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Жнива�2009
Цьогорічний комплекс

осінньо�польових робіт

станом на 9 грудня, хоча

як би дивно це не зву�

чало, в Україні можна

вважати завершеним. 

За оперативними даними
регіонів, на цю дату в ціло�
му по країні намолочено
48216,8 тис. тонн зернових
та зернобобових культур
(без кукурудзи), які скоше�
но на площі 15422,6 тис. га.
Це становить 99,5% від
скоригованих прогнозних
15494,0 тис. га. Середня
врожайність зернових ста�
новить 3,13 т/га проти то�
рішніх 3,6 т/га.
Наразі кукурудзи на зерно
одержано 10416,8 тис. тонн
з площі 2043,1 тис. га, що
становить 97% від плано�
вих показників у 2112,0 тис.
га. Середня врожайність
становить 5,1 т/га, торік бу�
ло 4,65 т/га.
Найвищих показників у
рільництві вітчизняні
сільгопвиробники досягли
з виробництва сої. На звіт�
ну дату, зокрема, вже
одержано 1023,8 тис. тонн
сої, тобто 100% від плану,
з площі 628,0 тис. га. Се�
редня урожайність стано�
вить 1,63 т/га, тоді як торік
цей показник був на рівні
1,54 т/га. 
Збирання цукрових буряків
завершено на позначці що�
до кількості накопаного –
10300,0 тис. тонн з площі
324,2 тис. га, а це 99,9%
від запланованих 324,0 тис.
га. Нині середня урожай�
ність – 31,8 т/га (38,9 т/га
торік).
Зяблевий обробіток ґрунту
виконано на площі 13180,6
тис. га, це 99% плану, у т.ч.
глибоку оранку – на 597,4
тис. га (115% від заплано�
ваних 521,0 тис. га).

ХОЧА підставою для розгляду

цього нормативно�правового ак�

та на конституційність стало по�

ложення пункту 11 Прикінцевих

положень (щодо встановлення

особливостей підтримання На�

ціональним банком України лік�

відності комерційних банків, які

надали кредити сільськогосподар�

ським товаровиробникам, через

відповідні інструменти рефінан�

сування), та розглядати його КСУ

навіть не став, а одразу визнав

«неконституційним в цілому у

зв'язку з порушенням встановле�

ної Конституцією України проце�

дури набрання ним чинності»…

Чим це загрожує агропроми�

словому комплексу – адже закон

стосувався і пролонгації кредитів,

і роботи Аграрного фонду, і під�

тримки виробників м'яса та мо�

лока шляхом запровадження спе�

ціальних режимів оподаткування

ПДВ тощо – аграрії збагнули

швидко. 

Продовження на стор.2

Пани чубляться – 
в селян лоби тріщать,
або «Антикризовий» закон як шахівниця перед виборами

ФОНДОВИЙ РИНОК
ІНВЕСТИЦІЇ У АГРОБІЗНЕС

Аграрний бізнес є надзвичайно
капіталомістким, а отже керівнику
підприємства завжди є куди витратити
гроші. Як сьогодні отримати кошти на
розвиток, як інвесткомпанії обирають
об'єкти для вкладання коштів розповідає
експерт компанії «Dragon Capital».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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АГРОПОЛІТИКА
´ДЕРЖАВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ñ
В РУКИ ТОВАРОВИРОБНИКІВª

Під таким девізом проходила
регіональна кущова нарада
Аграрної партії України, що
відбулася 8 грудня у Полтаві, в якій
взяли участь понад триста фахівців
АПК та студентської молоді.
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АГРОПОЛІТИКА Славнозвісний «антикризовий» закон від 4 лютого ц.р. №922, якому так раділи
більшість аграріїв, втратив чинність. Так вирішив Конституційний Суд України, який 24 листопада
розглянув Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним
наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» і знайшов
його таким, що не відповідає Основному Закону країни.
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РЕПОРТАЖ
´НІБУЛОНª ВІДЗНАЧИВ СВОЄ 18�РІЧЧЯ

5 грудня директори всіх філій великого і дружного
колективу компанії були запрошені до Миколаєва.
Крім святкування відбулися й збори керівництва
компанії, на яких було підбито підсумки роботи за рік,
обговорено плани на наступний та накреслено
відповідні задачі перед колективом.

ОСОБИСТІСТЬ
´ПЕРШ НІЖ РОЗПОЧАТИ НОВУ СПРАВУ, 
Я ВІДСІКАЮ ШЛЯХИ ДО ВІДСТУПУª

Сьогоднішній гість нашої постійної рубрики
«Герой України» Володимир Чернишенко –
голова правління ВАТ «Комбінат «Тепличний» –
найбільшого тепличного господарства в Україні.

ПЕРЕДПЛАТА	2010
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2010�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

10.12.2009

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD-індекс
(Україна) 142,96 -3,0% 85,8%

РТС 
(Росія) 1351,98 -4,1% 114,0%

WIG 20
(Польша) 2314,28 -3,1% 29,3%

DAX*
(Німеччина) 5647,84 -2,3% 17,4%

S&P 500*
(США) 1095,95 -1,2% 21,3%



Кабінет Міністрів України

своєю постановою №1294 від

2 грудня ц.р. затвердив Поря�

док видачі сертифіката відпо�

відності послуг зі зберігання

зерна та продуктів його пере�

робки. 

Цей Порядок регламентує органі�

зацію державного регулювання

ринку зерна в Україні шляхом сер�

тифікації послуг із зберігання зер�

на та продуктів його переробки і

поширюється на суб'єкти зберіган�

ня зерна – зернові склади (елева�

тори, хлібні бази, хлібоприймаль�

ні, борошномельні та комбікормо�

ві підприємства), суб'єкти вироб�

ництва зерна, які зберігають його

у власних або орендованих зерно�

сховищах, та інші суб'єкти госпо�

дарювання, що беруть участь у

процесі зберігання зерна, та орга�

ни сертифікації послуг зернових

складів.

Зокрема, визначено, що сер�

тифікат відповідності послуг із

зберігання зерна та продуктів його

переробки – це документ, який

підтверджує, що послуги із збері�

гання зерна та продуктів його пе�

реробки відповідають правилам і

технічним умовам зберігання зер�

на та продуктів його переробки на

зерновому складі. 

Крім того, Порядком передба�

чено: якщо у власності юридичної

особи перебуває кілька територі�

ально відокремлених зерносхо�

вищ, він повинен мати сертифікат

за місцем розташування кожного

зерносховища. Форма сертифіката

затверджується Держконтроль�

сільгосппродом.

Процедура видачі сертифіката

здійснюється у три етапи: 

1) надання послуг з оцінки

відповідності (сертифікації) послуг

зернового складу; 

2) оформлення та видача сер�

тифіката; 

3) технічний нагляд.

Надання послуги з оцінки від�

повідності (сертифікації) послуг

зернового складу та технічний на�

гляд проводяться територіальни�

ми органами Держконтрольсіль�

госппроду за місцем розташуван�

ня зернового складу.

Послуги з оцінки відповідно�

сті (сертифікації) послуг зерново�

го складу надаються на платній

основі на підставі договору, укла�

деного між заявником та терито�

ріальним органом. Вартість таких

послуг визначена у постанові Ка�

бінету Міністрів України від 23

липня 2009 р. № 834.

Передбачено, що строк дії сер�

тифіката становитиме один рік.

У разі невідповідності послуг

вимогам правил і технічних умов

територіальний орган приймає рі�

шення про відмову у видачі серти�

фіката протягом не більш як 30

днів після надходження докумен�

тів від заявника. Якщо ж після за�

кінчення зазначеного строку рі�

шення про видачу або відмову у

видачі сертифіката не буде прий�

няте, послуги вважатимуться сер�

тифікованими. 

Технічний нагляд здійснюєть�

ся один раз протягом строку дії

сертифіката. Комісія визначає об�

сяг, зміст і порядок проведення

технічного нагляду і регламентує

їх у програмі технічного нагляду,

яка затверджується начальником

територіального органу. Позапла�

новий технічний нагляд прово�

диться комісією у разі:

– письмового звернення до те�

риторіального органу поклажо�

давця щодо порушення зерновим

складом Технічного регламенту

зернового складу, вимог норма�

тивних і технічних документів під

час приймання, доробки, збері�

гання та відвантаження зерна, що

призвело до втрати ваги, непра�

вильного визначення або погір�

шення якості зерна та продуктів

його переробки;

– потреби у перевірці здій�

снення коригувальних заходів, як�

що дія сертифіката зупинена;

– звернення судових та право�

охоронних органів згідно із зако�

нодавством.

У разі виявлення невідповід�

ності послуг, які надає зерновий

склад, правилам і технічним умо�

вам територіальний орган має

право зупинити дію сертифіката

на строк, що не перевищує 30 діб,

або анулювати його.

Для розгляду спірних питань,

які виникають під час проведення

сертифікації послуг, при Держ�

контрольсільгосппроді утворюєть�

ся комісія з апеляції. Зерновий

склад має право оскаржити рі�

шення територіального органу

про відмову у видачі або анулю�

ванні сертифіката у судовому по�

рядку або подати письмову апеля�

цію з доданням копій усіх доку�

ментів комісії з апеляції не пізні�

ше ніж протягом 7 днів після над�

ходження рішення територіально�

го органу.

ОБ'ЄДНАНІ в Українській аграр�

ній конфедерації сільгоспвироб�

ники негайно направили відкри�

те звернення до керівництва дер�

жави. 

Як наголошується у зверненні,

скасування такого важливого за�

конодавчого акта «позбавить віт�

чизняне тваринництво більш як 2

млрд грн державної підтримки на

рік, які саме зараз йому потрібні в

умовах тотального дефіциту кош�

тів та катастрофічного зменшення

обсягів кредитування. Наслідком

цього буде подальша стагнація

тваринництва, особливо вироб�

ництва молока та яловичини».

