направлені на змен�
шення об'ємів імпорту низь�
коякісного м'яса та м'ясо�
продуктів.
Суттєвий перелік заходів, що
могли б вплинути на ситуа�
цію також додається.
Звернення підписали
«Аграрний союз України»,
ВГО «Українська аграрна
конфедерація», асоціація
«Союз птахівників України»,
корпорація «Тваринпром»,
виробничо�наукова асоці�
ація «М'ясне скотарство».

потужностей для його переробки.

Основними покупцями перепели�

ного м'яса виступають супермар�

кети, але не у тих обсягах, як хоті�

лося б. 

Не звикли поки у нас до тако�

го дієтичного продукту. А дарма.

М'ясо цієї птиці відрізняється ні�

жною консистенцією, соковиті�

стю та ароматом. Власне, саме то�

му на теренах колишнього СРСР і

втратилася культура його спожи�

вання. Адже був період, коли по�

голів'я диких перепелів майже ви�

нищили – зрештою полювання на

них заборонили. А ентузіастів,

щоб вирощувати птицю в домаш�

ніх умовах (тим більше – у проми�

слових), знайшлося не так вже й

багато. 

Втім, у світі все ж таки більше

цінують перепелів саме за яйце. 

Нарешті 
про імунітет
ТО ЗВІДКИ ж така палка при�

страсть? Почнемо з наукових да�

них. Так, перепелині яйця містять

безліч мікроелементів і вітамінів, і

все це – при повній відсутності в

них холестерину. Підвищений

вміст вітамінів, мінеральних речо�

вин і незамінних амінокислот

призводить до накопичення їх в

організмі, і, отже, до підвищення

його імунного захисту. Порівняно

з курячим яйцем в одному грамі

перепелиного міститься більше ві�

тамінів: «А» – 2,5 рази, «В1» – в

2,8 і «В2» – в 2,2 рази (за іншими

даними – в 6 разів). Рівень фос�

фору і калія вищий у 5 разів, у 4,5

рази більше заліза. Все це, зрозу�

міло, у сирому продукті. 

Власне, можна було б запере�

чити, що для того, щоб отримати

однакову кількість вітамінів і мі�

кроелементів достатньо з'їсти за�

мість трьох�чотирьох перепелиних

одне куряче яйце (вага в середньо�

му 45�60 г). Проте є одне «але». В

пошуках здоров'я в даному випад�

ку можна його й втратити. Напри�

клад, підхопивши сальмонельоз.

При вживанні перепелиних яєць

це виключено, оскільки темпера�

тура тіла птиці не дозволяє розви�

ватися збуднику сальмонельозу.

Дорослі перепели практично ні�

чим не хворіють. Стійкість до лей�

косаркоматозних захворювань і

наявність біологічно активних ре�

човин дозволяють вживати пере�

пелині яйця в сирому вигляді.  

Розумна нація 
ТАК склалося, що коли ми згадує�

мо певні нації, відразу ж згадують�

ся й епітети до них. Так, маємо пе�

дантичних німців, гуляй�душа ро�

сіян, чопорних англійців і розум�

них японців. Ось, власне, до чого

останні додумалися. Саме в цій

країні розпочалося виведення по�

роди перепелів із підвищеною яй�

ценосністю. І, відповідно, тут

звернули пильну увагу на харчову

їх цінність, зокрема, на їхній

вплив на розумовий розвиток лю�

дини, здатність виводити радіону�

кліди. Наразі на законодавчому

рівні в Японії затверджено, що

кожний школяр має на сніданок

з'їсти два перепелиних яйця. Не

йдеться про примус, адже не всі

сприймають цей продукт, як, до

речі, й усі інші продукти харчуван�

ня. Однак за цією програмою ми

могли б отримати дві вигоди: по�

перше, школярі ситі й розумні,

по�друге, значна підтримка для

галузі. Ну, що тут скажеш – ро�

зумна нація! 

Не зайвим було б увести по�

дібну програму і у нас. Адже іс�

нуюча підтримка птахівництва да�

ного напряму, м'яко кажучи, «не

відповідає» навіть самим скром�

ним потребам. Всупереч усім нау�

ково�популярним статям про те,

що вирощування перепелів –

справа нескладна, слід додати, що

й до того ж дуже копітка і витрат�

на. Собівартість промислового ви�

робництва одного яйця становить

30 копійок, оптово�відпускна ціна

становить 33 копійки… 

Державна ж підтримка галузі

на сьогоднішній день полягає у

дотації за програмою племінної

справи у птахівництві. ТОВ «Агро�

союз Фенікс» має статус племін�

ного перепелиного господарства,

тож має право на таку дотацію.

Однак тих, коштів, що господар�

ство отримало за минулий рік за

цією програмою, вистачило лише

на два тижні годівлі поголів'я.  

Далі буде
НЕ МОЖНА стверджувати, що

перепелиний бізнес яким займа�

ється «Агросоюз Фенікс» непри�

бутковий. Втім, у господарстві

сподіваються, що колись від Золо�

того Фенікса будуть отримувати

насправді золоті яйця. У планах,

нехай і не найближчих, розши�

рення потужностей, створення

замкненого циклу виробництва,

власної кормової бази, що дало б

змогу не залежати від покупних

кормів, перехід від оренди до гос�

подарювання на власній землі.

Звісно, на все це потрібні чималі

кошти. Тож наразі господарство

перебуває у пошуку інвестора.
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маленької пташки
КОМПАНІЇ Виявляється, зміцнити наш слабкий імунітет здатна маленька
птичка перепілка, точніше щоденне вживання бажано у сирому вигляді
кількох яєць натщесерце.  Дієтичне м'ясо перепелів вважається делікатесом,
бо крім вишуканого смаку має цілу низку позитивних властивостей.

Павло Мороз

НЕ МОЖНА сказати, що ми пої�

хали до господарства ТОВ «Агро�

союз Фенікс», виробничі потуж�

ності якого розміщені у Макарів�

ському районі на Київщині, з ме�

тою дізнатися про методи зміц�

нення і збереження здоров'я лю�

дини. Проте, відчасти, вийшло са�

ме так. 

Перепелине господарство

з'явилося тут 7 років тому через

ентузіазм її колишніх засновників.

Тоді першу партію перепелиних

яєць – 40 штук – привезли з Росії,

і методом проб і помилок почали

справу. Набирати обертів вироб�

ництво почало близько трьох ро�

ків тому, коли за справу взялася

команда у складі генерального ди�

ректора Олени Давидової і завіду�

вача виробництвом Петра Ємчи�

ка. Сьогодні «Агросоюз Фенікс» є

одним із найбільших у столично�

му регіоні й основним постачаль�

ником перепелиного яйця і м'яса

до торговельної мережі Київської і

Дніпропетровської областей. На�

разі тут утримується 50�тисячне

поголів'я перепелів, яке обслуго�

вує близько тридцяти фахівців. 

Яйценосні японці, 
вибагливі фараони, 
золоті фенікси
ЯКЩО оцінювати популярність

порід перепелів у світі, то най�

більш відомі дві – Японська і Фа�

раон. Створюючи Японську поро�

ду, селекціонери зробили основ�

ний упор на яєчний напрям – від

однієї птиці можна отримати за

рік близько 280 яєць. 

Фараон, більш складний в

утриманні, у світі йде на бройлер�

не вирощування (жива маса поро�

ди значно перевищує «японців»).

Проте в Україні дуже мало цієї по�

роди у чистокровному вигляді,

тож для подальшої генетичної ро�

боти немає бази.   

А ось створений у господарстві

крос Золотий Фенікс, за словами

Петра Івановича, яєчно�м'ясного

напряму дорівнює за характери�

стиками яйценоскості японцям

(280 яєць на рік, середня вага 12�

13 грамів), а за м'ясними показни�

кам значно їх перевищує. Тобто,

порода може бути спрямована як

на м'ясне, так і на яєчне вироб�

ництво. Хоча «Агросоюз Фенікс»

більш зорієнтований на останнє.  

Дві сторони 
однієї птиці
ВЛАСНЕ, така спрямованість ви�

кликана більше фактором спожи�

вання й інфраструктури ринку,

ніж можливостями господарства.

Так, виявляється, що вирощувати

окремо м'ясну породу немає сенсу,

тому наразі господарством ведеть�

ся активний пошук промислових



У Полтавській області розпо�

чали приймання сільсько�

господарської продукції но�

возбудовані елеватори філії

«Глобинська» та філії «Ро�

модан» ТОВ СП «НІБУЛОН».

Про це повідомили керівни�

ки філій Ігор Рябоконь та

Руслан Мартиненко. 

Обидві філії вже на другий
день після відкриття, яке відбу�
лось 30 жовтня цього року,
розпочали приймання кукуру�
дзи, що доставляється з усієї
Полтавщини. Найближчим ча�
сом розпочнеться також прий�
мання й інших культур, зокре�
ма пшениці та сої. 
За словами директора філії
«Глобинська» Ігоря Рябоко&

ня, станом на 13 листопада
прийнято 9150 тонн кукурудзи
на зерно. По філії встановлено,
зокрема, такі закупівельні ціни:
пшениця 3 класу – 1150 грн/т,
пшениця 6 класу – 1050 грн/т,
кукурудза – 1200 грн/т. 
Незважаючи на погоду чи час
доби робота на елеваторі у
Глобиному не припиняється,
до воріт комплексу постійно
прибувають нові й нові ванта�
жівки та автопоїзди з цьогоріч�
ним врожаєм. Тож, встановлені
«НІБУЛОНом» ціни на збіжжя,
вочевидь, влаштовують ба�
гатьох сільгоспвиробників.

Приймання зерна відбувається
ритмічно, організовано і без ме�
тушні, тож довжелезних черг на
в'їзді тут не побачити. Завдяки су�
часному лабораторному облад�
нанню постачальник за лічені хви�
лини може отримати вичерпну ін�
формацію про якість і класність
власного зерна.
Виробничий штат нового підпри�
ємства, який становить 60 робіт�
ників, укомплектовано повністю.
Основу колективу складають мо�
лоді висококваліфіковані спеціа�
лісти – вихідці з «НІБУЛОНа»,
зокрема головний інженер Ар�
тем Новохатько,  завідувач лабо�
раторії Валентина Деордієва. Ро�
бочі місця отримали також 49
місцевих жителів. 
Наразі на обох елеваторах завер�
шуються пуско�налагоджувальні
роботи, і за день�два підприєм�
ства запрацюють на повну потуж�
ність. Тож проблема дефіциту
зерноприймальних потужностей,
якісних послуг з приймання зерна,
здешевлення логістичного ланцю�
га та відповідного підвищення за�
купівельних цін для виробників на
Полтавщині ефективно вирішуєть�
ся завдяки стрімкому розвитку су�
часної зернової інфраструктури
«НІБУЛОНа» в регіоні в рамках
здійснення масштабного інвести�
ційного проекту компанії на 2009�
2010 роки.

Артем Житков

ПЕРЕД початком власне теле�

фонного діалогу з народом, чи�

новник провів брифінг для нечи�

сленних представників ЗМІ. Зві�

тував, зокрема, про обсяги цього�

річного врожаю, експорту зерно�

вих, закупівель до Аграрного фон�

ду, про кредитування підприємств

АПК, забезпечення внутрішнього

ринку так популярними нині ци�

булею і часником та, врешті, про

святкування Дня працівників

сільського господарства.

На сьогодні експортовано 9,5

млн т зерна. Так, за словами

першого заступника міністра аг�

рарної політики, темпи експорту

зерна цього року дещо вищі, ніж

торік. На сьогодні експортовано

9,5 млн тонн зернових, в т.ч. за

жовтень – 2,5 млн тонн. Олійних

культур експортовано 1,2 млн т, в

т.ч.: ріпаку – 1,1 млн т, соняшнику

– 110 тис. т, сої – 31 тис. тонн. 

Крім того, як повідомив висо�

копосадовець, через наші порти

здійснювався реекспорт – транзит

Росія�Казахстан в обсязі 888 тис.

т зернових і 87 тис. т олійних куль�

тур. На сьогодні в портах під за�

грузкою перебувають кораблі тон�

нажністю понад 222 тис. т.

Якщо говорити по культурах,

то це 5,1 млн т – пшениці, 3,2 млн

т – ячменю, 1 млн т – кукурудзи.

Решта – інші зернові.

Зернотрейдери закупили 2,1

млн т зерна в рахунок ПДВ.

Стосовно закупівель до Аграрно�

го фонду, то на сьогодні в цілому

такого зерна, разом із закупленим

і заставним – 2,4 млн тонн, що

більше, ніж торік, зазначив урядо�

вець. На думку Юрія Лузана, цьо�

го достатнього для здійснення ін�

тервенцій протягом маркетинго�

вого року. Крім того, регіони

окремо мають 1,3 млн тонн. Зага�

лом з початку року Аграрний

фонд здійснив фінансові інтер�

венції на ринку на 3,2 млрд гри�

вень.

Він також повідомив, що в ра�

хунок повернених сум податку на

додану вартість зернотрейдери за�

купили зерна на суму 2,1 млн т з

Аграрного фонду.

Найбільше податків – від

АПК. Заступник міністра опри�

люднив також цифри щодо сплати

податків підприємствами агро�

промислового комплексу за 9 мі�

сяців. Від них надійшло податків

на суму 17 млрд грн, що на 40,8%

більше, ніж торік, або на 4,9 млрд

гривень. В т.ч. сільське господар�

ство – 2,2 млрд грн. (на 108 млн

більше, ніж торік) і харчова про�

мисловість – 14,7 млрд (+4,8

млрд). «Я думаю, що нема більше

галузі в нашій державі, яка мала б

таку динаміку», – прокоментував

пан Лузан. Крім того, підприєм�

ствами АПК заплачено Пенсійно�

му фонду 2,3 млрд гривень (що на

377 млн більше, ніж торік, тобто і

тут на 20% спостерігається при�

ріст). 

Пролонгація кредитів триває:

залишилося ще 800 мільйо&

нів. Торкнувся Юрій Лузан і про�

блеми пролонгації кредитів, над

якою підприємства АПК разом з

банками працюють і нині, хоча

потреба в пролонгації кредитів бу�

ла  здебільшого у першому півріч�

чі. На сьогодні, за даними Міні�

стерства аграрної політики, потре�

ба становить 4,1 млрд грн креди�

тів, а пролонговано 3,3 млрд гри�

вень. Отримано кредитів на сьо�

годні загалом 5,2 млрд грн., тоді як

минулого року було отримано 14,2

млрд гривень.

«Це майже втричі менше, але

сюди слід ще врахувати пролонга�

цію кредитів, оскільки це прак�

тично ті ж самі кредити, які вида�

ні, – пояснив він. – Тобто в ціло�

му видано 9 мільярдів гривень

кредитів, але це все одно менше,

ніж торік на цю ж дату».

Хто ж їсть чий часник: китайці

український чи навпаки? Ін�

формацію ж про те, що в Україні

на сьогодні лише 5% вітчизняного

часнику, все решта – переважно з

Китаю, перший заступник міні�

стра агрополітики спростував:

«Ми навпаки експортуємо ча�

сник до Китаю, – сказав Юрій

Лузан. – І в цьому році ми очікує�

мо експортувати туди близько 20

тис. т  часнику». 

Україна, за його словами, цьо�

горіч виробила 140 тис. т часнику,

а потреба внутрішнього ринку для

споживання часнику населенням

– в межах 50 тис. тонн. Тому жод�

них проблем із забезпечення насе�

лення часником, як, до речі, і ци�

булею, він не вбачає. Врожайність

цибулі приблизно така сама, як і

торік, навіть дещо краща. А  висо�

ку вартість пояснює попитом.

Святкування перенесено, але

не відмінено. Що ж до Дня пра�

цівників сільського господарства,

то його святкування, у зв'язку з

оголошеною епідемією грипу, пе�

ренесено. Як повідомив пан Лу�

зан, урочисті збори і святковий

концерт, заплановані на 12 листо�

пада, відбудуться пізніше. 

«Святкування буде перенесе�

но, проте не відмінено, – підкре�

слив він. – Але всі інші питання –

урядові та державні нагороди,

святкування в регіонах – не відмі�

няються».

Софія Багірова
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Шановні читачі!

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

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації

«АГРОПРОФІ» на 2010 рік вже можлива через редакцію.

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

Гаряча лінія: звіти,
статистика і перенесення
АГРОПОЛІТИКА На черговій «гарячій» урядовій лінії 6 листопада ц.р.
чергував, даруйте за тавтологію, перший заступник міністра аграрної
політики Юрій Лузан. Принаймні таке враження чергового планового заходу
«для галочки» справляє ця телефонна лінія. Тим більше, що цього разу вона
навіть ніде не анонсувалася…

Від усієї душі вітаємо вас із
професійним святом! Ваше
життя –  це щоденна важка
праця, самовіддача, прагнення
зробити нашу країну багат�
шою. 

Сільськогосподарська га�
лузь завжди була і залишаєть�
ся основою української еконо�
міки. І саме завдяки вам сьо�
годні наша країна має всі шан�
си стати світовою житницею –
постачальником якісної
сільськогосподарської продук�
ції. Ваша професійність і на�
полегливість – ось запорука
суспільного добробуту. 

ТОВ СП «НІБУЛОН», як
ніхто інший, сьогодні розумі�
ється на проблемах сільсько�
господарської галузі. Розвиток
сільського господарства й під�
няття його іміджу є пріоритет�
ною задачею для нашої компа�
нії. Ми прагнемо, щоб укра�
їнський сільгоспвиробник от�
римав достойну ціну за свою
продукцію, і тим самим підви�

щуємо престиж і прибутковість
вашої професії. 

Дякуємо за ваш нелегкий, але
такий необхідний труд. Бажаємо
добра, тепла і злагоди у ваших
домах. Тепла і любові у ваших
серцях. Здоров'я вашим рідним.

Шановні працівники сільського господарства!

З повагою,

генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», 

Герой України Олексій Вадатурський

P.S. Редакція «Агропрофі» щиро приєднується до привітань з нагоди
професійного свята – Дня працівників сільського господарства.

ЗІ СВЯТОМ!

Елеватори «НІБУЛОНа» у Глобиному 
і Ромодані прийняли перше зерно
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ЦІНИ контрактів на пшеницю

зросли на початку минулого тиж�

ня у зв'язку із фондом купівлі та

послабленням долара, але пішли

вниз: кволий експорт та надлиш�

ки кукурудзи і соєвих бобів тисну�

ли на ціни. 

Загалом грудневі контракти

торгуються трохи вище. На біржі

у Чикаго (CBOT) вони додали 3

цента за тиждень і завершили

тиждень на рівні $4,97/bu. У Кан�

зас сіті  (KCBT) найближчі

ф'ючерси підвищились порівняно

із попереднім тижнем на 2 центи

до $5,01/bu, у Міннеаполісі

(MGEX) ціна додала 5 центів, зак�

рившись на позначці $5,18/bu. 

Під впливом покращення по�

годних умов для збирання врожаю

ф'ючерси на соєві боби знизились

на 21 цент порівняно із поперед�

нім тижнем, закрившись на рівні

$9,55/bu. Кукурудза додала в ціні

майже 1% до позначки $3,67/bu. 

Сівба озимої пшениці, а також

прибирання кукурудзи і сої акти�

візувались на минулому тижні зав�

дяки тому, що погодні умови по�

кращилися на всьому Середньому

Заході. Водночас, згідно із остан�

нім звітом Мінсільгоспу США

(USDA) щодо ходу польових робіт

сівбу озимої пшениці завершено

на 79%, що нижче середнього 5�

річного показника 90%. 

Експортні продажі скоротили�

ся на 18% порівняно із попереднім

тижнем і становили 284,5 тис. МТ.

Значні обяги продажів пшениці

зареєстровано до Мексики (68

тис. МТ всього), Ірану (60 тис. МТ

білої), Таїланду (47,5 тис. МТ

всього), Китаю (36,6 тис. МТ

SRW), Нігерії (31 тис. МТ HRW),

Південної Кореї (30 тис. МТ

всього). 

Ставки морського фрахту про�

довжили зростання на минулому

тижні. Вартість маршруту Атлан�

тичне узбережжя/Японія зросла на

$4/МТ до $70. Ціна транспорту�

вання із Тихоокеанського узбереж�

жя до Японіїї становить $39/МТ.

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 12.11.2009 року 1 RUB = 0,27845 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 12 листопада 2009 року

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розра�

хункова 
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

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

EXW пшениця кл.3 Березень ’10 3865 3865 3871 3871 + 3869 +10 10 15593825
EXW пшениця кл.3 Січень ’10 3737 3737 3740 3739 + 3738 +9 10 15550860
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 3590 3587 3594 3587 + 3590 +11 10 14933620
EXW пшениця кл.4 Березень ’10 3270 3265 3272 3270 + 3270 +8 10 13177125
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3115 3106 3115 3106 + 3110 +8 10 12936560
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 2984 2980 2987 2987 + 2984 +10 10 12411620
EXW пшениця кл.5 Березень ’10 2490 2490 2491 2491 + 2491 +2 2 647530
EXW пшениця кл.5 Січень ’10 2324 2322 2324 2322 + 2323 +1 2 603980
EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 0 0 0 0 + 2176 +0 0 0
FOB експ. пшениця Березень ’10 173,2 173,0 173,4 173,4 + 173,3 +0 10 18498068
FOB експ. пшениця Січень ’10 170,5 170,4 170,8 170,8 + 170,6 +0 10 18213938
FOB експ. пшениця Листопад ’09 168,2 168,0 168,5 168,0 + 168,2 +0 10 18540430

* 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 06 листопада 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) 182,70 4,973 0,030 5,173 0,033 5,305 0,035 5,418 0,045 5,588 0,045
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 184,08 5,010 0,020 5,173 0,023 5,290 0,023 5,408 0,030 5,528 0,032
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 190,42 5,183 0,055 5,338 0,058 5,453 0,040 5,565 0,047 5,683 0,038
CBOT Чикаго (Кукурудза) 134,85 3,670 0,010 3,810 0,018 3,910 0,028 3,995 0,030 4,078 0,040

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

9,550 �0,215 9,603 �0,148 9,613 �0,088 9,648 �0,078 9,638 �0,062

США. Ставки океанського фрахту на 06 листопада 2009 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 24 21
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 36
Північ Південної Америки (Колумбія) 26
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 57
Східне Середземномор'я (Італія) 36
Західне Середземномор'я (Марокко) 49
Близький Схід (Єгипет) 47
Японія 72 70

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 29
Західна Африка (Нігерія) 59
Близький Схід (Єгипет) 42

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) 46
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 66
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 46 44
Тайвань 45 43
Південна Корея 45 43
Японія 41 39

Інформація про хід 
збиральних робіт в РФ

Прогноз світового виробництва 
пшениці в 2009/10 МР –
ще більш оптимістичний

ЗА ДАНИМИ регіонів, на 11

листопада поточного року в Ро�

сійській Федерації намолочено

101,4 млн тонн зерна, що на

12,5 млн тонн менше аналогіч�

ної дати минулого року. Вро�

жайність становить 23,8 ц/га,

що на 1,4 ц/га менше рівня ми�

нулого року (25,2 ц/га).

Пшениці намолочено 63,4

млн тонн (у 2008 році 66,0 млн

тонн), ячменю 18,7 млн тонн (у

2008 році 24 млн тонн).

Рис зібрано на площі 170

тис. га (94% від плану), намоло�

чено 978 тис. тонн при врожай�

ності 57,6 ц/га (на 11,6 ц/га

більше 2008 року).

Соняшник на зерно зібрано

на площі 4,9 млн. га (80%), на�

молочено 5,8 млн тонн при вро�

жайності 11,7 ц/га, що на 0,5

ц/га менше рівня 2008 року.

Цукрові буряки зібрано з

площі 765 тис. га (93%), накопа�

но 23,6 млн тонн коренеплодів

(на 4,6 млн тонн менше 2008 ро�

ку) при врожайності 308,1 ц/га

(на 47,2 ц/га нижче за минулий

рік).

Сої обмолочено 683,0 тис. га

(78,4%), намолочено 827,3 тис.

тонн при врожайності 12,1 ц/га

(на 1,6 ц/га більше торішнього).

Картопля в сільгосппідпри�

ємствах викопана на всій площі

посіву 213,5 тис. га – 4,2 млн

тонн (на 974 тис. тонн більше

2008 року) при врожайності

187,7 ц/га (на 10,4 менше мину�

лого року).

Овочів зібрано 1,6 млн тонн

(на 48,3 тис. тонн більше 2008

року) при врожайності 208,4 ц/га

(на 8,7 ц/га менше 2008 року).

Осінній обробіток грунту

проведено на площі 23,3 млн га,

що на 0,7 млн. га більше мину�

лого року.

Озимі культури у всіх катего�

ріях господарств посіяні на пло�

щі 17,8 млн га (99,7 % від плану),

що на 762,0 тис. га більше ана�

логічної дати минулого року.

Заготівля кормів. На одну

умовну голову ВРХ заготовлено

20,4 ц.к.од., що на 0,6 ц.к.од.

більше минулого року.

Мінеральні добрива. За ста�

ном на 11 листопада 2009 р.,

сільгоспвиробники придбали

2139,7 тис. тонн д.р. мінераль�

них добрив, що на 179,3 тис.

тонн більше, ніж в 2008 році.

Внесено 2007,8 тис. тонн д.р.,

що на 240,6 тис. тонн більше,

ніж в 2008 році. Накопичені ре�

сурси мінеральних добрив у

2009 році складають 2370,8 тис.

тонн д.р., що на 270,4 тис. тонн

д.р. більше рівня 2008 року.

За інф. прес!служби МСГ РФ

ЗГІДНО із оновленим прогно�

зом USDA, врожай пшениці в

світі в сезоні 2009/10 становити�

ме 671,89 млн тонн, що переви�

щує попередню оцінку експер�

тів, оприлюднену в жовтні, –

668,12 млн тонн. При цьому

США зберуть близько 60,3 млн

тонн проти 60,44 млн тонн в по�

передньому звіті. 

Разом із тим, оцінка вироб�

ництва в Росії та Україні була іс�

тотно підвищена, до 59,5 і 20,5

млн тонн відповідно, що і зумо�

вило збільшення загального

прогнозу світового урожаю в

поточному сезоні. 

Крім того, прогнози світово�

го споживання пшениці  в

2009/10 МH також продовжу�

ють підвищуватися. Тепер екс�

перти очікують на значення да�

ного показника на рівні 648,35

млн тонн проти 648,1 млн тонн,

що прогнозувалися у жовтнево�

му звіті. 

Світові кінцеві запаси в се�

зоні 2009/10 становитимуть

188,28 млн тонн проти 186,7

млн тонн відповідно.

ЄС планує нарощувати 
імпорт пшениці дурум
З МЕТОЮ збільшення об'ємів

імпорту пшениці дурум Євроко�

місія ухвалила рішення істотно

знизити діючі ставки імпортних

мит для цього виду зерна. Євро�

пейський ринок відчуває неста�

чу високоякісного дурума, трей�

дери сподіваються, що знижен�

ня мит допоможе збільшити ім�

порт даного виду зерна (пере�

важно із США і Канади). 