Якщо негайно не втрутитися

та не виправити ситуації, матиме�

мо незворотні негативні тенденції,

що призведуть до остаточного

краху в молочному та м'ясному

скотарстві, переконаний прези�

дент ВГО «Українська аграрна

конфедерація» Леонід Козаченко,

який від імені громадського

об’єднання просить державних

мужів і дів «об'єднатися, незалеж�

но від політичних чи особистих

вподобань та симпатій, навколо

якнайскорішого напрацювання

Урядом нової редакції «аграрного

антикризового закону», його

швидкого прийняття Верховною

Радою та підписання Президен�

том України».

Зрештою, Верховна Рада

України не забарилася відреагу�

вати на потреби селян, і  вже

4 грудня зареєструвала законо�

проект №5416 Миколи Присяж�

нюка та Катерини Ващук, яким

поновлюється дія скасованого за�

кону, щоправда лише частково.

Зокрема, законопроектом пропо�

нується суттєво змінити порядок

надання дотацій виробникам

м'яса та молока через механізм

спеціального режиму оподатку�

вання податком на додану вар�

тість. Так, замість перерахування

сум ПДВ сільгоспвиробникам,

пропонується перераховувати їх

до спецфонду Державного бю�

джету з подальшим спрямуван�

ням їх на дотації тим самим ви�

робникам, однак у розрахунку на

одну корову. 

Утім, враховуючи сумнівність

джерел наповнення спецфонду, а

також відсутність коштів на бю�

джетну тваринницьку дотацію у

проекті Держбюджету на 2010 рік,

фахівці ратують за невідкладне до�

опрацювання законопроекту

№5416 у частині пільг сільгоспви�

робникам зі сплати ПДВ та за вне�

сення змін і доповнень до проекту

бюджету�2010 у частині збільшен�

ня дотацій на одиницю поголів'я

корів молочного та м'ясного на�

прямів. 

Євгенія Руженцева

З 1 січня 2010 року
держлісгоспи 
вийдуть з	під 
управління
Мінагрополітики 
та Міноборони
Уряд прийняв пропозицію
Міністерства економіки та Дер�
жавного комітету лісового гос�
подарства щодо передачі з
1 січня 2010 р. державних лісо�
господарських підприємств,
що належать до сфери упра�
вління Міністерства аграрної
політики та Міністерства обо�
рони (крім тих, що безпосе�
редньо використовуються для
потреб оборони), до сфери
управління Державного коміте�
ту лісового господарства. На
передачу цих державних лісо�
господарських підприємств Ка�
бінет Міністрів своїм розпоря�
дженням №1465 від 25 листо�
пада ц.р. «Про вдосконалення
порядку управління лісовим
господарством» дав місячний
строк. 
Своєю чергою, Державному
комітетові лісового господар�
ства доручено забезпечити ста�
більну роботу державних лісо�
господарських підприємств,
переданих до сфери його
управління, та соціальні гаран�
тії їх працівникам. А Раді міні�
стрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським дер�
жадміністраціям – сприяти
прийняттю районними дер�
жадміністраціями та органами
місцевого самоврядування рі�
шень про надання в постійне
користування земель лісогос�
подарського призначення, що
перебувають у державній влас�
ності і належать до земель за�
пасу, державним лісогосподар�
ським підприємствам, що на�
лежать до сфери управління
Державного комітету лісового
господарства.
Крім того, спільно з Держком�
лісгоспом і Держкомземом во�
ни мають забезпечити здій�
снення інвентаризації земель
сільськогосподарського приз�
начення, що належать до зе�
мель запасу, зайнятих полеза�
хисними лісовими смугами. І
за результатами інвентаризації
вирішити питання щодо закрі�
плення земель запасу, зайня�
тих полезахисними лісовими
смугами, за суб'єктами госпо�
дарювання відповідно до зе�
мельного законодавства.
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Як відомо, відповідно до стат�

ті 15 Закону України «Про

державну підтримку сільсько�

го господарства України», Ка�

бінет Міністрів України Поста�

новою №1248 затвердив мі�

німально допустимий рівень

цін на продукцію тваринниц�

тва на 2010 рік.

ТАК, згідно документу молоко

незбиране (не піддане будь�якій

обробці, переробці чи пакуванню

для потреб подальшого|продажу)

екстра та вищого ґатунку має про�

даватися не менше, чим за 2600

грн/тонна без ПДВ. Молоко нез�

биране 1�го ґатунку – 2500 грн за

тонну, 2�го ґатунку – 2120. Велика

рогата худоба – 13350 грн/тонна,

свині – 12300 грн/тонна, вовна

стрижена – 21000 грн/тонна

З цього приводу дав свій ко�

ментар керівник проектів Укра�

їнської аграрної конфедерації

Олександр Ярославський.

– Згідно законодавства, міні�

мально допустимий рівень цін

встановлюється задля двох цілей:

по�перше, визначення бази для

розрахунку дотацій, по�друге –

для розрахунку ціни при закупівлі

продукції тваринництва безпосе�

редньо у виробника.

Рівень бюджетної тварин�

ницької дотації на молоко знахо�

диться на дуже низькому рівні.

Так, за період січня�жовтня по�

точного року сума таких дотацій

на молоко, реалізоване сільсько�

господарськими підприємствами,

складала 7,9 млн грн, що стано�

вить лише 0,3% виручки від його

реалізації або 0,5 коп. на 1 літрі

молока. Рівень дотації на м'ясо, за

вказаний період, становив 12,6

млн грн, що у вартості реалізова�

ної продукції становить 0,8% або

30 грн на 1 голову ВРХ (середня

вага 1 голови ВРХ становить 422

кг). Держава, беручи на себе від�

повідальність, встановлюючи мі�

німальні ціни, повинна усвідом�

лювати, що у разі зниження цін

на тваринницьку продукцію, саме

з Державного бюджету повинна

бути компенсована різниця між

мінімальними та фактичними рів�

нями цін.

За власними розрахунками,

враховуючи якісну класифікацію

реалізації молока (1,5% – екстра,

27,9% – вищого ґатунку, 63,3% –

1 ґатунку, 6,2% – 2 ґатунку), се�

редньозважена мінімально допу�

стима ціна на 2010 рік орієнтовно

складатиме 2490 грн за тонну. Ви�

ходячи з прогнозованого фактич�

ного середньозваженого рівня ці�

ни на молоко у 2010 році (2050

грн/тонну), різниця між мінімаль�

ними та фактичними цінами мо�

лока складатиме 440 грн на тонні.

Загальна річна сума цінової ком�

пенсації на обсяг реалізованого

переробникам тільки сільськогос�

подарськими підприємствами мо�

лока, повинна складати у 2010 ро�

ці не менше 700 млн грн. Анало�

гічна сума компенсації по ВРХ

становитиме 470 млн грн.

Відповідно до чинного зако�

нодавства, при плануванні витрат

державного  бюджету на черго�

вий рік, Кабінет Міністрів Украї�

ни передбачає статтю видатків на

надання дотацій виробникам

продукції тваринництва. У про�

екті Державного бюджету на 2010

рік коштів на бюджетну тварин�

ницьку дотацію взагалі не перед�

бачено.

Отже, впливу бюджетних до�

тацій на обсяги виробництва та

реалізації тваринницької продук�

ції у 2010 році не буде. Тому, маю�

чи певні законодавчі підстави,

цілком можливий значний тиск з

боку органів державної влади на

керівництво переробних підпри�

ємств для підтримки ними рівнів

закупівельних цін на м'ясо та мо�

локо, затверджених Урядом.

Виходячи з вищевказаного,

Українська аграрна конфедера�

ція застерігає Уряд від невипра�

вданого використання адміні�

стративних інструментів для ре�

гулювання ринків тваринницької

продукції, які можуть призвести

до подальшого скорочення заку�

півлі переробними підприєм�

ствами вітчизняної молочної та

м'ясної сировини та стимулю�

вання імпорту м'яса та молочних

продуктів.

За матеріалами Інформаційного центру УАК
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Хімічне підприємство, 
комерційна структура Назва добрива Реалізаційна ціна

грн/т (з ПДВ) пакування

ЗАТ «Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот»

аміачна селітра 1860 (мішки)
1760 (насип)

аміачна селітра, 
оброблена антизлежувачем

1920 (мішки)
1820 (насип)

карбамід 2430 (мішки)
2490 (насип)

аміачна вода 960
безводний аміак 3300

Черкаське ВАТ «Азот»

аміачна селітра 1990 (мішки)
карбамід 2560 (насип)
сульфат амонію 1030 (насип)
безводний аміак 3192
КАС 1880
аміачна вода 970

ВАТ «Концерн Стирол»
аміачна селітра 1950 (мішки)
карбамід 2800 (мішки)
тукосуміші ( в асортименті біля 30 видів) від 2945 до 7095 (мішки)

ВАТ «Рівнеазот»

аміачна селітра 1980 (мішки)
вапняково-аміачна селітра 1500 (мішки)
безводний аміак 3050
аміачна вода 950
тукосуміші: 3:13:45

4:17:40
9:39:15 3880 (мішки)

Одеський припортовий завод карбамід 2292 (насип)
безводний аміак 2592

ВАТ «ДніпроАзот» карбамід 2700 мішки
безводний аміак 3050

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)
ТОВ «Стебницький калійний завод» калімаг-30 1750 (біг-бег)

Моніторинг цін мінеральних добрив,
встановлених хімічними підприємствами для сільгоспвиробників на 04 грудня 2009 року

** Виробництво продукції тимчасово припинено За даними виробників. Джерело: Мінагрополітики

Мінімальні ціни –
максимальна регуляція

Програма селекції 
у тваринництві та птахівництві: 
час звітувати

Міністерство аграрної політики наказом від 22 жовтня

ц.р. №751 України виклало у новій редакції свій наказ

від 3 квітня ц.р. №237 «Про визначення керівників

установ (організацій), що затверджують відомості про

обсяги виконаних робіт виконавцям програм селекції у

тваринництві та птахівництві на підприємствах

агропромислового комплексу у 2009 році». 