Зокрема, імпортне мито на

дурум високої якості було ска�

соване (раніше воно становило

16,73 євро/т),  на дурум се�

редньої якості мито було пони�

жене до 3,48 євро (проти 26,73

євро раніше) і для пшениці ду�

рум низької якості мито було

скорочене до 23,49 евро/т (що в

2 рази нижче за раніше діючу

ставку мита). 

Нагадаємо, що з початку по�

точного сезону Зерновий комі�

тет Єврокомісії видав ліцензій

на імпорт 1,076 млн. тонн пше�

ниці дурум, з яких 144 тис. тонн

– минулого тижня. Тоді як лі�

цензій на експорт дурума було

видано в об'ємі 113 тис. тонн.



Астарта
Компанія «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та

лідер з виробництва цукру в

Україні, оприлюднила резуль�

тати діяльності за перші дев'ять

місяців 2009 року. Незважаючи

на фінансову кризу, важке еко�

номічне становище та різку де�

вальвацію гривні наприкінці

минулого року, компанія спро�

моглася поліпшити свої фінан�

сові показники не тільки у

гривневому еквіваленті, але й у

євро. Цьому частково сприяло

певне поліпшення кон'юнкту�

ри на зерновому і особливо на

цукровому ринку. Ціна на сві�

товому ринку тримається біля

багаторічного максимуму. Про�

довжується різке зростання цін

на цукор і на внутрішньому

ринку внаслідок очікуваного

дефіциту вітчизняного цукру в

сезоні 2009�2010 років. Галузеві

експерти очікують, що ціни на

ринку цукру залишатимуться

на високому рівні ще приблиз�

но рік. 

З іншого боку, зусилля ме�

неджменту та інвестиції в мо�

дернізацію призвели до знач�

ного скорочення витрат енер�

горесурсів і матеріалів в ниніш�

ньому виробничому сезоні. В

результаті консолідації активів

скоротилися невиробничі ви�

трати, що забезпечило кращу

конкурентоспроможність про�

дукції «Астарти». Всі ці факто�

ри дозволили компанії підтри�

мувати рентабельність бізнесу

на високому рівні. 

За січень�вересень цього

року дохід компанії виріс на

6% у євро порівняно до анало�

гічного періоду минулого року

– до 75,3 млн євро. Частка від

продажу цукру у загальному

доході зросла до 58% завдяки

зростанню ціни на цукор на

внутрішньому ринку протягом

перших 9 місяців року більш

ніж вдвічі. EBITDA зріс на 8%

до 35,4 млн, тож рентабель�

ність EBITDA зросла на один

відсотковий пункт до 47%. На�

решті, чистий прибуток зріс на

5% до 21,1 млн євро, і таким

чином чиста рентабельність за�

лишилась на рівні 28%.  

Ще одним фактором скоро�

чення операційних витрат в

євро еквіваленті цього року

стала девальвація національної

валюти. Так, адміністративні

витрати зменшилися на 32%, а

витрати на збут  – на 20%. А в

результаті позитивних змін в

цінах та збільшення площ під

культурами компанія отримала

додатковий прибуток у 15,3

млн євро від зміни вартості біо�

логічних активів згідно міжна�

родної системи фінансового

обліку. У той же час, збиток від

переоцінки вартості готової

продукції склав лише 1,3 млн

євро. 

Крім того, «Астарта» протя�

гом перших дев'яти місяців

цього року успішно провела

реструктуризацію позикового

портфелю, збільшивши до 90%

частку довгострокових банків�

ських кредитів. Станом на 31

жовтня загальні фінансові зо�

бов'язання компанії складали

83,8 млн євро,  а готівкові кош�

ти – 1,2 млн євро. 

В цукровому сегменті «Ас�

тарта» продовжує зміцнювати

свої лідируючі позиції. Станом

на 12 листопада, заводи хол�

дингу виробили більше 160 тис.

тонн високоякісного цукру,

при цьому частка власної сиро�

вини склала 90% проти торіш�

ніх 84%. Компанія продовжує

робити ставку на великих про�

мислових споживачів продукції

– кондитерські фабрики та ви�

робників напоїв – збільшивши

їх частку у загальному обсязі

реалізації до 83%. Загалом про�

даж цукру за перші дев'ять мі�

сяців року зріс на 14% до 129,7

тис. тонн в абсолютному вимірі

і на 13% до 43,6 млн євро в гро�

шовому еквіваленті. 

В зерновому сегменті ком�

панія нарощувала частку ек�

спорту у загальних доходах від

продажу зернових та олійних

культур, які збільшилися за

перші три квартали цього року

на 4% до 18,7 млн євро. У кіль�

кісному виразі продажі зросли

на 12%. Станом на 12 листопа�

да агрофірми холдингу зібрали

222 тис. тонн ранніх зернових з

площі 59 тис. га та 111 тис.

тонн технічних культур з площі

35 тис. га. Врожайність на 30�

50% вища, ніж середні показ�

ники по Україні.  Компанія

прогнозує сумарний збір куль�

тур цього року на рівні 375 тис.

тонн. При цьому якість зібра�

ного зерна набагато вища то�

рішньої, а тому менеджмент

сподівається продавати його

дорожче. Також регіональні

підрозділи холдингу закінчили

сівбу озимини під урожай 2010

року на площі 37,5 тис. га, що

на 8% вище, ніж минулого ро�

ку, і підготовку ґрунту та вне�

сення добрив під сівбу цукро�

вого буряку в наступному ви�

робничому сезоні на площі

близько 36 тис. га.

Акції «Астарта Холдинг» на

Варшавській фондовій біржі

продовжили стрімке зростання

у листопаді на фоні зростаючих

цін на цукор і очікуваного його

дефіциту в Україні. За перші

десять днів місяця ціна підско�

чила до 38,75 польських злотих

за акцію. Останній раз така ви�

сока ціна спостерігалася 17 мі�

сяців тому – у червні 2008 року. 

У перший день після виходу

фінансового звіту за перші три

квартали року, ціна трохи впала

до рівня 37,48 польських зло�

тих за акцію, адже результати

компанії, хоч і сильні, не змо�

гли перевершити очікування

інвесторів, а також зважаючи

на той факт, що менеджмент

поки що не оприлюднив прог�

нозів щодо діяльності компанії

у наступному році. 

Агротон
Агропромисловий холдинг

«Агротон», що спеціалізується

на вирощуванні зернових та

олійних культур, виробництві

продукції тваринництва, хлібо�

булочних виробів та сирів,

здійснив приватне розміщення

25% акцій у формі депозитар�

них розписок (ADR) з подаль�

шим лістингом на Франкфурт�

ській фондовій біржі. Ексклю�

зивним фінансовим радником

розміщення була обрана інве�

стиційна компанія «Фенікс Ка�

пітал». 

За словами директору хол�

динга «Агротон» Андрія Анпі&

лова ,  участь у розміщенні

прийняли інституційні інве�

стори з Європи, США та Росії.

Всього було розміщено 4 млн

ADR у співвідношенні 1:1 до

акцій компанії за ціною 10,5

доларів США за розписку. Та�

ким чином, «Агротон» залучив

42 млн доларів США, а капіта�

лізація компанії за результата�

ми розміщення становила 168

млн доларів США.  

«Агротон» працює в Україні

з 1992 року, і на сьогоднішній

день має в обробітку 134 тис. га

землі на Сході України (Луган�

ська область), а також контро�

лює елеваторні потужності для

зберігання 235 тис. тонн зерна.

До складу холдингу входять  дві

птахофабрики, свиноферма,

два сирзаводи, хлібозавод і ма�

каронна фабрика.

Укррос
ВАТ «Цукровий союз Укррос»,

другий за результатами мину�

лого року виробник цукру в

Україні, та його зерновий пі�

дрозділ ТОВ «Укррос�Зерно»

закінчили сівбу озимих куль�

тур. Як повідомила компанія,

всього засіяно 31 тис. га, з яких

найбільшу площу відведено під

пшеницю (24 тис. га). 2,9 тис.

га займає озимий ячмінь, 2,4

тис. га – озимий ріпак. Також

сільгосппідприємства об'єдна�

ного холдингу закінчують зби�

рання кукурудзи та цукрового

буряку. Кукурудза зібрана з

59% площ (5 тис. га), буряк – з

85% від плану (14,3 тис. га). 

Станом на 12 листопада, на

заводах компанії перероблено

740 тис. тонн буряку, з якого

вироблено більше 100 тис. тонн

цукру. Крім того, Пальмірсь�

кий завод подав до Міністер�

ства Економіки заявку на отри�

мання ліцензії для імпорту

майже 30 тис. тонн цукру�сир�

цю згідно квоти підприємства.  

Акції  «Укрросу», що обер�

таються через депозитарні роз�

писки (GDR) на Франкфуртсь�

кій фондовій біржі, нарешті по�

чали швидко зростати, хоча й

досі знаходяться на дуже низь�

кому рівні. За першу половину

жовтня ціна стрибнула у 2,75

рази до рівня 0,55 євро за GDR,

і це підняло ринкову капіталі�

зацію компанії до 5,8 млн євро.

В подальшому ціна не змінюва�

лася. Отже, можна казати про

суттєвий прогрес, і водночас

про повернення інтересу до ак�

цій з боку інвесторів. 

АГРОПРОФІ

№ 41 [091] 13 листопада, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 ФОНДОВИЙ РИНОК

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 37,00 37,00 37,48 937,00 4,7% 240,7%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 133,00 134,00 131,95 762,86 22,1% 167,0%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 41,50 43,00 42,50 2 921,49 9,0% 245,5%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 3,50 3,71 3,50 35,88 0,0% 365,4%
Лендком Лондон LKI LN GBP 6,25 6,50 5,63 13,51 0,0% �48,8%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,95 1,03 1,03 12,88 4,0% �55,2%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 11,30 11,75 11,25 1 245,94 �9,3% 246,2%
Миронівський завод круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,41 1,90 1,95 264,00 0,3% 47,1%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 13,00 13,50 13,50 286,88 3,8% 125,0%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,00 2,30 2,30 39,56 �12,9% 9,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,91 1,97 1,92 63,25 3,2% �66,9%
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 12 листопада 2009 р.

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, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Основні фінансові показники, 
млн. євро

Джерело: дані компанії



МУСИМО зізнатися, що як пере�

січні столичні споживачі, ми зви�

кли до наявності майже в усіх тор�

говельних мережах ковбасної про�

дукції і сиру з етикеткою «Глоби�

но».  Однак ці продукти є резуль�

татом роботи цілої низки об'єдна�

них сучасних компаній: ТОВ «Гло�

бинський м'ясокомбінат», ВАТ

«Глобинський маслозавод», ТОВ

«Глобинський свинокомплекс»,

ТОВ «Глобинський м'ясомолоч�

ний комплекс» та ТОВ «НВП

«Глобинський райагробуд» та ЗАО

Проектно�будівельне управління

«Дніпро».

– Наше підприємство ще зов�

сім молоде, – розпочав нашу роз�

мову засновник групи підпри�

ємств «Глобино» Олександр

Кузьмінський. – Ще якихось 15

років тому тут нічого не було. До

1993 року на території нинішнього

м'ясокомбінату ледь жеврів неве�

личкий забійний цех районної за�

готконтори. Тоді був пік еконо�

мічної кризи, і мені вдалося взяти

цей  цех в оренду з правом викупу.

Ми працювали без вихідних, на

ентузіазмі: узяли кредит, капіталь�

но відремонтували приміщення,

придбали обладнання для ковба�

сного цеху і зробили ставку на

якість. Мушу зізнатися, що низь�

коякісну дешеву ковбасу не про�

сто їсти погано, а й виготовляти

неприємно. Думаю, що саме ця

стратегія стала запорукою нашого

успіху. Ми перетворилися на суча�

сне підприємство, яке забезпечує

роботою понад 3,5 тисячі праців�

ників. У нас справжня команда

однодумців, яка продовжує гене�

рувати нові ідеї, розвиватися. А

тому ми постійно відчуваємо по�

требу фахового ресурсу.  Ми не

скоротили жодної програми. У

останні роки ми стабільно демон�

струємо зростання обсягів реалі�

зації продукції, що в кризові часи

є приємним виключенням з пра�

вил. Це відбувається за рахунок

перерозподілу ринку: споживачі

відмовляються від дешевого про�

дукту на користь, хоч і дорожчого,

але більш якісного. Бо нарешті і

до нас приходить розуміння того,

що немає нічого більш цінного,

ніж здоров'я.  Тому зараз набагато

комфортніше працювати. 

Про те, що умови праці спра�

вді задовольняють людей, свідчить

і той факт, що практично всі спе�

ціалісти, які приходять сюди на

стажування, залишаються тут

працювати. На керівних посадах у

нас переважно досвідчені загарто�

вані фахівці віком 25�40 років. І

вони сьогодні краще володіють

ситуацією, ніж я. Тому пропоную

«по науку» відправитися до них і

розпочати зі свинокомплексу.

Свинокомплекс –
суцільне ноу2хау:
від рідкого 
харчування –
до сухого палива
Жодні найсучасніші технології ви�

робництва і «новомодні» рецепту�

ри не забезпечать смак готової

продукції, якщо вона зроблена з

неякісної сировини. Тому на по�

чатку 2005 року було прийняте рі�

шення про створення власного

потужного виробництва високоя�

кісної свинини. При цьому одразу

визначилися, що ніяких стимуля�

торів росту, антибіотиків й решти

шкідливих речовин для здоров'я

споживачів не застосовуватимуть.

Тож працюють під гаслом: «Наш

девіз – це хороша генетика та

якісна рецептура кормів». 