Так, у зв'язку з визначенням виконавців та їх фінансуванням
за програмою «Селекція у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу» за серпень,
вересень 2009 року та з метою забезпечення ефективного і
цільового використання коштів державного бюджету внесено
зміни до Переліку установ (організацій), керівники яких
затверджують відомості про обсяги виконаних робіт
виконавцям програм селекції у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропромислового комплексу у 2009 році,
затвердженого наказом МінАП України від №237.

Мінагрополітики 
внесло зміни до Реєстру
атестованих молочників

Міністерством агрополітики внесено також зміни до

свого наказу від 28 грудня 2005 р. «Про внесення до

Реєстру атестованих виробників молока, молочної

сировини і молочних продуктів суб'єктів

господарювання». 

Так, відповідним наказом МінАП від 27 жовтня ц.р. №765
виключено цілий перелік суб'єктів господарювання із
зазначеного Реєстру атестованих виробників, зокрема: ВАТ
«Молочник», ВАТ «Холодокомбінат №4», СТОВ «Перемога»,
приватно�орендне  сільськогосподарське підприємство імені
Щорса, ТОВ «Лан», ПСП Агрофірма «Світанок», СТОВ
«Шийківське», приватна агрофірма «Обрії», ТОВ
«Руновщина», СТОВ «1�е Мая», СТОВ Агрофірма «Україна
Нова», СЗАТ «Охоче», ТОВ «Слобожанщина», дочірнє
підприємство «Старокостянтинівський молочний завод».
Натомість, низку суб'єктів додано до Реєстру. 

Уряд намагається забезпечити
аграріїв пальним на посівну
Міністерство аграрної політики на початку грудня ц.р. опри�

люднило проект розпорядження Кабінету міністрів України,

яким пропонує доручити Міністерству палива і енергетики і

НАК «Нафтогаз України» забезпечити в грудні 2009 року�травні

2010 року постачання через дочірню компанію «Укргазвидоб�

ування» аграріям 66 тис. тонн дизпалива і 102 тис. тонн бензину. 

Документом передбачається, що ДП «Укргазвидобування»
реалізовуватиме на потреби підприємств АПК дизпаливо за
ціною не вище 4900 грн/т і бензин – 5500 грн/т з урахуван�
ням ПДВ. Рада міністрів АР Крим і обласні державні адміні�
страції мають визначити операторів�постачальників нафто�
продуктів аграріям за вартістю, яка враховує встановлену ці�
ну, транспортування, зберігання і рівень рентабельності не
вище 5%. 
Також проект розпорядження передбачає, що нафтопродукти
розподілятимуться у областях пропорційно посівним площам,
які, за розрахунками Мінагрополітики, в 2010 р. загалом в
країні становитимуть 26,844 млн га. 
Як сказано в документі, така ініціатива пов'язана з необхідні�
стю забезпечення стабілізації цін на ринку паливно�мастиль�
них матеріалів і створення умов для накопичення сільськогос�
подарськими виробниками нафтопродуктів на виконання
комплексу весняно�польових робіт. 
В пояснювальній записці до документа йдеться, що традицій�
но в період проведення комплексу польових робіт в Україні
спостерігається зростання цін на паливо.



З
ЦЬОГО приводу 5 грудня

директори всіх філій вели�

кого і дружного колективу

компанії були запрошені до Ми�

колаєва. Вони подували на пере�

вантажувальному терміналі й  оз�

найомилися з новими досягнен�

нями у його роботі. Там же регіо�

нальні очільники мали нагоду по�

смакувати натуральною ковба�

сною продукцією, випуск якої по�

точного року розпочала компанія

під маркою «Бистрицькі ковбаси»

на базі філії «Ружинська».

Керівники і засновники «НІ�

БУЛОНа» Олексій та Андрій

Вадатурські закохані у рідний Ми�

колаїв, тому завжди пропонують

шановним гостям екскурсію мі�

стом, обираючи при цьому найці�

кавіші маршрути. Цього разу нібу�

лонівський колектив відвідав

міські історичні пам'ятки, музей

суднобудування і флоту та обла�

сний художній музей імені В.Ве�

рещагіна.

Ввечері дати можливість гарно

відпочити і отримати купу пози�

тивних емоцій була покликана

святкова розважальна програма з

цікавими заохочувальними кон�

курсами, феєричним шоу та за�

пальним танцями.

Завершальним етапом відзна�

чення ювілею компанії стали на�

ступного дня збори керівництва

компанії, на яких було підбито

підсумки роботи за рік, що минає,

обговорено плани на наступний

рік та накреслено відповідні зада�

чі перед колективом.

Так, рекордних врожаїв зерно�

вих протягом 2009 року досягли

ряд філій компанії, зокрема куку�

рудзи – філія «Бистрицька» (11,9

т/га), озимої пшениці – філія

«Куп'янська» (6,23 т/га), озимого

ячменю – філія «Прибужанівська»

(5,23 т/га), ярого ячменю та со�

няшнику – філія «Сухорабівська»

(4,1 т/га та 3,3 т/га відповідно).

Рекордні валові збори отрима�

но філіями: «Чигирин» – 21 тис.

тонн, «Кам'янець�Подільська» –

18,7 тис. тонн, «Лідіївська» – 17

тис. тонн, «Снігурівська» – 16,5

тис. тонн, «Хмельник» – 15,6 тис.

тонн, «Чуднівська» – 15,5 тис.

тонн. Найбільшого виходу сільсь�

когосподарської продукції – 6,47

т/га – досягнуто у філії «Сухора�

бівська». 

Виробництво продукції ріль�

ництва на підприємстві зросло на

60% порівняно з минулим роком.

Це дуже хороший показник, до�

сягнутий завдяки введенню в об�

робіток нових площ та високій

ефективності виробництва.

Враховуючи всі економічні та

сільськогосподарські показники,

по підприємству були визначені

філії�лідери: у Південному Степу

– філія ДП «Лідієвське» (I місце,

директор Олександр Терещен�

ко), філія «Прибужанівська» (II

місце, директор Олена Трічева),

філії «Снігурівська» (III місце, ди�

ректор Юрій Мороз) та «Баш�

танська» (III місце, директор

Микола Росєєв). У Східному

Степу – філія «Троїцька» (I місце,

директор Андрій Ільмінський),

філія «Куп'янська» (II місце, ди�

ректор Олексій Польоха), філія

«Новопсковська» (III місце, ди�

ректор Микола Глуховський). У

Лісостепу та Поліссі – філія

«Хмільник» (I місце, директор

Дмитро Дмитрук), філія «Сухо�

рабівська» (II місце, директор

Денис Рябінін), філія «Півден�

ний Буг» (III місце, директор

Олександр Кобченко). Гене�

ральний директор ТОВ СП

«НІБУЛОН», Герой України Олек�

сій Вадатурський особисто вручив

пам'ятні грамоти директорам цих

філій.

Символічний подарунок ком�

панії зробили і газетярі «Агро�

профі» – на основі військової

присяги склали текст символічної

«Громадянської присяги» та пре�

зентували футболки із написом

«НІБУЛОН. Служу народу Украї�

ни!». Вісімнадцять років – це вік,

коли приймається військова при�

сяга і дається клятва на вірність

Батьківщині та своїм співвітчиз�

никам. Компанії «НІБУЛОН» ви�

повнилося саме стільки, відтак

колектив підприємства приймає

громадянську присягу та клянеть�

ся служити своєму народу. В уні�

сон щойно проголошеному тексту

символічної клятви пролунали

слова генерального директора:

«Наші оплески свідчать про те, що

ми прийняли колективну при�

сягу!»

Але щоб максимально ефек�

тивно служити своїй Батьківщині,

треба щоб ніхто не створював пе�

решкод. А компанія, на жаль, зу�

стрічає їх чимало на своєму шляху,

вони заважають нормальній діяль�

ності та розвитку. Відтак під час

наради зробили акцент і на цьому

питанні, зокрема на протиправ�

них діях з боку Миколаївського

морського торгового порту та

Мінтрансу.

«Ми не даремно називаємо

чиновників порту та Мінтрансу

«сомалійськими піратами», – ска�

зав Олексій Вадатурський. –

Порт разом із його начальником

розпочав займатися зерновим біз�

несом. Але методи, які при цьому

використовуються, аж ніяк не

ринкові. Нам постійно заважають

проводити днопоглиблювальні

роботи біля термінала і на першо�

му коліні Бузько�Дніпровсько�ли�

манського каналу. Всі мої звер�

нення до Прем'єр�міністра обер�

нулися тим, що… проти мене на�

магалися завести карну справу.

Відтак я прийшов до висновку, що

в нас існує офіційний Кабінет мі�

ністрів, є тіньовий Кабмін, а є

Кабмін із так званими «рєшала�

ми», які не підпорядковується

двом першим. Саме ці «рєшали»

все і вирішують.

Тому, відчуваючи свою вседо�

зволеність, вони дозволяють собі

напряму втручатися в нашу госпо�

дарську діяльність.

Ось чому ми і називаємо їх пі�

ратами – ми намагаємося показа�

ти, якими вони є насправді. Ми

ніколи нічого не крали, не роби�

ли нічого протизаконного. Наша

компанія входить до п'ятірки най�

більших платників податків в

області (5,3% від загальної кілько�

сті). Крім того, наша діяльність

дала можливість ДП «Дельта�Лоц�

ман», морському транспортному

порту також сплатити і їхні подат�

ки. А це свідчить про те, що «НІ�

БУЛОН» є державотворчим під�

приємством!

Ми переможемо і досягнемо

бажаного результату. Суд з приво�

ду незаконних дій капітана порту

та заборони проходження судна

«Preventer» ми вже виграли – ось

вам і доказ цього. У нас є коман�

дний дух у боротьбі з цими «сома�

лійськими піратами». Ми будемо

разом з командою боротися про�

ти цього свавілля. Ми досягнемо

успіхів у просуванні України на

світовому ринку.