– Почали з придбання на око�

лиці міста занедбаного тварин�

ницького комплексу і повної ре�

конструкції 6 корівників, – розпо�

відає директор свинокомплексу

Володимир Ткаченко. – Восе�

ни наступного року два корпуси

заселили придбаним в Чернівцях

поголів'ям ландраса і почали ви�

пробовувати передові канадські

технології. Отримані результати

виявилися вражаючими: за се�

редньодобового приросту 750�800

грамів витрати кормів становлять

2,7�2,8 кг на кг приросту. Для Ук�

раїни це один з кращих показни�

ків. Товарних кондицій при вазі

110�130 кілограмів тварина набу�

ває за 170 днів і, згідно з графіком,

потрапляє на м'ясокомбінат. 

За неповні три роки тут зведе�

но 16 свинарників, елеватор на 9

тис. тонн одночасного зберігання

зерна з можливістю подальшого

збільшення до 12 тис. тонн та

комбікормовий цех, який наступ�

ного року має «дорости» до заводу

з потужністю виробництва 20

тонн комбікорму на годину. Землі

в обробітку компанія не має, зер�

нову групу для виробництва кор�

мів закуповує у сільгоспвиробни�

ків. Рецептуру кормів розроблено

спільно з провідною англійською

компанією «Френкрайт». 

Загалом свинокомплекс розбу�

довується на трьох майданчиках –

тут, у Глобино, у сусідній Шепелів�

ці та селі Оболонь Семенівського

району. Будівництво розгортаєть�

ся рекордними темпами. У рай�

центрі воно практично завершене.

Сусіднє почалося в березні цього

року. По мірі готовності примі�

щення одразу заповнюються тва�

ринами, і до 1 січня наступного

року тут має бути повністю пе�

реоснащено 10 колишніх корівни�

ків.  Наразі на відгодівлі знахо�

диться 11,5 тисяч голів, а на озна�

чену дату це має бути повне заван�

таження двох ділянок свиноком�

плексу у 30 тисяч голів. Так само у

розпалі будівництво оболонського

відгодівельного майданчика, але

про нього трохи згодом. 

Отже, племрепродуктор у Гло�

бино, розрахований на 4,5 тисячі

свиноматок, сьогодні завантаже�

ний 3,8 тисячами особин францу�

зької генетики від компанії

«Франсгібрид». За кількістю сви�

номаток він входить до четвірки

найбільших свинокомплексів в

Україні. 

Суттєвим технологічним про�

ривом є оснащення приміщень

паркодами – окремими стійлами,

підключеними до комп'ютера, на

який поступає інформація з чіпа,

вживленого у вухо тварини. Це

обладнання голландської фірми

«Велас». Завдяки йому оператор

відстежує усі обумовлені техноло�

гією процеси утримання, і в разі

необхідності може швидко ско�

ристатися допомогою ветлікаря.

До речі, на початку вагітності

свинки проходять УЗД. Щодо

продуктивності свиноматок, то

через молодий вік стада на один

опорос наразі приходиться 10,5

особин. У планах наступного ро�

ку довести цей показник до 11,2

поросят.

Якщо говорити про можливий

вплив людського фактору, то зав�

дяки максимальній механізації і

комп'ютеризації на відгодівлі в нас

один оператор обслуговує дві ти�

сячі голів. На репродукції за бри�

гадною системою дві свинарки

опікуються 220 особинами, на до�

рощуванні три фахівці – на чоти�

ри тисячі поросят.  

Тепер про принципово новий

самий високотехнологічний відго�

дівельний майданчик у селі Обо�

лонь. Фахівці компанії «Глобино»

стверджують, що аналогів в Укра�

їні йому немає. Свинокомплекс

буде повністю оснащений найсу�

часнішим обладнанням австрійсь�

кої фірми «Шаулер» і, крім іншо�

го, розрахований на відгодівлю

тварин рідким кормом й опален�

ням приміщень гранульованим

паливом. Розріджуючим компо�

нентом корму виступатиме цінна

сироватка, яка в достатній кілько�

сті залишається на маслозаводі і

поки реалізується швидше як

утиль, ніж сировина. Цей метод

почав поширення світом бо «за ін�

ших рівних» дозволяє зменшити

витрати кормів до 2,6 кг на кіло�

грам приросту. 

Також принципово новою для

нашої держави буде система опа�

лення приміщень. Паливом для

отримання гарячої води виступа�

тиме сухий гранульований гній.

Завдяки щитовій підлозі гнійні

стоки потрапляють в резервуар,

потім через сепаратори густа

фракція відокремлюватиметься

від рідкої, сушитиметься і грану�

люватиметься. Технологію вироб�

ництва і застосування такого па�

лива розроблено луцькою компа�

нією «Біофуіл». За попередніми

підрахунками  увесь опалюваль�

ний сезон коштуватиме 200�250
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Майбутній світовий бренд
плекають на Полтавщині
КОМПАНІЇ Про те, що Коньяк – це маленьке містечко за 500 км від Парижу, людство дізналося
потому, як належно оцінило народжений там благородний янтарно!золотистий міцний напій. Вочевидь,
така сама доля чекає і на Глобино – мальовниче містечко Полтавщини, яке отримало статус райцентру
трохи більше чверті століття тому. І станеться це також завдяки смачному загальнолюдському
надбанню – ковбасі під торговою маркою «Глобино».



тис. грн – це, як мінімум, вшесте�

ро дешевше порівняно із газом. 

Ці об'єкти стануть першою лі�

нією свинокомплексу загальною

потужністю 120 тисяч голів на рік.

Перспектива ж проекту на сьогод�

ні видається не просто амбітною,

а фантастичною – із запуском

другої та третьої ліній кількість

поголів'я має становити 500 тисяч

свиней на рік. Це дасть змогу ТОВ

«Глобинський свинокомплекс»

повністю завантажити  потужно�

сті м'ясокомбінату власною сиро�

виною і перетворитися на одного

з найбільших підприємств галузі в

Україні.

За глобальним 
результатом –
спільна робота
Продукція глобинського м'ясо�

комбінату, по суті, є вінцем усієї

тієї копіткої роботи корпорації

«Глобино», про яку ішлося раніше

і йтиметься далі. Його роботу

можна порівняти з виступом

останнього, самого сильного

спортсмена на завершальному

етапі естафети, від якого залежить

доля команди. Тому цю команду

оцінюють як золотий фонд групи

підприємств. Очолює її досвідче�

ний керівник і фахівець справи

Олександр Бондаренко.

Через кілька хвилин спілку�

вання з ним ми зрозуміли, що цей

м'ясокомбінат об'єктивно найкра�

щий – від підбору кадрів до кож�

ного виробу. І йдеться не про фа�

натизм, а про об'єктивну оцінку

роботи підприємства. 

Продукція «Глобинського

м'ясокомбінату» виробляється на

сучасному високотехнологічному

обладнанні останнього покоління

провідних закордонних і вітчизня�

них компаній м'ясопереробної га�

лузі. Сировина виключно нату�

ральна, на 50% власного вироб�

ництва, а також від «Нашої Ряби»

і решти перевірених надійних

партнерів. Інгредієнти – переваж�

но сіль та перець, оболонки  зде�

більшого натуральні. Рецептури

для понад 200 найменувань про�

дукції застосовуються як Держ�

стандарту, так і за оригінальними

фірмовими рецептами власної

розробки. Контроль якості відпо�

відає вимогам світового стандарту

ISO 9001�2001. 

– Продукція підприємства по�

зиціонується на ринку як средньо�

дорога і дорога. – говорить Олек�

сандр Дмитрович. – Асортимент�

ний ряд продовжує розширювати�

ся. Віднедавна була запроваджена

у виробництво ексклюзивна ков�

баса з благородною білою плісня�

вою, яку в Україні більше ніхто не

випускає. Цей продукт преміум�

класу створюється за унікальною

італійською технологією вироб�

ництва сиров'ялених ковбас без

копчення. З інгредієнтів – лише

відбірна свинина, сіль і перець.

Вона допоки не знайшла широко�

го кола споживачів, однак усі, хто

куштував цю ковбасу, у захваті від

її смаку. Реально ж розкуповується

щодня близько 200 кілограмів, то�

ді як сирокопчених ковбас розхо�

диться понад 7 тонн за день.

Смак та якість продукції тор�

гової марки «Глобино» підтвер�

джені нагородами переможців

профільних виставок і дегустацій�

них конкурсів «Прод�Експо», «100

Кращих товарів України», «Ви�

робник кращих вітчизняних това�

рів» тощо.

Компанія активно співпрацює

з провідними торговими мережа�

ми через власну систему збуту і

логістики. Тому вона широко

представлена практично в усіх ку�

точках України, а також країнах

ближнього зарубіжжя. 

Сир має бути сиром,
а масло – маслом
– На зовнішній вигляд пересіч�

ний громадянин не визначить, чи

присутні у маслі і сичужних сирах

рослинні жири й емульсії. Нату�

ральний сир має спочатку бути де�

що «гумовий», обволікати рот і за�

лишати по собі легкий післясмак.

– Так відповів на наше запитання

молодий і завзятий голова пра�

вління ВАТ «Глобинський масло�

завод» Руслан Каменєв. – Як�

що виробник цінує свою репута�

цію і поважає споживача, він ні�

коли не вдасться до виготовлення

фальсифікату.

Наша виробнича програма –

це 15 видів твердих (сичужних)

сирів, які становлять основу ви�

робництва, два види масла і нез�

начна кількість традиційної ки�

сломолочної продукції для потреб

району. Заснований у 1929 році

маслозавод виробляв масло та ка�

зеїн. У 2000�му увійшов до складу

корпорації «Глобино», і відтоді по�

чалася його «новітня історія». На�

віть у найскрутніші часи наш за�

вод не вдавався до використання

«побічної сировини». Наше масло

на ринку досить дороге, але актив�

но розкуповується рівномірно

протягом року. Теж саме стосуєть�

ся і решти продукції, адже ми

привчили споживача до того, що

наш продукт якісний на 100 від�

сотків.  До того ж ми розташовані

в екологічно чистій зоні, що та�

кож сприяє попиту на нашу про�

дукцію, і не лише в Україні.  

Завдяки новому власнику ми

швидко зробили модернізацію під�

приємства, встановили прогресив�

не німецьке обладнання, яке зве�

ло до мінімуму фактор людського

втручання. Торік ввели в експлуа�

тацію новий молокоприймальний

цех, потужність якого дозволяють

обробляти 300 тонн молока на

добу. Сьогодні ми здатні виробля�

ти понад 20 тонн сиру на добу.

Співвідношення виготовлення си�

ру та масла становить 4:1.

Ми не працюємо, як кажуть

російською, «на склад». В струк�

турі групи підприємств є торговий

дім, який займається реалізацією

усієї виробленої продукції. Безу�

мовно, це значно полегшує нам

життя, адже ми на підприємстві

відповідаємо лише за якість і обу�

мовлену кількість продукції. На�

разі приймаємо близько 140 тонн

сировини, 70% якої постачається

сільгосппідприємствами, решту –

від населення. А ще торік ситуація

була прямо протилежною. На�

ступного року ми плануємо, як це

не важко для сприйняття, взагалі

відмовитися від сировини госпо�

дарств населення.

Проблема утилізації сироватки

є дуже актуальною для заводів, які

виготовляють аналогічний нашо�

му спектр продукції, оскільки во�

на має високу категорію небезпе�

ки для навколишнього середови�

ща. Наразі сироватку здаємо по 1

копійці за тонну, щоб не мати з

нею проблем, на вознесеньське

підприємство «Євролак», яке су�

шить її. Однак ви, мабуть, уже

знаєте, що незабаром ми будемо

основними її постачальниками на

наш новий відгодівельний свино�

комплекс. 

Гордістю нашого заводу, крім

продукції і висококваліфікованих

працівників, є також дві власні

атестовані лабораторії – виробни�

ча і бактеріологічна. Система

управління якістю відповідає ви�

могам ДСТУ ISO 9001�2001, си�

стема управління безпекою харчо�

вих продуктів сертифікована згі�

дно до вимог ДСТУ 4161�2003. То�

рік підприємство стало перемож�

цем всеукраїнського конкурсу

якості продукції «100 Кращих то�

варів України».

Вкладайте 
інвестиції 
у сталий розвиток
Для модернізації виробництва на�

прикінці 2007 року ТОВ «Гло�

бинський м'ясокомбінат» випу�

стив і розмістив облігаційну пози�

ку в сумі 50 млн грн номінальною

вартістю 1000 грн терміном на 5

років. Інвестори, відповідно до

умов, мають право щорічно до�

строково пред'являти облігації до

погашення. Тому більшість влас�

ників, в основному це комерційні

банки, на початку фінансової кри�

зи скористалися цим правом. За

словами заступника фінансового

директора групи підприємств

Ігоря Скубія, підприємство вико�

нало свої зобов'язання – достро�

ково викупило в усіх бажаючих ви�

пущені облігації на суму 38 млн

грн, наразі близько 80% облігацій

знаходяться в його власності.  

– Наразі ми активно прос�

уваємо проект із вторинного роз�

міщення наших корпоративних

облігацій серед інвесторів, як

юридичних, так і фізичних осіб, –

продовжує Ігор Скубій. – Рівень

довіри до банківської системи та

ринку нерухомості суттєво зни�

зився, зростає інфляція. Для ста�

білізації економіки не тільки лю�

ди, а й гроші повинні працювати. 

Тому ТОВ «Глобинський

м'ясокомбінат» пропонує інвесто�

рам вигідно розмістити кошти в

своїх облігаціях напряму, без по�

середників. Це загальновизнана

світова практика. До речі, саме її

застосовує понад півстоліття най�

успішніший інвестор сучасності

американець Уорен Баффет, який

у 2008 році очолив рейтинг найба�

гатших людей світу.