Якщо говорити про рейтинги,

то компанія посідає 162�у позицію

серед усіх підприємств країн Цен�

тральної і Східної Європи. В

останньому рейтингу «ТОП�100

Найбільших компаній України»

ми посіли 24�е місце, серед компа�

ній АПК – це перше місце! Зазна�

чу, що серед лідерів рейтингу ми –

єдина вітчизняна приватна компа�

нія, яка свого часу, на відміну від

великих пострадянських компа�

ній, заснованих на колишній за�

гальнодержавній власності, була

створена абсолютно самостійно –

без жодної допомоги з боку держа�

ви, без жодного залучення держав�

ної матеріальної бази.

Дуже показовим є і те, що за

останній рік наша компанія збі�

льшила на 60% вал виробленої

продукції порівняно з минулим

роком, у той час, як Україна на

10% його зменшила. Якби укра�

їнські підприємства отримували

такий вихід сільгосппродукції з

гектара, як у нашій компанії, то

щороку країна отримувала би не

менше 85 млн тонн зернових і

олійних культур.

Приклад нашої компанії свід�

чить про величезні можливості Ук�

раїни, вітчизняного бізнесу. Якби

ще вітчизняний уряд вів грамотну

політику, давав можливість розви�

ватися бізнесу, то лише уявіть,

якою розвиненою стала би Украї�

на за ці 18 років незалежності?»

Відтак компанія впевнено ди�

виться у майбутнє, не зважаючи

на жодні перешкоди. А в 2010 році

«НІБУЛОН» ще й розпочинає ре�

алізацію серйозної програми

подальшого розвитку, ключові

пункти якої проголосив своїй

команді Олексій Вадатурський:

2010рік має стати роком

економіки, роком ефективності

сільськогосподарського вироб�

ництва;
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Філія «Бистрицька» ТОВ СП

«НІБУЛОН» працює у Ружин�

ському районі Житомирщи�

ни з травня минулого року.

Проте за цей час встигла

відзначитися по високих ви�

робничих показниках не ли�

ше у районі, а й серед інших

філій компанії. Як у рослин�

ництві, так і у тваринництві

та переробці. 

ДИРЕКТОРУЄ тут Іван Сорока.

Минулого тижня саме закінчували

збирати кукурудзу, молотили зран�

ку до ночі. І вийшли на промисло�

вих посівах на рекордний показ�

ник – 11,9 т/га. На урочистостях з

нагоди 18�річчя компанії «НІБУ�

ЛОН» її генеральний директор

Олексій Вадатурський, вручаючи

грамоту господарству�переможцю,

попросив Івана Васильовича поді�

литися секретом успіху. Зрозуміло,

що секретів ніяких немає. Крім

звичайної любові до своєї землі і

відданості роботі. Решта – техно�

логічні нюанси, за якими, у тому

числі, ми завітали на початку груд�

ня до села Бистрик.

– Розповідати про те, на які

поля і за яких умов приходить

«НІБУЛОН» зі створенням нових

філій – не варто, – розпочав нашу

розмову директор філії «Бистри�

цька» Іван Сорока. – Усі і так

знають. В областях, де компанія

працює хоча б кілька років, пози�

тивні чутки поширюються швид�

ко, і люди радо здають свою зем�

лю в оренду. Місцеві громади от�

римують відчутну підтримку і ма�

теріальну, і моральну. Ми ж разом

із філією «Чуднівська» поки то�

руємо дорогу на Житомирщині.

Проблем вистачає, проте в нас хо�

роший досвід.

В «НІБУЛОНі» я працюю вже

понад 8 років. Відразу по закінчен�

ні факультету механізації сільсько�

го господарства Миколаївської аг�

рарної академії потрапив на ста�

жирування до  філії «Лідіївська».

За цей час встиг попрацювати і на

посадах завідуючого майстерні, ін�

женера по експлуатації МТП, го�

ловного інженера. А за три роки

був призначений на посаду дирек�

тора Бистрицької філії. 

Наша філія працює на теренах

колишнього КСП «Україна» –

колгоспу�мільйонера. Після роз�

паду підприємства тут так і не

спромоглися налагодити нормаль�

ну роботу. Нині господарство об�

робляє землі від Бистрицької і

Вільнопільської сільських рад –

це більше 700 пайовиків. Наразі

ведемо роботу по закінченню до�

говорів з селами Березянка і Вер�

бівка Ружинського району Жито�

мирщини. В планах – приєднати

ще 1�1,4 тис. га землі. Напрями

роботи: тваринництво, рослин�

ництво, переробка. 

В філії зарплату отримують

близько 200 чоловік: 183 штат�

них, решту залучаємо до сезон�

них робіт. 

– А співвідношення «нібулонів�
ці»�»місцеві» яке?
– Не на нашу користь (посміха�

ється), поки що. Але ж як попрац�

юють трохи, то стануть наші сто�

відсотково. Загартовані «НІБУЛО�

Ном» тут чотири спеціалісти: влас�

не, я; з Лідіївської філії прийшли

головний інженер В і т а л і й

Барицький, головний економіст

Ірина Барицька, а з Чигиринсь�

кої –  головний агроном Микола

Однокоз. Ще долучилися сім мо�

лодих спеціалістів з Ружинського

району, Полтавської, Вінницької

областей. Усі інші – місцеві. Тобто,

усі робочі місця збереглися. Так,

як і домовилися на перших зборах:

скільки б не було людей, нікого не

звільнятимуть. 

– Кажуть, філія цього року вже
встигла відзначитися…
– Вирощуємо ранні зернові, куку�

рудзу, кормові культури. Так, як�

що по інших культурах мали се�

редню врожайність по району, то

по врожайності кукурудзи – 11,9

т/га (оновлені дані) –  посіли пер�

ше місце серед філій підприємства

і перше місце по району. Мушу

сказати, що мали для того сприят�

ливі кліматичні умови, з іншого

боку – це наш перший врожай на

цих землях.

– А як справи у тваринництві?
– Викупили у населення майно�

вий комплекс. До речі, за 80% оці�

ночної вартості – до нас тут і 10 не

пропонували. Свинокомплекс

взяли повністю, а тваринницьку

ферму було розділено – щось ві�

дійшло до СФГ «Україна», наших

сусідів, – щось до нас. По ВРХ

прийняли 640 голів, наразі маємо

817.  На свинокоплексі прийняли

1611 голів, зараз маємо 2790. Ви�

робничий комплекс може вміщу�

вати до 8 тис. голів. Тварин ми

старанно відгодували, бо що коро�

ви, що свині були, як скелети.

Минулого року, оскільки ще не

сіялися, комбікорми возили з пів�

денних філій. Цього року загото�

вили усі свої – у господарстві

працює невеликий комбікормо�

вий завод. Наразі на відгодівлі ма�

ємо прирости на свинокомплексі

до 500 гр., ВРХ – 600�650 гр. 

– Кажуть, тут виробляють най�
смачнішу в області ковбасу?
– Крім того, що найсмачнішу, ще

й натуральну. Так, маємо м'ясопе�

реробний цех. Збудований він був

ще 1991 року, тож довелося ще

вкласти чималі кошти в рекон�

струкцію і обладнання. Проте за�

раз можемо похвалитися значним

асортиментом та якістю. 

Ковбаса має бути
натуральною
ГОЛОВНИЙ технолог Бистриць�

кої філії Василь Панасюк вже

колись 9 років поспіль працював

на цьому підприємстві. Воно своєї

роботи не припиняло, але повер�

нувся фахівець на нього з прихо�

дом «НІБУЛОНа». Наразі, він вва�

жає, цех отримав друге дихання:

– Зараз маємо в асортименті

15 видів ковбас: варені, варено�

копчені і напівкопчені продукти,

– розповідає Василь Дмитрович.

– Попередні власники у 1991 році

закупили хороше югославське

обладнання. Проте роки йдуть –

зараз заміняємо зношене, планує�

мо закупити нове, наприклад,

шпигорізку. Це дасть змогу, від�

працювавши нові сорти, розши�

рити асортимент. Називаються на�

ші вироби «Бистрицькі ковбаси»,

розходяться – на «Ура!». 

Ковбаса має бути натураль�

ною, з натурального м'яса, без до�

мішок, без консервантів. Таке пе�

реконання і керівництва компанії,

і моє особисте. Працюємо ви�

ключно за ГОСТами 1986 року, де

прописано, що складовою до ков�

баси має бути 100% м'яса. Якщо

це не м'ясо, то в межах лише 3�5%

додається або сухе молоко, або яй�

ця, яєчний порошок, меланж. Си�

ровина виключно свіжа, як і має

бути за технологією. Як показала

практика, наші напівкопчені ков�

баси навіть при зберіганні без хо�

лодильника не псуються, а тільки

всихають. 

Вартість натурального продук�

ту, звісно теж зростає, проте у ро�

зумних межах. Нерозумно робити

навпаки – знижувати ціну за раху�

нок якості. Нещодавно бачив в

продажу ковбасу за 18 грн за кіло�

грам – скажіть, що туди можна

вкинути, щоб отримати таку ціну

при середній ціні на м'ясо у 45 грн? 

Знаю, що в планах компанії

розвивати виробництво ковбасних

виробів. І я в захваті. Бо щоб люди

були щасливими і здоровими, во�

ни мають споживати здорову їжу.

Артем Житков
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Бистрик – лідер по кукурудзі 
і натуральному смаку

Василь ПАНАСЮК готує свіжу партію продукції

Іван СОРОКА, Володимир ЦАБАК, 
Віктор МИКОЛЮК і Микола ОДНОКОЗ

під час вечірнього збирання кукурудзи
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*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 10.12.2009 року 1 RUB = 0,25967 грн.

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 04 Грудня 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) 197,22 5,368 -0,118 5,580 -0,116 5,708 -0,115 5,810 -0,122 5,935 -0,145
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 196,94 5,360 -0,067 5,490 -0,100 5,603 -0,108 5,723 -0,118 5,845 -0,112
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 201,35 5,480 -0,057 5,630 -0,077 5,753 -0,077 5,868 -0,082 5,988 -0,079
CBOT Чикаго (Кукурудза) 137,33 3,738 -0,235 3,885 -0,249 3,990 -0,250 4,088 -0,238 4,165 -0,227

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

10,430 -0,100 10,505 -0,081 10,578 -0,024 10,648 -0,006 10,618 -0,015

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

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 26 23
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 38
Північ Південної Америки (Колумбія) 28
Схід Південної Америки (Бразилія) 36
Західна Африка (Нігерія) 59
Східне Середземномор'я (Італія) 38
Західне Середземномор'я (Марокко) 51
Близький Схід (Єгипет) 48
Японія 75 73

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 31
Західна Африка (Нігерія) 61
Близький Схід (Єгипет) 44

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) 38
Близький Схід (Єгипет) 46
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 66
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 47 45
Тайвань 46 44
Південна Корея 46 44
Японія 44 42

НА 10 ГРУДНЯ для участі в бір�

жових торгах при проведенні

державних закупівель зерна до

інтервенційного фонду було ак�

редитовано 2175 учасників із за�

явленим обсягом урожаю 12,2

млн тонн.

Обсяг здійсненних операцій

біржових торгів при проведенні

закупівельних інтервенцій на

ринку зерна за період з початку

торгів  становив 1,154 млн тонн

на загальну суму 4,587 млрд руб,

зокрема:

• пшениці 3 кл. – 912 тис. тонн на

суму 3,776 млрд руб за середньоз�

важеною ціною 4141 руб/т (міні�

мальна ціна за визначений період

– 3150 руб/т, максимальна – 6000

руб/т);

• пшениці 4 кл. – 191 тис. тонн на

суму 682 млн руб за середньою ці�

ною 3567 руб/т (мінімальна – 2350

руб/т, максимальна – 4800 руб/т);

• жита продовольчого групи «А»

– 51 тис. тонн на суму 128 млн руб

за середньою ціною 2497 руб/т

(мінімальна – 1700 руб/т, макси�

мальна – 3750 руб/т).

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

Російська Федерація: 
державні інтервенційні закупівлі на ринку зерна 

в Центральній та Північній

Україні має вироблятися лише ви�

сокоякісна пшениця, 1�го та 2�го

класів. Необхідно забути про пше�

ницю нижче 3 класу. За показни�

ками 1�й та 2�й класи мають скла�

дати 80%, 3�й – 20%;

повна переорієнтація на

ефективні культури, зокрема від�

мова від ярого ячменю і заміна йо�

го в ризикованих зонах на сорго;

підвищення врожайності

кукурудзи – її мінімальний показ�

ник на круг має становити 8 тонн;

посилення уваги до вироб�

ництва сої (через обмеженість

ринку збуту ячменю і, відтак, зал�

ежність експортерів від країн�ім�

портерів цієї культури);

відмова від пару в Централь�

них та Північних регіонах;

збільшення земельних

площ для укрупнення існуючих

філій, нарощування обсягів ви�

робництва;

виробництво екологічно чи�

стих, без жодних хімічних домі�

шок та ГМО м'ясних і ковбасних

виробів (із потужністю цеху 120

тонн на рік);

доведення обсягу елеватор�

них потужностей до 2 млн тонн:

завдяки будівництву елеваторів у

Запорізькій (м.Кам'янка�Дніпров�

ська) та Полтавській (смт.Артемів�

ка, м.Кременчук, смт.Градизьк)

областях, пізніше – у с.Мар'янівка

(Полтавщина). Відтак буде демо�

нополізовано зерновий ринок в

Полтавському регіоні. Згодом роз�

почнеться будівництво у Дніпро�

петровській, Запорізькій, Сумсь�

кій, Кіровоградській, Житомирсь�

кій і Вінницькій областях. Завдя�

ки цьому буде вирішено проблему

зберігання зерна у власних схови�

щах, а також вперше в Україні бу�

«НІБУЛОН» відзначив
своє 18�річчя

Початок на стор.4 де вибудувано абсолютно само�

стійний виробничий ланцюг

«поле – трюм судна», що дасть

змогу стовідсотково контролю�

вати якість зерна від самого по�

ля і до країни�одержувача;

відродження Дніпра як

головної водної артерії Украї�

ни, від верхів'я і до гирла;

будівництво нових не�

самохідних суден (всього такий

флот компанії становитиме 24

судна), а також малотоннажних

самохідних суден – для переве�

зення зернових через Дон, Вол�

гу, Каспій безпосередньо до

країн�імпортерів;

освоєння нових кредитів,

отриманих від міжнародних фі�

нансових інститутів та країн

світу (ЄБРР, Світовий банк,

уряд Данії) завдяки бездоганній

кредитній історії компанії;

посилена увага до кадро�

вої політики, навчання моло�

дих спеціалістів, зокрема шля�

хом тренінгів та семінарів;

раціональне використан�

ня матеріально�технічних ре�

сурсів;

заміна на філіях малотон�

нажного транспорту велико�

тоннажним задля посилення

ефективності виробництва;

у 2011�му році до 20�річ�

чя компанії зведення нового

офісу (розпочати будівництво

планується вже у другій поло�

вині 2010�го).

Ось така програма дій про�

відного національного сільгос�

птоваровиробника, інвестора і

зернотрейдера на рік наступ�

ний. На рік, який, упевнені,

має стати для «НІБУЛОНа» ще

більш успішним та ефектив�

ним.

За матеріалами пресJслужби

Фото надані компанією «НІБУЛОН» 

Символічний дарунок до вісімнадцятиріччя «НІБУЛОНа» –
текст «Громадянської присяги» від редакції «АГРОПРОФІ»

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 10 грудня 2009 року

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розрахун-
кова ці-

на *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кілть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Січень ’10 3820 3517 3820 3517 - 3718 -40 8 17397900
EXW пшениця кл.3 Березень ’10 3974 3690 3974 3694 - 3885 -27 8 17675320
EXW пшениця кл.3 Травень ’10 4109 3870 4111 3872 - 4030 -18 8 18861960
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3206 2920 3206 3070 - 3124 -22 8 14619345
EXW пшениця кл.4 Березень ’10 3342 3096 3342 3105 - 3246 -51 7 9705995
EXW пшениця кл.4 Травень ’10 3484 3288 3488 3288 - 3420 -13 10 16007160
EXW пшениця кл.5 Січень ’10 2350 2345 2350 2345 + 2348 +8 2 3051750
EXW пшениця кл.5 Березень ’10 2520 2520 2520 2520 + 2520 +3 2 3276000
EXW пшениця кл.5 Травень ’10 2702 2698 2702 2698 + 2700 +5 2 3510000
FOB експ. пшениця Січень ’10 179,3 179,3 185,5 179,3 - 183,2 -3 8 21397632
FOB експ. пшениця Березень ’10 183,0 182,8 187,6 183,0 - 185,9 -3 8 21710550
FOB експ. пшениця Травень ’10 185,2 185,2 190,1 185,2 - 188,2 -2 10 22666458



Артем Житков

ОРГАНІЗАЦІЇ економічного спі�

вробітництва та розвитку – ОЕСР

(англ. – ОЕСD) об'єднує уряди по�

над 50 провідних країн світу зі

штаб�квартирою у Парижі (Фран�

ція). На відміну від Світового Бан�

ку та Міжнародного валютного

фонду, вона не надає фінансуван�

ня. Її мета – підтримка економіч�

ного зростання, підвищення рів�

нів стандартизації, працевлашту�

вання, фінансова стабілізація, до�

помога країнам, які цього потре�

бують, сприяння зростанню обся�

гів зовнішньої торгівлі. ОЕСР мо�

ніторить тенденції та аналізує їх,

складає прогнози у сфері торгівлі,

у тому числі щодо сільського гос�

подарства. 

Щоб приєднатися до Схем

сортової сертифікації ОЕСР, кож�

на країна має виконати цілу низку

обов'язкових умов і у подальшому

постійно їх дотримуватися. Для

реалізації такого амбітного плану

Україні довелося витратити чима�

ло зусиль, скориставшись допо�

могою урядових і громадських ор�

ганізацій Франції. Ця країна має

чималий досвід у виробництві на�

сіння і є визнаним світовим ліде�

ром цього ринку. А тому її під�

тримка щодо приєднання Украї�

ни, як держави з потужним аграр�

ним потенціалом, до Схем є ціл�

ком обґрунтованою і зрозумілою. 

Слід нагадати, що спроби

працювати на зовнішньому ринку

як виробник насіння Україна роз�

почала у 1991 році. Першим успі�

хом можна вважати вступ у 1995

році до Міжнародного союз захи�

сту нових сортів рослин (англ. –

UPOV ). А от у 1998 році ОЕСР

відхилила прохання нашої держа�

ви про приєднання до Схем сор�

тової сертифікації насіння, бо, на

переконання міжнародних екс�

пертів, на той час наша галузь на�

сінництва не відповідала належ�

ним правилам і нормам. Тож для

досягнення мети нашій державі

довелося добре попрацювати на

всіх напрямках від теоретичних до

практичних.

Як результат, на щорічному за�

сіданні Ради ОЕСР 11�12 червня

2009 року у Парижі прийнято рі�

шення про приєднання України

до Схем сортової сертифікації. На

сьогодні Звіт щодо нашого приєд�

нання розіслано усім країнам�уча�

сницям ОЕСР; остаточне ж рі�

шення буде прийнято у листопаді

2009 року на засіданні Комітету

цієї поважної організації. 

Отже відтепер для експорту

виробленого насіння Україна по�

винна вести сортову сертифікацію

відповідно до міжнародних нор�

мативно�правових і методичних

вимог: польову оцінку посівного

матеріалу – відповідно до насін�

нєвих схем ОЕСР; лабораторну

оцінку посівного матеріалу – до

вимог ІСТА.