Серед гарантій, які здатні пі�

двищити інвестиційну привабли�

вість емітента, – потужний розмір

власного капіталу, зростання об�

сягів виробництва, прозорість біз�

несу. 

– Обсяг власного капіталу, –

веде далі наш співрозмовник, –

становить 220 млн грн, обсяг бор�

гового навантаження становить

приблизно наш місячний обсяг

реалізації. Для порівняння, у бан�

ків це співвідношення – 10�15%

власного капіталу. Наш бізнес

приносить достатньо прибутків,

щоб забезпечити виконання взя�

тих на себе зобов'язань. За перше

півріччя 2009 року підприємства

нашої групи отримали понад  39,3

млн грн чистого прибутку. 

Позитивний розвиток  компа�

нії підтверджують експерти. Так,

українське рейтингове агентство

«Кредит�Рейтинг» підвищило рей�

тинг позичальника ТОВ «Гло�

бинський м'ясокомбінат» зі ста�

більного (25.12.08 р. – uaBBB�) до

позитивного (26.06.09 р. –  uaBBB).  

За словами Олександра Кузь�

мінського, ще з прорадянських

часів у нас побутує думка, що лю�

дина, яка побувала на м'ясокомбі�

наті, більше ніколи в житті не спо�

живатиме ковбасу. Робота цього

підприємства на власному при�

кладі спростовує її: господарі нав�

мисне пропонують проводити

«день відкритих дверей» для сер�

йозних інвесторів, щоб вони на

власні очі побачили увесь процес

виробництва і стали ще більшими

прихильниками смачних і корис�

них глобинських мясних виробів.

– Ми – відкрита компанія, –

підсумовує зустріч Ігор Скубій. –

Тому інформація щодо проектів і

фінансового стану постійно оно�

влюється на нашому сайті в Інтер�

нет. Рентабельність бізнесу дозво�

ляє виплачувати за облігаціями до�

хід не менше 26% річних. Крім то�

го, ми готові співпрацювати з кож�

ним інвестором індивідуально.

Тетяна Шелкопляс

Фото надані групою підприємств «Глобино»
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Чи можна передбачити в
документації на передачу

земельної ділянки в оренду пев�
не обмеження на землю у зв'яз�
ку з розміщенням на ній опори
лінії електропередачі? Така
опора на ділянці лише одна, во�
на розміщена біля самого краю
в куті. Однак договір сервітуту
укладати не хотілося б, оскіль�
ки це буде ціла бюрократія (мій
проектант каже, що договір
сервітуту потрібно робити окре�
мий, додатково його з кимсь
погоджувати, малювати якісь
схеми) – хотілося б обійтися
простішими діями, аби швидше
укласти договір оренди землі.

Василь С., Полтавська обл.

ОБІЙТИСЯ в даному випад�

ку без укладення договору сер�

вітуту досить складно, але ре�

ально. Ваш проектант має ра�

цію: договір сервітуту справді

укладається окремо, і головною

проблемою тут може виявитися

згода власника (балансоутриму�

вача) лінії електропередачі на

його укладення. Крім того, сер�

вітут – це право на користуван�

ня чужою земельною ділянкою,

яке не створює значних обме�

жень для власника цієї ділянки,

сервітут, як правило, не є обме�

женням прав на землю, однак

він може поєднуватися із вста�

новленням обмеження прав на

землю.

Земельний кодекс передба�

чає можливість встановлення

обмеження (обтяження) на ви�

користання власником земель�

ної ділянки або її частини в об�

сязі, передбаченому законом

або договором (ст.110 ЗК Украї�

ни). Причому обмеження прав

на земельну ділянку стосується

не лише її власника, а й земле�

користувача, в т.ч. орендаря, ос�

кільки власник не може переда�

ти землекористувачеві більше

прав, аніж має сам. Обмеження

– це покладення на власника

(орендаря) обов'язку утримува�

тися від певних дій. Воно може

стосуватися як всієї земельної

ділянки, так і її частини. 

В описаному випадку Ви

можете встановити спеціальне

обмеження у вигляді забезпе�

чення збереження опори лінії

електропередачі, можливості її

обслуговування та дотримання

режиму охоронної зони ЛЕП.

Однак якщо проект відведення

проходитиме експертизу, краще

одразу виключити з земельної

ділянки частину з опорою. 

Спеціальні обмеження (тоб�

то ті, що стосуються конкретної

земельної ділянки та виникають

на підставі угод і актів управлін�

ня) згідно з п.2 ст.111 ЗК Украї�

ни підлягають державній реє�

страції в органах земельних ре�

сурсів (п. «г» ст.15 ЗК України).

Утім, якщо обмеження встано�

влюється договором оренди зе�

млі, то державна реєстрація

цього договору буде одночасно

державною реєстрацією обме�

ження щодо використання зе�

мельної ділянки.

Фактичне встановлення

спеціальних обмежень, позна�

чення меж зон обмежень на

місцевості здійснюється орга�

нами землеустрою відповідно

до п. «е» ст.183 ЗК України.

Чи маю я право як особа,
яка подала заяву до се�

лищної ради з приводу земель�
ного правопорушення, якимось
чином вплинути на її розгляд?
Адже місяць уже минає, а жод�
ної відповіді я досі не отримав,
ніяких документів чи якоїсь до�
даткової інформації не затребу�
вали, і взагалі як просувається
розгляд питання – не повідо�
мляють.

Іван М., Київська обл.

ВПЛИНУТИ на розгляд зе�

мельного спору органом місце�

вого самоврядування Вам нав�

ряд чи вдасться (принаймні, в

межах закону), а от деякі права

як сторона цього спору Ви

справді маєте.

Так, по�перше, земельні спо�

ри відповідно до ч.2 ст.159 Зе�

мельного кодексу України роз�

глядаються за участю зацікавле�

них сторін, які повинні бути зав�

часно повідомлені про час і міс�

це розгляду спору. У разі відсут�

ності однієї із сторін при першо�

му вирішенні питання і відсут�

ності офіційної згоди на розгляд

питання розгляд спору перено�

ситься. (Утім, відсутність однієї

із сторін без поважних причин

при повторному розгляді зе�

мельного спору не зупиняє його

розгляд і прийняття рішення). 

По�друге,  ЗК України у

ст.160 надає сторонам, які бе�

руть участь у земельному спорі,

такі права: 

– знайомитися з матеріала�

ми щодо цього спору,

– робити з них виписки,

– брати участь у розгляді зе�

мельного спору,

– подавати документи та ін�

ші докази,

– порушувати клопотання,

– давати усні та письмові

пояснення,

– заперечувати проти клопо�

тань та доказів іншої сторони,

– одержувати копію рішен�

ня щодо земельного спору (і в

разі незгоди з цим рішенням

оскаржувати його).

Порядок ознайомлення сто�

рін з матеріалами спору законо�

давством не визначено. Як вба�

чається із згаданої вище статті,

ознайомитися з ними Ви може�

те під час засідання або заявив�

ши клопотання про озна�

йомлення з матеріалами спору.

Обґрунтоване клопотання (офі�

ційне прохання про здійснення

певних дій чи прийняття рішен�

ня) може подаватися як до, так і

в процесі вирішення спору. За�

перечення проти клопотань та

доказів може виявлятися у ви�

словленні думки про безпід�

ставність і необґрунтованість

клопотання або недостовір�

ність, неналежність і недопу�

стимість доказів.

Розглянути земельний спір

селищна рада має у місячний

термін з дня подання заяви. Рі�

шення передається сторонам у

5�денний термін з часу його

прийняття. У разі незгоди з

прийнятим рішенням Ви може�

те оскаржити його до адміні�

стративного суду.

Кому мають відійти не�
сільськогосподарські угід�

дя приватного сільгосппідпри�
ємства при його ліквідації?

Олександр Д., м.Черкаси

ВІДПОВІДНО до ч.1 ст.30

Земельного кодексу України

при ліквідації сільськогоспо�

дарських підприємств несільсь�

когосподарські угіддя, що пере�

бували у їх власності, розподі�

ляються відповідно до установ�

чих документів цих підприємств

або за згодою власників земель�

них часток (паїв). У разі недо�

сягнення згоди це питання ви�

рішується у судовому порядку. 

Розподіл таких угідь, які є

власністю приватного сільсько�

господарського підприємства,

що ліквідовується, здійснюєть�

ся відповідно до статуту, догово�

ру про створення та діяльність

тощо такого підприємства. 

Утім, якщо приватне сіль�

госппідприємство має заборго�

ваність, яку не може погасити

за рахунок коштів, то його май�

но, у т.ч. земельні ділянки, мо�

же стати об'єктом звернення

стягнення для задоволення ви�

мог кредиторів і бути проданим

на прилюдних торгах. 

За загальним правилом, не�

сільськогосподарські угіддя, що

перебували у користуванні при�

ватних сільгосппідприємств,

при ліквідації підлягають по�

верненню власникам таких

угідь: державі, територіальній

громаді, відповідній фізичній

чи юридичній особі.

?

?

?

Юридична консультація
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК Надсилайте свої запити з позначкою
«Юридична консультація» на поштову адресу редакції 
або на e!mailera@agroprofi.com.ua. 

Підготувала Євгенія Руженцева

Глобинські аграрії на кризу не зважають

Перебуваючи у Глобинському районі на Полтавщині напере&

додні професійного свята, наші журналісти завітали і до

Управління агропромислового розвитку райдержадміні&

страції. Привітали зі святом фахівців управління, а також «з

перших вуст» дізналися про стан галузі. Про те, з якими по&

казниками зустрічає професійне свято агропромисловий

комплекс району, нам розповів начальник управління АПР

Глобинської РДА Володимир Сьомін.

Глобинський район займає пло�
щу 247,4 тис. га, з них 144,7 тис.
га – сільськогосподарські угіддя,
125,8 тис. га. – рільні землі, 23,1
тис. га землі лісового і водного
фондів.
Глобинський – найбільший се�
ред районів області. Налічує 46
сільськогосподарських підпри�
ємств та 172 фермерських госпо�
дарства. Товаровиробники ра�
йону займаються вирощуванням
озимої пшениці, жита, ячменю,
кукурудзи, соняшника, ріпаку,
сої, маку, овочевих культур.

Осінньо&польові роботи.

В районі 18 насіннєвих госпо�
дарств, які мають паспорт�па�
тент і вирощують посівний мате�
ріал як для власних потреб ра�
йону, так і за межі району.
Станом на 11 листопада 2009 ро�
ку сільськогосподарськими під�
приємствами району зібрано
зернових та зернобобових куль�
тур з площі  40,3 тис. га, намоло�
чено – 163,18 тис. т. Середня уро�
жайність становить – 40,5 ц/га. 
Соняшник зібрано з площі 11,5
тис. га, намолочено 27,9 тис.
тонн, середня урожайність ста�
новить 24,2 ц/га.
Накопано цукрових буряків з
площі 4,7 тис. га, накопано –
204,3 тис. тонн при середній
урожайності – 439,0 ц/га.
Сою зібрано з площі 17,9 тис. га,
намолочено – 29,4 тис. тонн при
врожайності  16,4 ц/га. 
Триває збирання кукурудзи на
зерно. На звітну дату намолоче�
но 54,3 тис. т з площі 9,7 тис. га
(73% від плану) при середній
врожайності 55,8 ц/га. 
Підготовлено зябу 57,6 тис. га,
що становить 91% від заплано�
ваної кількості робіт. 
Під урожай 2010 року господар�
ствами району посіяно 18,2 тис.
га озимих культур, що становить
130% до прогнозу, в тому числі
на зерно 18,1 тис. га, з них ози�
мої пшениці – 16,2 тис. га , ози�
мого жита 68 га, озимого ячме�
ню 1,9 тис. га, крім того посіяно
3,7 тис. га озимого ріпаку. Посі�
ви на даний час перебувають у
задовільному стані.
Завершити комплекс осінньо�
польових робіт планується до 1
грудня 2009 року.

Тваринницький комплекс.

За 9 місяців поточного року
сільськогосподарськими підпри�
ємствами вироблено молока 9,2
тис. т. (104% до 2008 р.), серед�
ній надій на корову становить
3705 кг (119%); м'яса вироблено
5,4 тис. тонн (117%), середньо�

добові прирости на дорощуванні
та відгодівлі ВРХ становлять 520
грамів, свиней – 598 грамів;
яєць вироблено 82 тис. штук
(46%); м'яса реалізовано 4209
тонн (114%). Приплоду телят
одержано 2359 голів (82%), ви�
хід телят на 100 корів становить
73 голови (101%), поросят одер�
жано 65868 голів (148%), що
становить 1827 голів (67%) на
100 основних свиноматок.
Поголів'я великої рогатої худоби
складає 6363 голів (93%), в то�
му числі корів 2530 голів (97%),
свиней 48238 голів (134%),
овець 554 голови (106%), птиці
11906 голів (81%).