Щоб не лякати вітчизняних

виробників насіння нагадаємо,

що Схеми є офіційно визнаним

інструментом для сертифікації і

спрощують міжнародну торгівлю

насінням. На внутрішньому ж

ринку країна�учасник Схем має

право застосовувати власні норма�

тивні акти. Втім, використання

схем для зовнішнього ринку може

надати значну допомогу націо�

нальному ринку та його конку�

рентноздатності.

Щорічний список сортів, до�

зволених до сортової сертифіка�

ції за схемами ОЕСР, включає

сорти, які офіційно визнані як

відмінні та цінні хоча б в одній

країні. Кількість зареєстрованих

сортів постійно зростає. Перева�

жають гібриди та сорти кукуру�

дзи, ріпаку, соняшнику, рису та

деяких кормових рослин. Міні�

мальні вимоги до чистоти сорту

досягаються умовами вирощу�

вання, ізолюючими відстанями,

польовими оглядами та іншими

відповідними перевірками.

Відтак, усі причетні до галузі

насінництва служби, перш за все,

Українська державна насіннєва ін�

спекція та Державна служба з охо�

рони прав на сорти рослин, трима�

ють на контролі інспектування,

сертифікацію, пре�контроль,

ґрунт�контроль та лабораторний

контроль. Мінагрополітики і від�

повідні служби завершують приве�

дення у відповідність до вимог

ОЕСР нормативно�правові акти,

стандарти, інші документи щодо

сертифікації насіння в Україні.

Із практичних заходів, напри�

клад, Мінагрополітики спільно з

Укрдержнасінінспекцією та Держ�

сортслужбою провели навчання та

атестацію державних інспекторів з

насінництва на право проведення

польового інспектування та відбо�

ру проб за міжнародними прави�

лами з видачею відповідних по�

свідчень. Укрдержнасінінспекція

здійснила реконструкцію лабора�

торії і подала заявку на її акреди�

тацію до ІСТА. Також розроблено

дизайн етикеток для експортного

насіння, який подано на затвер�

дження до секретаріату ОЕСР. 

Варто зауважити, на сьогодні

набули чинності нові правила

маркування та пакування насіння

сільгоспкультур. Тому виробникам

і реалізаторам насіння слід приве�

сти всі упаковки і етикетки у від�

повідність до документу. Зокрема,

правила визначають вимоги щодо

зберігання насіння, матеріалів

упаковки, способів пакування і

маркування, а також до видів ети�

кеток залежно від категорії насін�

ня і виду пакування тощо. 

Мінагрополітіки також визна�

чилося з розміром оплати за на�

дання послуг державними насін�

ними інспекціями з маркування

партій насіння і міжнародної сер�

тифікації насіння. Отже, вартість

маркування партій насіння кош�

туватиме 57 копійок (без урах�

ування ПДВ) за кожну етикетку.

Міжнародна ж сертифікація обій�

деться набагато дорожче: «Видача

помаранчевого міжнародного сер�

тифікату на партію насіння (ІС�

ТА) – вартість без ПДВ 1900 грн.

один сертифікат».

Нагадаймо, що у першій дека�

ді липня в Україні перебували екс�

перти ОЕСР на чолі з головою се�

кретаріату, очільником Схем сор�

тової сертифікації ОЕСР Май�

клом Райаном. Тоді міжнародні і

українські експерти оглянули ді�

лянки пост�контролю зернових

культур, кукурудзи та сорго на

Гостомельській (Київська обл.) та

Маньківській (Черкаська обл.)

державних сортодослідних стан�

ціях. В рамках візиту у ДГ НДСГЦ

у с. Дачне Одеської області наші

держінспектори з насінництва

проінспектували сортові посіви

пшениці Годувальниця категорії

добазове насіння (ОН) під кон�

тролем експертів ОЕСР. На насін�

нєвому заводі ЗАТ «Селена» цього

ж центру членам комісії проде�

монстрували порядок відбору

проб, маркування, затарювання

партій насіння, призначеного для

реалізації, та перевезення і супро�

від його документами від комбай�

ну до заводу. 

У поточному році започатко�

вано проведення в Україні щоріч�

ної насінницької виставки�яр�

марку, яка проходитиме у с.Чу�

бинське на Київщині. Нині вона

відбулася 1�3 жовтня у рамках

X Міжнародної виставки�ярмарку

«Київська осінь�2009». Першого

дня провідні вітчизняні фахівці

насіннєвої справи провели роз�

ширений круглий стіл: «Українсь�

ко�французьке співробітництво в

галузі насінництва. Досягнення та

перспективи». У її роботі взяли

участь заступник міністра аграр�

ної політики України Сергій

Мельник та Надзвичайний і пов�

новажний Посол Франції в Укра�

їні Жак Фор.

На продовження діалогу Укра�

їна�Франція на початку жовтня

групу аграрних журналістів запро�

сила до себе Французька Націо�

нальна Федерація виробників на�

сіння кукурудзи і  сорго

(FNPSMS). Українським газетя�

рам і телевізійникам було проде�

монстровано увесь ланцюжок ви�

робництва від збирання зерна до

формування його в якості насін�

нєвих партій (див «Агропрофі» №

36�37, 38, 39 за 2009 рік). Відтоді

між нашою газетою і Французь�

кою Національною Федерацією

налагоджено інформаційні стос�

унки. Ми надсилатимемо власні

статті (електронну версію газети)

про розвиток ринку насінництва в

Україні та досвід роботи провід�

них агропідприєств цієї галузі. У

свою чергу, ми вже почали постій�

но отримувати від FNPSMS укра�

їномовний дайджест щодо подій

на насіннєвому ринку світу, най�

цікавіші матеріали якого планує�

мо періодично друкувати. 

Тож з упевненістю можна ска�

зати, що немає таких вершин, які

б не брали українські аграрії.

Впровадження в Україні сортової

сертифікації насіння за Схемами

ОЕСР, видача єдиних сортових

документів на насіння світового

зразка дозволить нашій країні ви�

ступати на світовому ринку пов�

ноправним експортером власного

і продукованого насіння.
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Україна�58, 
або Насіння світової якості
НАСІННИЦТВО Виробництво і торгівля насінням є вищим пілотажем у рільництві. У своєму доробку
Україна має велику кількість високопродуктивних сортів насіння, яке реалізовує на зовнішньому ринку
лише тим країнам, які виявляють до нього інтерес. Таку можливість з 1998 року нам забезпечило
членство у Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння – ІСТА. Як потужна аграрна держава ми
також прагнемо продукувати посівний матеріал провідних світових оригінаторів. Але робити це і
самостійно реалізовувати його на світовому ринку поки не маємо права. Однак сподіваємося отримати
його з січня 2010 року, приєднавшись до 57 країнJучасниць Схем сортової сертифікації ОЕСР.

Культури
Площа 
посіву, 
тис. га

Потреба насіння 
з страх. фондом,
всього, тис. тонн

Очікувана 
забезпеченість, 

тис. тонн

% 
забезпеченості

Ярі зернові і зернобобові, всього (без
кукурудзи) 5324,9 1108,0 1121,0 101

в т.ч.:  пшениця 324,4 77,5 78,4 101
ячмінь 3661,3 778,0 786,3 101
овес 469,5 96,9 97,7 101
тритикале 2,0 0,4 0,4 100
просо 121,9 4,6 4,7 102
сорго 61,8 15,9 18,2 114
гречка 275,6 25,1 25,3 101
рис 23,9 7,3 7,3 100

Зернобобові всього: 384,5 102,3 102,7 100
в т.ч.:  горох 275,8 84,9 85,4 101
Кукурудза 2762,2 69,7 68,3 98
Ріпак 54,4 17,2 17,2 100
Соняшник 3671,6 22,0 20,8 94
Соя 645,9 59,0 59,4 101
Картопля 1369,3 4197,5 4205,2 100
Цукровий буряк (п.о.) 335,7 734,0 618,3 84
Однорічні трави 552,8 74,5 74,6 100
Багаторічні трави 372,3 13,1 13,2 101
Льон 9,7 0,6 0,6 100

** Виробництво продукції тимчасово припинено Джерело: Мінагрополітики

Прогноз забезпеченості насінням ярих культур під урожай 2010 року 
по всіх категоріях господарств станом на 22 жовтня 2009 р.



– МІЙ ТРУДОВИЙ стаж розпочався з червня 1953

року, – ділиться спогадами Володимир Ілліч. – Я са�

ме закінчив дев'ятий клас і пішов у вечірню школу

та на Білоцерківський консервний завод збивати

ящики.  

Тож закінчу роботу – й біжу додому, бо за півтори

години треба було вмитися, щось перекусити, схо�

пити книжки, і за годину пробігти 6 км до школи.

Відтоді я дуже швидко ходжу (сміється). Я люблю кі�

нофільм «Весна на Зарічній вулиці», у мене навіть

мелодія цієї пісні стоїть в телефоні. Кіно схоже на

моє життя: я теж працював на заводі, ходив у вечірню

школу, на прохідній познайомився зі своєю дівчи�

ною… 

Закінчив я Білоцерківський сільгоспінститут, хо�

ча мріяв отримати інженерну або математичну освіту.

Рано помер батько, мама хворіла, нас було п'ятеро. Я

був найстарший у сім'ї. 

Батько мій, Ілля Іванович, був сиротою з Біло�

церківського району, а мама, Уляна Іванівна, ро�

сіянка з Іванівської області. Вони зустрілися в Ле�

нінграді, куди обоє втекли від голоду на початку 

30�х років. Батько мав усі задатки керівника, але був

безграмотним: читати�писати умів на рівні двох

класів, інвалід Вітчизняної війни. Виховав і вигоду�

вав його, кулак, як ми називаємо, але в найкращому

розумінні – добрий чоловік, чесний хазяїн – дід Ар�

тем. І от я на все життя запам'ятав переказані мені

останні татові слова, бо коли він помирав, я був на

заводі: «Улько (так він називав матір), зроби, щоб

Володя був хоч малим начальником». Він хотів ба�

чити бодай одного сина керівником. Ну і я, якщо

чесно, був готовий до цього. 