Фінансування. За програмами
державної підтримки підпри�
ємств АПК на 2009 рік передба�
чено 2,446 млн грн, в тому числі
на погашення заборгованості за
2008 рік в сумі 1,779 млн грн.
Станом на 26 жовтня 2009 року
профінансовано і використано
2,317 млн грн. 
Фінансування здійснювалося за
наступними програмами: допла�
та до закупівельних цін за реалі�
зовані переробним підприєм�
ствам ВРХ, свині та птицю – про�
фінансовано та використано
1,374 млн грн; спеціальна дота�
ція сільськогосподарським під�
приємствам за приріст корів мо�
лочного, м'ясного та комбінова�
ного напряму продуктивності
власного відтворення – 432 тис.
грн; дотація за реалізовану вов�
ну – 5,7 тис. грн.
За програмою «Фінансова під�
тримка підприємств агропроми�
слового комплексу через меха�
нізм здешевлення кредитів» пе�
редбачено 1,186 млн грн. Профі�
нансовано 1,101 млн грн, вико�
ристано станом на 26 жовтня
2009 року 1,074 млн грн.
За програмою «Фінансова під�
тримка здешевленню вартості
страхових премій, фактично
сплачених суб'єктами аграрного
ринку» передбачено 667,2  тис.
грн. Профінансовано і викори�
стано 100%. 
Протягом 2009 року господар�
ствами агропромислового ком�
плексу району було подано до�
кументи на узгоджувальні комі�
сії банків щодо отримання кре�
дитів. Нині кредити отримало 5
господарств на загальну суму
45,4 млн грн: ТОВ «Глобинський
м'ясокомбінат» – 22,9 млн грн;
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»
– 20,0 млн грн; ВАТ «Глобинсь�
кий маслозавод» – 1,0 млн грн;
ПАФ «Урожай» – 0,7 млн грн;
СФГ «Верест» – 0,8 млн грн.



* * *
25&27 листопада 2009 року в
Алушті, АР Крим, відбудеться VI між�
народна конференція «Ринок міне�
ральних 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.

* * *
10 грудня 2009 року в Києві відбува�
тиметься конференція «Ведення агро�
бізнесу в Україні: перспективи 2010
року», організована Асоціацією «Укра�
їнський клуб аграрного бізнесу»
(УКАБ). Конференція проводиться за
підтримки Міністерства аграрної полі�
тики України, а участь в ній візьмуть

провідні компанії агропромислового
коплексу України.
Конференція має на меті створити ком�
плексне уявлення про перспективи ро�
боти  аграрних компаній в 2010 році,
починаючи від кон'юнктури ринків аг�
рарної продукції і сировини, і закін�
чуючи державною підтримкою та тех�
нологічними аспектами виробництва
сільгосппродукції.
Програма конференції розподілена на
чотири сесії.
1. Макроекономіка та фінансовий сек�
тор:  вплив на АПК:
– Державна підтримка агропромисло�
вого комплексу в 2010 році.
– Ринок оренди землі в Україні.
2. Ринки сировини та аграрної продук�
ції та їх вплив на АПК:
– Світовий та український ринки зер�
нових та олійних культур – перспекти�
ви 2009/2010 МР
– Світовий і український ринок цукру.
Перспективи виробництва цукрових
буряків та цукру.
– Ринок сільськогосподарської техніки
в Україні.
– Ринок кадрів для АПК.
3. Технологічне удосконалення аграр�
ного виробництва:
– Досвід успішного ведення аграрного
бізнесу.
– Оптимізація діяльності аграрних ком�
паній.
4. Політичні аспекти аграрного бізнесу:
– Аграрна політика в дзеркалі загаль�
но�політичних процесів. Аграрні скла�
дові програм кандидатів в президенти.
– Створення зони вільної торгівлі з ЄС:
можливий вплив на АПК.

* * *
12 грудня 2009 року в Києві пройде
Шоста міжнародна конференція�ви�
ставка «Овочі і фрукти України�2009.
Ринок перспектив». Організатори кон�
ференціївиставки – тижневик «АПК�
Інформ: 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,
прогнозів кредитування та інвестицій в
агровиробництво, перспектив розвит�
ку ринку матеріальнотехнічних ресур�
сів в коротко� і середньостроковій
перспективі, сприяння контактам між
крупними агропідприємствами і поста�
чальниками матеріальнотехнічних ре�
сурсів (засобів захисту рослин, насін�
ня, 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 2009�2011 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�
динги, банки і страхові компанії.

* * *
17&20 грудня 2009 року в м.Стам�
бул (Туреччина) проводиться Міжна�
родна 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 аграріїв�
любителів. Експозиція виставки пред�
ставляє устаткування і інструменти
для обробітку плодовоягідних куль�
тур, овочів і злаків, корми для тварин
і сільськогосподарську техніку. Всьо�
го у виставці візьмуть участь експо�
ненти 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, посадковий матеріал, засо�
би захисту рослин, добрива; 
– ветеринарія і зоотехніка; 
– препарати для ветеринарії, харчові
добавки, комбікорми.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ демон�

страції передового досвіду та су�

часних технологічних досягнень

у галузі садівництва в період

підготовки до виставки «Агро�

2009» Інститутом гідротехніки і

меліорації, відповідно до рішен�

ня Комісії Міністерства аграр�

ної політики з питань фінансу�

вання розвитку виноградарства

і садівництва, виконано ком�

плекс робіт зі створення постій�

но діючого полігону багаторіч�

них насаджень на території ви�

ставкового комплексу в с.Чу�

бинське Бориспільського райо�

ну Київської області. Для по�

дальшого розширення його ек�

спозиції Міністерство аграрної

політики України планує здій�

снити низку заходів, передбаче�

них наказом «Про розвиток по�

стійно діючого дослідно�демон�

страційного полігону багаторіч�

них насаджень на території ви�

ставкового комплексу «Чу�

бинське» від 15 вересня 2009

року №657/102.

Документом, зокрема, пе�

редбачено розширити експози�

ції полігону в частині демон�

страції таких технологій: 

– вирощування надвисоких

врожаїв плодових культур (100 і

більше т/га) на основі створен�

ня стратегічних колоновидних

насаджень з розміщенням 8 ти�

сяч і більше дерев на 1 га; 

– створення сировинних са�

дів з максимальним рівнем ме�

ханізації технологічних процесів

по догляду за насадженнями та

збиранню врожаю; 

– вирощування яблуневих

садів з мінімальним рівнем за�

стосування хімічних засобів

обробітку з метою отримання

біологічно�чистої продукції на

основі формування насаджень

з використанням імунних сор�

тів вітчизняної селекції та РЕ�

сортів; 

– створення скороплідних

насаджень абрикоса, персика,

черешні, сливи на вегетативно�

розмножувальних підщепах; 

– вирощування хмелю за

умови застосування мікрозро�

шення; 

– технологій вирощування

високоврожайних столових сор�

тів винограду з застосуванням

краплинного зрошення.

Планується також створення

на базі полігону науково�кон�

сультаційного та дорадчого Цен�

тру з метою підвищення квалі�

фікації спеціалістів галузі.

Починаючи з 2010 року,

наказом заплановано передба�

чити виділення Інституту гідро�

техніки і меліорації за рахунок

одновідсоткового збору коштів

на проведення прикладних дос�

ліджень на полігоні та виконан�

ня робіт з догляду за насаджен�

нями згідно з чинними поло�

женнями.
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ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков

Розвиток полігону в Чубинському
НЕЩОДАВНО українські підпри�

ємства галузі машинобудування для

АПК взяли участь у ХІІ Казах�

станській міжнародній виставці

сільського господарства та харчової

промисловості «Агропродекспо�

2009», що проходила в столиці Ка�

захстану м.Астані. 

У ході роботи виставки ВАТ «Гі�

дросила» продемонструвало нові

розробки гідравлічних насосів для

сільськогосподарської техніки, ВАТ

«Машинобудівний завод «Комсо�

молець» – комплекси для зберіган�

ня зерна, ТОВ «Білоцерківський за�

вод гумовотехнічних виробів «Ін�

тер�ГТВ» – комплектуючі вироби

до сільгоспмашин, ВАТ «Калинів�

ський машинобудівний завод» ра�

зом з ВАТ «УкрНДІпродмаш» – но�

ві конструкції тунельних печей для

випікання хлібобулочних виробів,

ВАТ «Вінницький агрегатний за�

вод» – гідроциліндри, гідромотори

та шестеренчасті насоси. Крім того,

на виставці вперше була предста�

влена продукція спільного українсь�

ко�казахстанського підприємства

«Брацлав�Kz», яке виготовляє на те�

риторії Казахстану обладнання для

доїння великої рогатої худоби.  

А на цьому тижні 10�14 листо�

пада у м.Ганновер (Німеччина) від�

бувається Міжнародна спеціалізо�

вана виставка сільськогосподарсь�

кої техніки «Agritechnica 2009».

Вперше у цій виставці беруть

участь українські підприємства га�

лузі машинобудування для АПК:

ВАТ «Червона зірка», яке демон�

струватиме нові розробки сівалок

УПС�8 та Вега�8, ПП ВКФ «Велес

Агро» – ґрунтообробні агрегати

АГН, ТОВ «Агро�Союз» – ґрунто�

обробно�посівні комплекси «Агро�

Союз�Хорш». Експозиція займати�

ме загальну площу у 300 м2.

Крім того, виставку планують

відвідати керівники низки інших

підприємств сільгоспмашинобуду�

вання.

За інф. прес!служби Мінпромполітики

Нашу техніку представили світу



Дніпропетровщина
розвиває 
тваринництво
Виробництво валової продук�
ції тваринництва в усіх катего�
ріях господарств області в по�
точному році, у порівнянні з
минулим, збільшилося на
8,8%, в тому числі в сіль�
госппідприємствах – на 13,2%.
Про це повідомив заступник
голови Дніпропетровської обл�
держадміністрації Олександр

Любович. 
В першу чергу, господарства
області з початку року вироби�
ли майже 200 тис. тонн м'яса,
що на 14,9 тис. тонн або на
8,2% більше відповідного пе�
ріоду 2008 року. Також за цей
період вироблено 310,6 тис.
тонн молока, майже 789 млн.
штук яєць, що більше на 34,7
млн .штук або на 4,6%.
Крім того, як відзначив Олек�
сандр Любович, Дніпропетров�
ська область сьогодні має
перспективи збільшення кіль�
кості великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз та птиці. 
Наразі регіон займає перше
місце в Україні по утриманню
свиней. Сьогодні господарства
області утримують 540 тис го�
лів свиней, що на 18% більше
показника минулого року. Та�
кож в усіх категоріях госпо�
дарств утримується 168 тис. го�
лів великої рогатої худоби, у
тому числі 86 тис. корів, 77,7
тис. голів овець та кіз та 18,1
млн. голів птиці.
В порівнянні з минулим роком
поголів'я овець та кіз збільши�
лося на 12%, а чисельність пти�
ці – майже на 2%. 

Чернігівщина 
визначила 
пріоритети 
Наразі питання повернення
ПДВ є пріоритетними. Така теза
10 листопада прозвучала на за�
сіданні комісії з вивчення пи�
тань відшкодування податку на
додану вартість, яке провів го�
лова Чернігівської облдержад�
міністрації Володимир

Хоменко. Як зазначив голова
ОДА, протягом 10 місяців по�
точного року загальна сума за�
декларованого бюджетного
відшкодування на розрахункові
рахунки суб'єктам господарю�
вання склала 178,1 млн грн. Як�
що за цей період у поточному
році з державного бюджету бу�
ло відшкодовано ПДВ в сумі
109 млн. грн., то за аналогічний
період минулого року цей по�
казник становив 203,7 млн.грн.
Зрозуміло, що негативну роль
зіграло зменшення обсягів про�
мислового виробництва про�
дукції, та відповідно скорочен�
ня експорту.
З іншого боку, станом на 03
листопада 2009 року залишок
невідшкодованих сум ПДВ
склав 128,1 млн.грн, з них з по�
рушенням законодавчо встано�
влених термінів – 93,1 млн грн. 

УКРАЇНСЬКА офіційна делегація

на чолі з першим заступником

Міністра аграрної політики Украї�

ни Юрієм Лузаном у жовтні відві�

дала Францію, де ознайомилася з

роботою NYSE Euronext, зокрема

– біржової площадки Euronext�

Paris, а також діяльністю профе�

сійних учасників французького

біржового ринку. За підсумками

проведеної роботи наразі готуєть�

ся меморандум про співпрацю

щодо створення біржового ринку

ф'ючерсних контрактів в Україні,

насамперед тих, базовим активом

яких є сільськогосподарська про�

дукція.

Вітчизняний 
біржовий ринок
НАГАДАЙМО, що державне регу�

лювання біржового ринку ми ма�

ємо з боку Мінекономіки (ринок

газу і нафти), Мінагрополітики

(аграрний ринок), Фонду дер�

жмайна (державне майно), Подат�

кової адміністрації (податкова за�

става), Держкомлісгоспу (ринок

деревини), Держкомрезерву (ри�

нок зернових і м'ясопродуктів),

ДП «Аграрна біржа» (формування

продовольчого резерву) тощо.

Кожна з цих установ має свій по�

рядок акредитації товарних бірж і

періодично проводить конкурси

по їх відбору.

Правова база ґрунтується на

Законах України «Про товарну

біржу», «Про зерно і ринок зерна в

Україні», «Про державну підтрим�

ку сільського господарства Украї�

ни», Указах Президента України у

кількості 28 документів, 130 поста�

новах і розпорядженнях КМУ, 233

відомчих наказах і розпоряджен�

нях; 2 рішеннях РНБО України, а

також типових правилах біржової

торгівлі сільгосппродукцією. Вод�

ночас, всупереч наявності такої

кількості документів, не вирішу�

ються принципові питання по�

дальшого розвитку товарного бір�

жового ринку України. Закони й

інші нормативно�правові акти

просто не виконуються. З 2003 ро�

ку наші громадські та професійні

організації направили понад 30

звернень до Президента України

та Кабміну з пропозиціями щодо

вирішення проблем організації

біржового товарного ринку, який

повинен посісти гідне місце в мак�

роекономічній стратегії держави та

формуванні національної економі�

ки. Наразі товарний біржовий ри�

нок в Україні існує лише завдяки

ентузіастам і сподвижникам.

Світовий досвід
об'єднання 
ГРУПУ компаній Euronext було

створено 2000 року шляхом злиття

національних бірж: Амстердамсь�

кої фондової біржі (заснована у

1602 р.), Брюсельської фондової

біржі (1801 р.), Паризької фондо�

вої біржі (1724 р.). У 2001 р. Euro�

next придбала Лондонську міжна�

родну біржу фінансових ф'ючерсів

і опціонів (LIFFE), наступного

року приєдналася Португальська

фондова біржа. У 2007 року Нью�

йоркська фондова біржа (NYSE)

та об'єднання вилилося ще й у

спільну назву – NYSE Euronext.

Об'єднання національних бірж

в єдину міжнародну біржову си�

стему дало змогу її учасникам

більш ефективно торгувати товар�

ними дериватами та призвело до

глобалізації біржового ринку. 

Серед основних чинників

об'єднання – зростання об'ємів і

конкуренції на національних і сві�

тових товарних і фінансових рин�

ках, зникнення географічних і

технологічних обмежень на фі�

нансових і товарних ринках. До

вигод цього процесу слід віднести

зниження витрат учасниками бір�

жового ринку, міжнародну уніфі�

кацію нормативно�правового і

технічного забезпечення біржової

торгівлі, більш ефективне мак�

роекономічне планування, а та�

кож можливість укладати біржові

контракти з різними базовими ак�

тивами у межах єдиної електрон�

ної біржової системи.

Створення NYSE Euronext не

єдиний приклад об'єднання. Так,

2007 року в результаті злиття про�

відних товарних бірж США утво�

рився торговий майданчик

ф'ючерсами CME Group, до скла�

ду якої увійшли: Товарна біржа

Чикаго (Chicago Mercantile

Exchange, створена в 1898 р.) , тор�

гова палата Чикаго (Сhicago Board

of Trade, створена в 1848 р.) і Нью�

Йоркська товарна біржа (New

York Mercantile Exchange, створе�

на в 1872 р.). Близько 75% опера�

цій у межах CME Group відбу�

вається у електронній біржовій

системі CME GLOBEX.

OMX – європейський кон�

церн, створений у 2003 році, кон�

тролює близько 80% ринку цінних

паперів Скандинавії та Прибалти�

ки. До його складу входять Сток�

гольмська, Вільнюська, Ісландсь�

ка, Копенгагенська, Ризька, Тал�

лінська біржі, а також фондові

біржі Осло і Хельсінкі. У 2008 році

завершено об'єднання з амери�

канською NASDAQ (Автоматизо�

вані котирування Національної

асоціації дилерів цінних паперів).

Наразі тривають переговори з ін�

шими європейськими біржами

щодо їх приєднання до OMX.

Deutsche Boerse об'єднує

Франкфуртську біржу і Eurex –

найбільшу в світі біржу з торгівлі

дериватами, а також депозитарно�

клірингову систему Clearstream.

Торги відбуваються в межах елек�

тронної торгової системи Xetra.

Маємо висновок. Напередод�

ні і в період світової фінансово�

економічної кризи створюються

потужні світові центри ліквідності

стратегічних сировинних товарів

через злиття національних біржо�

вих ринків. Україна, враховуючи

наявність сировинної бази, також

може стати одним з центрів між�

народної біржової торгівлі, що по�

зитивно вплине на її подальший

економічний розвиток.

Що необхідно зробити для по�
ліпшення функціонування біржо�
вого товарного ринку України? 

Внести зміни і доповнення в

чинне законодавство України. У

першу чергу прийняти нову ре�

дакцію Закону України «Про то�

варну біржу». Це дозволить упро�

вадити нові для нас інструменти і

механізми біржової торгівлі. Тоді

Україна зможе реалізувати свій

потенціал на пріоритетних ринках

країн СНД, ЄС та інших регіо�

нальних ринках, а також забезпе�

чити виконання нею своїх зо�

бов'язань щодо СОТ.

Вирішенню цих питань сприя�

тиме співпраця Асоціації «Союз

бірж України», яка представляє ін�

тереси нашої країни, з такими

міжнародними об'єднаннями, як

NYSE Euronext, CME тощо.

Сьогодні доцільно створити

при Кабінеті Міністрів координа�

ційну раду з питань біржового то�

варного ринку за участю представ�

ників зацікавлених державних і

громадських організацій. Розро�

бити і затвердити державну кон�

цепцію (програму) розвитку бір�

жового товарного ринку на період

з 2010�2020 років. Впровадити

Державний стандарт на докумен�

тацію, яка обслуговує укладання

контрактів на товарних біржах.

Вирішити питання впровадження

електронного документообігу і

електронного цифрового підпису.
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НОВИНИ РЕГІОНІВ На шляху до NYSE Euronext 

NYSE Euronext – об'єднання національних
бірж в єдину міжнародну біржову систему для
ефективнішої торгівлі товарними дериватами і
глобалізації біржового ринку. Нині у його
складі фондові біржі Парижа, Нью�Йорка,
Лісабона, Амстердама, Брюсселя, а також
Лондонська міжнародна біржа фінансових
ф'ючерсів і опціонів (LIFFE). Капіталізація NYSE
Euronext – близько 22,3 трлн євро.

ДОВІДКАРИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ Враховуючи значний досвід та
роль, яку відіграє у формуванні світового біржового ринку
NYSE Euronext, Україна зацікавлена у співпраці з цією
організацією. Це дасть можливість створити прозорий
біржовий ринок сільгосппродукції в державі, який
забезпечить його учасників механізмами страхування
фінансових ризиків та прискорить інтеграцію України до
світових торгівельних процесів.

Українська делегація в Парижі: М.МЕЛЬНИЧУК, Ю.ЛУЗАН, Б.БЕРЕНШТЕЙН, С.СТОЯНОВ, В.КЛИМЕНКО
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Що дало створення NYSE Euron�
ext? У першу чергу, – ефективне

хеджирування та спекуляцію. 

Хеджирування – це страх�

ування втрат. Хеджер шукає захи�

сту від несприятливих цінових

змін (ризиків), які спричиняють

товаровиробники, сільськогоспо�

дарські кооперативи і торгові до�

ми; переробники сільгосппродук�

ції, виробники кормів. 

Спекуляція – одна з складо�

вих біржового ринку товарних де�

ривативів. У цілому спекуляція –

це прагнення підприємця отрима�

ти прибуток, яке, як правило,

здійснюється в системі вільного

підприємництва. Спекулянт ба�

жає отримати прибуток від

сприятливих цінових коливань:

це, зазвичай, хеджеві фонди (інве�

стиційні фонди, які обслуговують

професійних інвесторів), напри�

клад, хедж�фонд Джорджа Соро�

са; інституційні інвестори (крупні

кредитно�фінансові установи:

страхові і пенсійні фонди, інве�

стиційні компанії різного вигля�

ду); трейдери.

Отже, хеджер захищається від

несприятливих цінових коливань.

Зазвичай це робиться шляхом зай�

няття на ф'ючерсному ринку по�

зиції, зворотної до позиції на фі�

зичному ринку. Збитки на фізич�

ному ринку компенсуються при�

бутком на ф'ючерсному ринку і

навпаки.

Хеджирування дозволяє уча�

сникам біржового ринку зафіксу�

вати ціну за багато місяців напе�

ред до поставки або прийому то�

вару. Як правило, товарні дерива�

тиви використовуються як фінан�

сові інструменти: позиції, які бу�

ли зайняті на ринку, ліквідовують�

ся офсетними контрактами. Фі�

зичні поставки проводяться по

звичайних каналах збуту. 

Ф'ючерсний ринок служить

місцем постачання «в крайньому

випадку». Об'єми ф'ючерсних

контрактів, по яких здійснилося

фізична поставка: NYSE Euronext

– менше 3%; CME Group – 2%.

Товарні деривативи використову�

ються з метою управління цінови�

ми ризиками.

Наведемо приклад хеджиру�
вання. Виробник уклав контракт

на продаж всього того, що він мо�

же випустити протягом найближ�

чих шести місяців. Якщо його ви�

робництво залежить від постачан�

ня сировини, ціна на яку коли�

вається, або у нього немає достатніх запасів цієї си�

ровини, він знаходитися в позиції «під ризиком». Він

може убезпечити своє виробництво через придбання

необхідної сировини завдяки ф'ючерсному контрак�

ту. Якщо виробник повинен платити за сировину ва�

лютою, він може застрахувати і свої валютні ризики,

придбавши потрібну йому валюту за відповідним

терміновим контрактом (деривативом).

Управління ціновими ризиками має таку схему.
Ф'ючерсні і опціонні контракти на товарно�сировин�

ну групу торгуються в межах електронної торгової

платформи Liffe CONECT®, яка функціонує на базі

NYSE Liffe. До товарно�сировинної групи належать

какао, цукор, кукурудза, ріпак, а також фуражна і

продовольча пшениця.

NYSE Liffe – це структурний підрозділ NYSE

Euronext, який управляє ринками деривативів у Ам�

стердамі, Брюсселі, Лісабоні, Лондоні і Парижі з що�

денним торговим оборотом близько 2 млрд євро. У

2008 році середній денний об'єм укладених товарно�

сировинних контрактів в межах NYSE Liffe становив

52 тис. контрактів.

Усі біржові контракти на Euronext Paris стандар�

тизовані, і для спрощення візуального сприйняття

вони мають різний колір та відповідні графічні поз�

начення, залежно від способу і місця поставки

(базису):

EXW (франко�завод) означає, що єдиний

обов'язок продавця по доставці полягає в тому, щоб

надати товар на своєму підприємстві (заводі, елева�

торі) в розпорядження покупця.

DDU (поставка без оплати мит) означає, що про�

давець виконує свої зобов'язання по поставках това�

ру в узгоджений пункт в країні ввезення. Даний тер�

мін може бути використаний для перевезень будь�

яким видом транспорту, у тому числі для змішаних

перевезень. 

FCA (франко�перевізник) означає, що продавець

вважається таким, що виконав своє зобов'язання по

поставці товару, що пройшов митне очищення для

вивозу, з моменту передачі його перевізникові, вказа�

ному покупцем в обумовленому пункті. Ця терміно�

логія може бути використана для будь�якого виду

транспорту, в т.ч. у разі змішаного перевезення.

FOB (вільно на борту) означає, що продавець

вважається таким, що виконав своє зобов'язання по

поставці, з моменту переходу товару через поручні

судна в узгодженому порту відвантаження. Ця термі�

нологія може бути використана для перевезень мор�

ським або внутрішнім водним транспортом.

На ринок товарних деривативів мають доступ

сертифіковані посередники та Клірингова палата. 

Торгівля товарними дериватами здійснюється в

межах Euronext Liffe з використанням електронної

біржової платформи Liffe CONECT®. Розрахунково�

клірингові операції здійснюються кліринговою па�

латою LCH. CLEARNET SA.

Кліринг – це фінансовий моніторинг відкритих

позицій, і у разі настання строку поставки, здійсню�

ється фізична поставка товару. У свою чергу, відкрит�

тя позиції – це ініційовані, але не ліквідовані проти�

лежною угодою або поставкою контракти. На підста�

ві відкритих позицій розраховуються маржинальні

внески.

Підготував Артем Житков (за інф. Союзу бірж України)

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

Перелік акредитованих товарних бірж

Філія «Старобільська»

вул. Першого Травня, 4, 
м. Старобільськ, Луганська обл.
ел. адреса: komers_nibulon@mail.ru
тел.: (06461)2�46�50, факс: (06461) 3�17�85

АК «Врадіївський»

вул. Визволення, 104, смт. Врадіївка,
Миколаївська обл., 56300
ел. адреса: ak_vrad_nib@ukr.net
тел.: (05135) 9�21�68, факс: (05135) 9�63�57

ВАТ «Колосівський елеватор»

вул. Леніна, 3, смт. Кудрявцівка, Весели�
нівський р�н, Миколаївська обл., 57030
ел. адреса: koloselevator@rambler.ru
тел.: (05163) 29661, факс: (05163) 29659

Філія «Глобинська»

39000, Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, буд. 81 
ел. адреса: globinnbln@mail.ru 
тел.: (05365) 25340, факс: (05365)24538

Філія «Решетилівська»

вул. Степова, 33 б, с. Жовтневе, Решети�
лівський р�н, Полтавська обл., 38413

ел. адреса: olobur@list.ru
тел.: (0532) 691472, факс: (05363) 95499

Філія «Ромодан»

вул. Гарбузенка 2, смт. Ромодан, Мирго�
родський р�н, Полтавська обл. 37650
ел. адреса: martunenko_r@mail.ru
тел.: (050) 3947485

Філія «Смотрич»

вул. Вокзальна, 11�а, с. Камянка, 
Кам.�Подільський р�н, 
Хмельницька обл., 32300
ел. адреса: smotrichnbln@mail.ru
тел.: (03849) 77518, факс: (03849) 77519

Філія «Вітове»

вул. Орбіта, 1а, c. Вітове, Чигиринський 
р�н, Черкаська обл., 20911
ел. адреса: vitovo_nbln@mail.ru
тел.: (04730) 93446, факс: (04730) 93450

Філія «Золотоніська»

вул. Залізнична, 38, с. Вознесенське,
Золотоніський р�н, Черкаська обл., 19741
ел. адреса: zolot_nbln@mail.ru
тел. (050)3948541, тел./факс (04737) 95149

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.