«Тепличний бізнес – 
справа тонка»

А звідки взагалі бере свої витоки теплич�
ний бізнес?

– Теплиці прийшли до нас з закордону. Хоча колись,

ще за царя, кажуть, вирощували овочі й навіть вино�

град і ананас у теплицях у Підмосков'ї. Тому поняття

таке існувало давно й усе логічно йшло до появи те�

пличних комбінатів. У лютому 1959 року вийшли по�

станови політбюро ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР

про утворення навколо великих промислових цен�

трів, столиці, обласних центрів кільця господарств з

вирощування овочів, картоплі, фруктів, ягід, вироб�

ництва молока і м'яса. Тоді ж за цим рішенням бага�

то колгоспів було перетворено на радгоспи. І я якраз

потрапив у цю хвилю. Ми були в числі перших спе�

ціалістів інститутів, технікумів, які вступили у ново�

утворені господарства. 

Яка різниця: колгосп чи радгосп?
– Теоретично, наголошую, в колгоспі була ко�

лективна власність. Усе майно – корови, коні тощо –

зводилося докупи і спільно оброблялася земля. Тео�

ретично це було навіть не загальнонародне майно, а

власність лише колективу колгоспу. А радгоспи – це

державні господарства, тут уже все належало держа�

ві. Це яскраво проявилося, коли настала приватиза�

ція: держава згадала, що власність колгоспів – це все

ж таки була власність людей, які там жили, і поділи�

ла майно між ними, віддала їм безоплатно. А вже на�

кож кормові, бо в господарстві була молочнотовар�

на ферма. 

І ось я все життя пов'язаний з овочівництвом.

Потім, коли став директором радгоспу у с.Красилів�

ка, на території якої знаходиться і цей комбінат, то

там також вирощували 4�6 тисяч тонн овочів, у т.ч. і

на закритому ґрунті. А овочівництво закритого ґрун�

ту, як, до речі, і птахівництво (а я керував свого часу

Богданівською птахофабрикою), – це дуже тонка

справа, високотехнологічна, наукоємна. 

Володимире Іллічу, де Ви набиралися до�
свіду тепличного господарювання?

– У радгоспі «Красилівський» з 1968 року. Там були

плівкові теплиці , але вже на газовому обігріві, на

рівні тодішніх технологій. Згодом, у 1975�му, очо�

лив Дарницький трест овоче�молочних радгоспів

Київської області, який зокрема вирощував огірки

та помідори. Ми багато їздили дивитись, як працю�

ють інші.

А з початком незалежності до нас, уже на «Комбі�

нат «Тепличний», приїздило багато делегацій: гол�

ландці (а вони є законодавцями мод у тепличному

господарстві), бельгійці, фіни… Одного разу я привів

наших гостей на котельню, де великий насос качав

450 м.куб. газу на годину, вони скупчилися довкола

цієї потужної махіни, фотографують. Я думав: раді�

ють, бо такого ще не бачили. 

Ми почали знайомитися з їхніми технологіями:

вони щиро ділилися порадами, не боячись конку�

ренції, адже розуміли, що поки ми ті технології за�

провадимо, то вони ще вище піднімуться. 

І, коли ми зробили реконструкцію, то якщо рані�

ше насоси брали 450 кВт на годину, то зараз на цю

саму роботу потрібно було 50 кВт. От тоді я зрозумів,

що вони фотографували, які ми… неекономні. А

один мені прямо намалював трубу, в яку летять дола�

ри. Обійшлися без перекладача... (сміється)

В нас були хороший головний інженер, головний

агроном. І вони вже навіть трохи більше від мене

знали гідропоніку (це спосіб вирощування рослин без

ґрунту, за якого рослина отримує з розчину всі

необхідні поживні речовини в потрібних кількостях і

точних пропорціях, що майже неможливо здійсни�

ти при ґрунтовому вирощуванні. – ред.). Тому не я

один, а всі наші фахівці – і агроном, і інженер, і го�

ловний енергетик – усі ми накопичували знання й

постійно вчилися. 

Крім того, було багато відряджень. На всі семіна�

ри, які тільки були по нашій галузі, і тоді, і зараз –

регулярно посилаємо фахівців. Бо найдешевший

спосіб підняти врожайність – це навчити людину ви�

тримати технологію. Навіть у середньому господар�

стві завжди є щось хороше, чому варто повчитися.

Не буває ідеальних господарств, але хороше є у всіх,

треба його тільки вибрати, як зерна. А як є схожі не�

доліки, то тільки зайвий раз переконатися, що так

робити не треба.

Проте за кордон – в Ізраїль, Голландію – ми пої�

хали аж тоді, коли самі зробили реконструкцію,

навесні 1995�го. Бо коли вже в себе спробував, то

знаєш слабкі місця технології і не дивишся на всю ту

красу, а приглядаєшся: як вони розв'язали ту чи ту

проблему. 

У чому Ваші революційні технології?
– Взагалі нова технологія (хоча вона вже давно

не є новою, зараз уже ніхто не будує за старою) скла�

дається мінімум з 20 нових фрагментів. Починаючи

від заміни труб, розподілу підігріву на контури, ав�

томатизації опалення, зміни способу живлення ро�

слин (крапельним зрошуванням), збільшення вугле�

ше господарство, радгосп, було

створено за кошти держави – то

воно приватизувалося за майнові

сертифікати і за гроші. У цьому

різниця. Але в принципі і ті, й ті

були великими господарствами з

вирощування сільськогосподарсь�

кої продукції. 

А яким чином тоді колгос�
пи перетворювалися на

радгоспи?
– У порушення всіх законів. Рі�

шенням партії й уряду формально

«на підставі доцільності». Зібрали

людей та й оголосили. То це була

колективна власність, хоча по суті

вона і тоді була не колективною, а

державною. Теоретично було в за�

коні прописано, що людина могла

вийти з колгоспу і забрати свою

частку майна, а фактично цього

не було. Пам'ятаєте, як у тій пісні

– «человек проходит как хо�

зяин…» Але саме «як» (!) хазяїн...

Тому що всім керувала держава.

Але під час приватизації колек�

тивну форму власності врахували,

зокрема й у нас: Броварський ра�

йон – це все була суцільна зона

колгоспів. 

Коли вперше Ви взялися
за вирощування овочів?

– У 1959 році я прибув агрономом

у радгосп «Червона Зірка» Бари�

шівського району. Як зараз

пам'ятаю, в перший день роботи

відправили у відрядження на кур�

си апробаторів у Миронівку (тоді

проводилася апробація – переві�

рялася якість зернових). Пропрац�

ював я сім місяців – і мене поста�

вили керуючим відділку в селі

Борщів. Там прожив і проробив

дев'ять років: три роки керуючим і

шість – головним агрономом. 

Там було до двох тисяч гекта�

рів землі, вирощували овочі: по�

мідори, огірки і  дуже великі

плантації капусти – до 300 гекта�

рів, буряк та моркву столові, а та�
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Володимир Чернишенко: 

«Перш ніж розпочати нову справу, 
я відсікаю шляхи до відступу»
Таке життєве кредо не раз ставало у пригоді Воло�

димирові Чернишенку – голові правління ВАТ «Ком�

бінат «Тепличний» – найбільшого тепличного госпо�

дарства в Україні (48,5 га). Указом Президента Ук�

раїни 23 листопада 2009 року йому присвоєно ви�

соке звання Герой України. 

Свого часу він став революціонером – щоправда,

технологічним і в тепличній галузі. Та набутий дос�

від і неабиякий хист антикризового менеджера до�

помагає й за нинішніх, геть «нетепличних», умов

утримувати лідерські позиції у вітчизняному те�

пличному бізнесі…



кислоти (СО2), підбору гібридів… і

закінчуючи бджолозапиленням.

Використовуємо стовідсоткові

розчинні добрива, додаємо більш

точні види мікроелементів, запро�

вадили систему підігріву кореню…

І це лише дещиця. 

Тільки завдяки цій технології

ми й вижили. Вона дає більш ра�

ціональне використання тепла. У

1991 році ми витратили на кіло�

грам продукції 5,5 кубометрів га�

зу. Цього року 1,1 м3 на кілограм.

Відчуваєте різницю? За електро�

енергією: якщо раніше десь 1,8

кВт на кілограм продукції, то цьо�

горіч 0,25 кВт/кг. І це ще далеко

не все, що можна розповісти... 

Однак ця технологія не дає ані

економії води, ані економії мін�

добрив – просто кількість уро�

жаю, вирощеного за допомогою

цієї води і цих добрив, набагато

вища. А кінцевий її показник – це

зниження собівартості продукції,

тобто підняття її конкурентно�

здатності.

Ви казали, що голландці
не бояться конкуренції, бо

ми все одно добряче відстаємо
від них. А що нового в теплич�
ній галузі розроблено за кордо�
ном, що ми ось�ось маємо пе�
рейняти й запровадити в себе? 
– Ми, якщо вдасться в цьому ро�

ці, плануємо побудувати нову те�

плицю. В голландців уже є тепли�

ці, які на один кілограм продукції

витрачають 0,25�0,3 м.куб. газу.

Поряд із температурою, живлен�

ням рослин, є ще мікроклімат. А в

мікрокліматі не стільки важлива

температура, як вологість. Одним

з найлютіших ворогів овочів є во�

логість. Якщо вона висока, 85�

90%, розвиваються гнилісні гриб�

ки і хвороби – і гине рослина. Що

ми робимо – відкриваємо кватир�

ки, щоб випустити вологість, але

ж вона виходить разом з повітрям,

а отже, і з теплом – треба більше

топити. І виходить, що надворі,

скажімо, 30�градусна спека, а ми

змушені топити. Це наша біда, ос�

новна стаття наших затрат. Що

придумали голландці – вони ста�

влять потужний вентилятор, який

викачує знизу вологе, тепле пові�

тря, по ходу нагріває друге пові�

тря, тобто заміщає одне повітря

іншим, але вже підігрітим. 