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

на період з 13 по 17 листопада 2009 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця 

Ячмінь Кукурудза1 Ріпак2

1 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1380,00 1280,00 1200,00 1280,00
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1200,00�1180,00
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1260,00 1160,00 1100,00 1230,00�1210,00
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1160,00�1140,00
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1160,00�1140,00 2860,00�2760,00
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1100,00 870,00 1140,00�1120,00
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1150,00 1060,00 1200,00�1180,00
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1150,00 1060,00 1200,00�1180,00
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1150,00 1060,00 1200,00�1180,00

До уваги сільгоспвиробників 
Про закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію на елеваторах 
ТОВ СП «НІБУЛОН» тепер можна дізнатися цілодобово за телефонами:
• 050�318�05�61 (Луганська обл., філія «Старобільська»)
• 050�318�05�09 (Миколаївська обл., АК «Врадіївський»)
• 050�318�03�98 (Миколаївська обл., ВАТ «Колосівський елеватор») 
• 050�318�05�56 (Полтавська обл., філія «Глобинська»)
• 050�318�05�70 (Полтавська обл., філія «Решетилівська») 
• 050�318�05�49(Полтавська обл., філія «Ромодан»)
• 050�318�05�43 (Хмельницька обл., філія «Смотрич»)
• 050�318�05�46 (Черкаська обл., філія «Вітове») 
• 050�318�05�42 (Черкаська обл., філія «Золотоніська») 
або на сайті www.nibulon.com (у розділі «Закупка сільгосппродукції»).

Додаткову інформацію можна отримати за адресами:

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні 
у жовтні 2009 року
СТАТИСТИКА Держкомстат України оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За даними
статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників
промислової продукції (ІЦВ) у жовтні 2009 р. становили 100,9%
і 101,9%, з початку року – 110,1% і 112,7 % відповідно.

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

жовтні ціни на продукти харчу�

вання та безалкогольні напої зро�

сли на 0,7%. Найбільше (на 4,7%)

подорожчали яйця. На 3,5�1,0%

зросли ціни на масло, молоко,

тваринні жири, маргарин, безал�

когольні напої. Разом з цим на

4,3�1,9% подешевшали капуста,

картопля, фрукти, на 0,8�0,1% –

м'ясо птиці, свинина, яловичина

та цукор.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подо�

рожчали на 1,3%, у т.ч. алкогольні напої – на

2,1%, тютюнові вироби – на 0,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенер�

гію, газ та інші види палива зросли на 2,6%.

У сфері охорони здоров'я зростання цін на

1,4% в першу чергу зумовлене подорожчанням

фармацевтичної продукції на 2,4%. Водночас са�

наторно�курортні послуги подешевшали на 1,5%.

Зниження цін на транспорт в цілому на 0,3%

відбулося за рахунок здешевлення палива і ма�

стил на 2,8%.

У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 2,6%. Найбільше

(на 19,5%) подорожчала продук�

ція на підприємствах з виробниц�

тва коксу. На 4,4�1,4% підвищи�

лися ціни у металургійному ви�

робництві і виробництві готових

металевих виробів, транспортних

засобів та устаткування, продук�

тів нафтоперероблення, елек�

тричного, електронного та оптич�

ного устаткування, гумових та

пластмасових виробів. 

У виробництві харчових про�

дуктів, напоїв та тютюнових ви�

робів продукція подорожчала на

1,0%, у т. ч. у виробництві цукру

– на 7,9%, молочних продуктів та морозива – на

2,7%, тютюнових виробів – на 2,1%, олії та тва�

ринних жирів – на 0,4%, хліба та хлібобулочних

виробів – на 0,2%. Разом з цим, відбулося зде�

шевлення продукції у виробництві борошно�

мельно�круп'яних продуктів – на 0,6%, макарон�

них виробів – на 0,2%, рибних та м'ясних про�

дуктів – на 0,1%. 

Продукція добувної промисловості у жовтні

подорожчала на 3,4%. У добуванні паливно�

енергетичних корисних копалин ціни зросли на

3,6%, добуванні корисних копалин, крім палив�

но�енергетичних, – на 3,2%. У виробництві та

розподіленні електроенергії, газу та води зафік�

совано зниження тарифів на 1,6%, при цьому та�

рифи на електроенергію знизилися на 1,9%, те�

плоенергію – підвищилися на 0,3%. 

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

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

За матеріалами Держкомстату України (Експрес!випуск від 6 листопада 2009 р.)
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2009 DDU 21,00 2494,63 312,21
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002�69 2009 FCA 42,00 2397,72 300,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 DDU 22,00 3312,58 413,36
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 5097,14 2956,97 370,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 65,00 2857,92 357,61
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 22,00 3675,54 460,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 17,50 2484,44 310,02
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2000,00 921,59 115,00
Житомирська товарна агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 6000,00 926,87 116,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 EXW 20,00 1963,38 245,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2009 DAF 560,00 1963,38 245,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 22,00 3486,00 435,00
*Вика ДСТУ 4828�2007 2009 DDU 44,00 3285,66 410,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 7000,00 1110,61 139,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1500,00 1135,01 142,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 3000,00 1059,07 132,50
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 132,00 878,90 110,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 3500,00 1068,78 133,76
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 1600,00 1484,44 185,78
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 DAF 5,52 8815,18 1100,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 234,00 2486,63 311,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 21,00 2996,93 375,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 DAF 390,00 2494,56 312,15
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 DAF 70,00 1598,36 200,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2009 FCA 220,00 990,76 124,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 21,00 3289,11 411,56
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 3500,00 1116,34 139,57
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 CIF 225,00 1598,36 200,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 21500,00 1192,08 149,16
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 6500,00 1166,80 146,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 665,00 2614,44 327,14
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6500,00 1238,92 155,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2100,00 1162,00 145,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 6500,00 984,50 122,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 5000,00 1015,11 127,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 18500,00 1171,48 146,34
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 2000,00 3548,36 444,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 95,00 3801,34 475,58
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 4500,00 1110,65 139,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2009 CPT 3200,00 719,13 90,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 FOB 10500,00 5513,10 690,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 DAF 2100,00 1698,93 212,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3400,00 1064,63 132,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 1250,00 945,63 118,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 12500,00 1187,97 148,24
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 5000,00 1178,03 147,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 6700,00 3002,46 374,66
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 DAF 17,85 1278,88 160,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 2009 DAF 10,00 2158,11 270,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2009 DAF 10,00 1558,64 195,00
*Крупа пшенична ГОСТ 276�60 2009 DAF 15,00 1438,74 180,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 DAF 15,00 2078,18 260,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 40,00 2272,87 284,40
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5000,00 982,81 123,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 113,00 1198,77 150,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 22200,00 1078,65 134,73
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 DAF 550,00 2836,56 355,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 100,00 2644,55 330,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 57,00 2671,07 334,21
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DAF 42,00 4541,69 567,47
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 82,00 4951,83 618,84
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 1000,00 3077,30 385,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843�2007 2009 CPT 20,00 8792,30 1100,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843�2007 2009 DAF 55,15 7536,95 942,94
*Сорго ГОСТ 8759�92 2009 FOB 50000,00 959,16 120,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.01.2010 FOB 5000,00 1286,79 161,05
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 FCA 150,00 2425,94 302,72
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 DDU 20,00 2397,00 300,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 1423,76 1298,28 162,46
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 200,00 1300,88 162,33
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 1500,00 1318,84 165,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 15.12.2009 FOB 3000,00 935,18 117,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 CPT 33300,00 1010,96 126,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 FOB 3000,00 935,18 117,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 CPT 13500,00 1301,46 162,85
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 CPT 24000,00 1226,74 153,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 FOB 1694,09 1419,30 177,19
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.03.2010 FOB 50000,00 1302,86 163,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 FOB 300,00 1446,52 181,00
*Соя ГОСТ 17109�88 31.12.2009 DAF 1200,00 2956,30 370,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 15.04.2010 FCA 100,00 2374,95 297,24
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 425,00 1133,95 141,50
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.12.2009 FOB 30000,00 1282,21 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 CPT 3000,00 889,53 111,00
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товару

Державний
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поставки

Обсяг, 
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Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 06 по 12 листопада 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 06 по 12 листопада 2009 року

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6500,00 1238,92 1238,92 1238,92 155,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2100,00 1162,00 1162,00 1162,00 145,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 DAF 2100,00 1698,93 1698,93 1698,93 212,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3400,00 1063,43 1064,63 1065,84 132,85
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5000,00 982,81 982,81 982,81 123,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3500,00 921,59 1013,05 1135,01 126,57
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 14750,00 945,63 1041,05 1110,61 130,10
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 FOB 9500,00 1015,11 1060,37 1110,65 132,68
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 84200,00 926,87 1134,99 1266,18 141,84
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 FOB 18000,00 959,16 1132,91 1178,03 141,65
Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2009 DAF 560,00 1963,38 1963,38 1963,38 245,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 CIF 225,00 1598,36 1598,36 1598,36 200,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 245,00 878,90 1026,43 1198,77 128,45
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 DAF 17,85 1278,88 1278,88 1278,88 160,00
Сорго ГОСТ 8759�92 2009 FCA 220,00 990,76 990,76 990,76 124,00
Сорго ГОСТ 8759�92 2009 FOB 50000,00 959,16 959,16 959,16 120,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 DDU 40,00 2033,99 2272,87 2511,74 284,40
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2009 FOB 1600,00 1484,44 1484,44 1484,44 185,78
Вика ДСТУ 4828�2007 2009 DDU 44,00 3285,66 3285,66 3285,66 410,00
Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 3000,00 3077,30 3391,34 3548,36 424,33
Соя ГОСТ 17109�88 2009 DAF 550,00 2836,56 2836,56 2836,56 355,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843�2007 2009 CPT 20,00 8792,30 8792,30 8792,30 1100,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843�2007 2009 DAF 55,15 7193,70 7536,95 8036,16 942,94
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 22,00 3486,00 3486,00 3486,00 435,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 EXW 20,00 1963,38 1963,38 1963,38 245,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FCA 334,00 2424,98 2533,91 2644,55 316,69
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 21,00 2996,93 2996,93 2996,93 375,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 DAF 390,00 2476,90 2494,56 2804,83 312,15
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 CPT 11797,14 2949,08 2982,80 3049,49 372,65
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2009 DAF 730,00 2594,36 2636,12 2857,92 329,85
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 117,00 3675,54 3777,69 3801,34 472,65
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 95,50 2397,54 2772,77 3596,85 346,79
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DAF 42,00 4527,36 4541,69 4556,01 567,47
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 DDU 82,00 4527,36 4951,83 5810,04 618,84
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 DAF 5,52 8815,18 8815,18 8815,18 1100,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638�2006 2009 CPT 3200,00 719,13 719,13 719,13 90,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2009 DAF 70,00 1598,36 1598,36 1598,36 200,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2009 DDU 21,00 2494,63 2494,63 2494,63 312,21
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 2009 DAF 10,00 2158,11 2158,11 2158,11 270,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002�69 2009 FCA 42,00 2397,54 2397,72 2397,90 300,00
Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2009 DAF 10,00 1558,64 1558,64 1558,64 195,00
Крупа пшенична ГОСТ 276�60 2009 DAF 15,00 1438,74 1438,74 1438,74 180,00
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 DAF 15,00 2078,18 2078,18 2078,18 260,00
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 DDU 22,00 3312,58 3312,58 3312,58 413,36
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2009 FOB 10500,00 5513,10 5513,10 5513,10 690,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 425,00 1133,95 1133,95 1133,95 141,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 1423,76 1061,63 1298,28 1398,56 162,46
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 15.12.2009 FOB 30000,00 1282,21 1282,21 1282,21 160,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 200,00 1300,88 1300,88 1300,88 162,33
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 15.12.2009 FOB 3000,00 935,18 935,18 935,18 117,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 1500,00 1318,84 1318,84 1318,84 165,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 CPT 36300,00 889,53 1000,93 1010,96 125,22
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.12.2009 FOB 3000,00 935,18 935,18 935,18 117,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 CPT 13500,00 1301,46 1301,46 1301,46 162,85
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 FOB 20000,00 1426,46 1426,46 1426,46 178,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 CPT 24000,00 1226,74 1226,74 1226,74 153,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.12.2009 FOB 1994,09 1356,65 1423,40 1446,52 177,77
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.01.2010 FOB 5000,00 1286,79 1286,79 1286,79 161,05
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.03.2010 FOB 50000,00 1302,86 1302,86 1302,86 163,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.04.2010 FOB 15000,00 1314,82 1314,82 1314,82 164,07
Соя ГОСТ 17109�88 31.12.2009 DAF 1200,00 2956,30 2956,30 2956,30 370,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 FCA 150,00 2425,94 2425,94 2425,94 302,72
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2009 DDU 20,00 2397,00 2397,00 2397,00 300,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 30.06.2010 FCA 2900,00 1843,17 1843,17 1843,17 230,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 15.12.2009 CPT 7000,00 2784,80 2784,80 2784,80 347,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FCA 860,00 2672,60 2672,60 2672,60 333,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 CPT 3160,00 2884,97 2977,28 4006,90 371,52
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.12.2009 FCA 110,00 10437,97 10437,97 10437,97 1302,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.03.2010 DDU 120,00 5871,70 5871,70 5871,70 732,70
Насіння льону ГОСТ 10582�76 31.12.2009 DDU 20,00 4814,79 4814,79 4814,79 600,81
Насіння льону ГОСТ 10582�76 15.04.2010 FCA 100,00 2374,95 2374,95 2374,95 297,24
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2009 FCA 100,00 17666,42 17666,42 17666,42 2204,50

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ
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*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 FOB 10000,00 1426,46 178,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 30.04.2010 FOB 15000,00 1314,82 164,07
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 15.12.2009 FOB 10000,00 1426,46 178,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2009 FCA 100,00 17666,42 2204,50
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 30.06.2010 FCA 2900,00 1843,17 230,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 FCA 860,00 2672,60 333,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2009 CPT 3160,00 2977,28 371,52
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 15.12.2009 CPT 7000,00 2784,80 347,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.12.2009 FCA 110,00 10437,97 1302,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.03.2010 DDU 120,00 5871,70 732,70
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 31.12.2009 DDU 20,00 4814,79 600,81

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

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

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» 
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