Ця теплиця дорога, але це на�

ше майбутнє. Ось цим я заразив�

ся. Багато є нового. Наприклад,

зараз уже є теплиці по 7 м заввиш�

ки, використовується технологія

висячих лотків (це значно полег�

шує людську працю), впроваджу�

ються нові гібриди, на формуван�

ня яких потрібно докладати мен�

ше зусиль…

На запровадження таких
новацій вистачить влас�

них коштів? Адже про Вас ка�
жуть, що Ви не берете жодної
копійки в держави, користуєте�
ся хіба що товарними кредита�
ми…
– Ми справді рідко брали креди�

ти. За останні десять років ми ні�

кому нічого не винні. А гроші бе�

ремо за рахунок прибутків. От, на�

приклад, минулого року ми побу�

дували сортувальний цех тільки

власним коштом. Колись мене

Президент Леонід Кучма запитав:

«За рахунок чого проводиться уся

ця реконструкція?». А я кажу: «За

рахунок вашого Указу про єдиний

податок». Тоді справді був ідеаль�

ний фіксований сільськогоспо�

дарський податок. І за рахунок йо�

го ми мали гроші. 

І ще, коли був дешевий газ, ба�

гато хто не проводив реконструк�

ції, а, як то кажуть, «проїдав кош�

ти». Ми – мій колектив і я – не

проїдали і не шикували. Особисто

я ще в 1974 році отримав у Києві

квартиру з кухнею на 4,5 м2. І ли�

ше чотири роки тому я, з моїм до�

ходом, дозволив собі купити нову

квартиру на Русанівці. Всі гроші

весь цей час ми вкладали в рекон�

струкцію, в нові технології, у ви�

робництво.

Тобто газ дорожчає, де�
шевий імпорт завдяки

вступу до СОТ збільшується, а
дотацій – нуль…
– У нас єдиний шлях виживання

– піднімати врожайність. У цьо�

му році ми продали огірків десь

на 41 копійку дешевше за 1 кг,

ніж торік, але врожаю отримали

більше. Помідорів за два останні

місяці також продали дешевше,

ніж минулого року. Але за раху�

нок збільшення обсягів ми втор�

гували більше.

«Дякувати дружині
– я весь віддавався
роботі»

Володимире Іллічу, а яке
Ваше найсильніше вра�

ження в житті?
– Це коли мені запропонували бу�

ти директором Красилівського

радгоспу. Я дуже хотів працювати.

А вже по цьому комбінату най�

більше враження було тоді, коли

ми вперше після реконструкції от�

римали урожайність 41 кг помідо�

рів з квадратного метра. Голланд�

ці, котрі допомагали нам робити

реконструкцію, казали, що більше

35 кг ми не отримаємо. І як у

Москві була нарада, то професори

і академіки, коли виступив мій го�

ловний агроном, 5 хвилин стоячи

аплодували. Ніхто не вірив, що

нам вдасться отримати такий ре�

зультат. У всіх урожай помідорів

був 15�17 кг, а тут 41 – на старих і

найзвичайнісіньких теплицях. 

А коли Ви долю свою
побачили, яке у Вас було

враження, найсильніше?
– То молодість була… (замрія�

но зітхає)

Це була випадкова зу�
стріч?

– Ну, будь�яка випадковість – то є

закономірність. Був у мене на за�

воді товариш Калашник Толя. Ко�

ли він йшов до армії, запросив ме�

не проводити. Я сів за столом – а

навпроти мене дівчина незна�

йома. І я в неї як «врізався» (дуже

вродлива була тоді й сьогодні гар�

на), і я в неї як «улип» – і до сьо�

годні. Ми з Ядвігою Броніславів�

ною вже 52 роки разом. 

Мені пощастило в тому, що

моя дружина завжди розуміла ме�

не. Я практично цілодобово був на

роботі. От виросли мої діти, то во�

ни менше пам'ятають мене, ніж

матір, бо вони з нею весь час були,

а мене майже не бачили. Так от

дружина давала мені повну свобо�

ду, я весь віддавався роботі. 

А хобі, захоплення якесь
є у Вас?

– Робота. Я не рибалка, не мисли�

вець, не автомобіліст, гриби жод�

ного разу не збирав… 

А як щодо футболу?
– Можу подивитися по те�

левізору. На футболі я був рік то�

му: грала команда «Кримте�

плиця», директор якої мене й за�

просив. Це одна з найкращих фут�

больних команд, грає у першій лі�

зі. А так я не вболівальник. Моє

хобі – робота. В суботу�неділю як�

що відпочити, то це тут на дивані,

хобі моє – слухати день і ніч

останні вісті, економіку. Я легку

музику можу місяцями не слухати.

Хоча дуже люблю музику, особли�

во нашу старовинну. Люблю сиді�

ти, слухати і думати, щось плану�

вати… 

Не уявляю собі життя без ком�

бінату. Раніше я 20 годин на добу

проводив тут. Зараз уже, може, не

витримую так, працюю десь 12 го�

дин. Просто мені подобається ба�

чити результат своєї праці!

А які були відчуття, коли
Вам присвоїли звання Ге�

роя?
– Це для мене було потрясіння...

Якщо так відверто казати, то

коли мені Президент Віктор

Ющенко прикріпив зірку Героя,

то було відчуття, наче все своє

життя згадав, наче все життя до

цього йшов… Таке було піднесен�

ня, наче я відірвався од світу… На�

віть коли їхав додому, вже минуло

кілька годин, ішли дзвінки один

за одним, а я ще не міг оговтати�

ся… Хоча сказати, щоб я аж дуже

хотів, то ні. Звичайно, як і будь�

якій людині, приємно було, коли

повідомили, що документи готу�

ють на представлення. Але сказа�

ти, що б я заради цього згоден на

все чи ще щось – то ні. 

«Немає слів 
мудріших за діло»

Який розклад дня тепер у
Героя України: досі встає�

те о п'ятій годині?..
– Зараз я встаю о пів на шосту.

Вже пізніше, о сьомій їду на робо�

ту. Ну а додому о 19�й, о 20�й ви�

їжджаю. Колись був такий дирек�

тор Семен Петрович в Бортничах.

То як я був директором треста,

приїхав до нього в обідню перерву,

заходжу: в конторі нікого, підні�

маюся в приймальню – теж ніко�

го, в кабінеті двері відчинені. За�

ходжу: сидить. Кажу: Семен Пе�

трович, а що це нікого немає? Так,

каже, обідня перерва, всі на обіді,

а я як цепний собака, хтось же му�

сить стерегти господарство. Отак і

я. І знаєте, приємно усвідомлюва�

ти, що від тебе щось залежить, що

ти потрібен людям… 

Як би охарактеризували
себе загалом у житті: ви

людина успішна, ви бізнесмен?
– Так, я вважаю, що бізнесмен.

Думаю, я досяг того, чого хотів.

Хотів батько, щоб я був керівни�

ком – я став ним. Та й сам я не

менше хотів: по�перше, щоб вико�

нати батькову волю, а по�друге –

мені хотілося довести, що я зможу

самотужки цього досягти. 

І створили такий потуж�
ний тепличний бізнес у

нетепличних умовах…

– Так, у цьому бізнесі тепличні

умови лише для рослин, а для спе�

ціалістів, для бізнесу – геть нете�

пличні.

І все ж нещодавно Ви
звернулися з пропозиція�

ми до Уряду. Що пропонували
для тепличної галузі?
– Річ у тім, що через дуже дорогий

газ наша галузь може просто зни�

кнути. Це не завод, який здатен

простояти якийсь час і знову за�

працювати. А наші теплиці зава�

ляться від першого ж снігу. Якщо

комбінат не працюватиме, то за�

гине в перший же рік. 

Тому, по�перше, пропонував,

щоб для тепличних комбінатів

встановили ціну на газ не вище

200 доларів. І друге – просив від�

строчку платежів до квітня�трав�

ня, до початку масової реалізації.

У нас же так: грудень, січень, лю�

тий і половина березня – ми, те�

пличні господарства, топимо, грі�

ємо, світимо, а продукції не про�

даємо. От і просимо, щоб за ці три

місяці брали платню за газ уже в

квітні. Відмовили. Іде тільки пере�

доплата.

Життєва мудрість від Во�
лодимира Чернишенка –

це…
– Я проти того, щоб підставляти

ліву щоку, коли тебе б'ють по пра�

вій, але вважаю, що як мстиш або

робиш зло – ти заважаєш вироб�

ництву. 

Коли розпочалася перебудова,

я нагадав людям слова з «Інтерна�

ціоналу»: «Не жди пощади ні від

царів, ні від богів». Не чекай, що

тебе врятують: порятунок пото�

паючих – справа рук самих пото�

паючих. Ми з самого першого мо�

тиву знали, що нам ніхто не допо�

може. До речі, у нас в районі, коли

розпочалися оці важкі часи на по�

чатку дев'яностих, ходила навіть

така бувальщина: «Тепличний»

називали просто «Чернишенко».

Казали, що от Київська птахофаб�

рика виживе, бо яйце і м'ясо лю�

дям завжди потрібне, Калитянсь�

кий свинокомплекс виживе, бо

м'ясо завжди потрібне, а «Черни�

шенко» пропаде. Я знав, що можу

пропасти, тому ми всі думали про

реконструкцію, бо розуміли, що

як і далі збиратимемо такий вро�

жай, ми не виживемо. Ми рахува�

ли гроші, газ і сподівалися тільки

на себе. 

І головне – перш ніж розпоча�

ти нову справу, я завжди відсікаю

шляхи до відступу. А коли відсту�

пати нікуди, то єдиний шлях –

тільки вперед!

Євгенія Руженцева
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ЧЕРНИШЕНКО Володимир Ілліч.

Народився 8 травня 1937 р. у м. Біла Церква на Київщині. 
Освіта вища: Білоцерківський сільськогосподарський інститут.
З 1959 р. – працював у радгоспі «Червона Зірка» Баришівського р�ну
агролісомеліоратором, керуючим відділком, головним агрономом.
1968�1974 рр. – директор радгоспу «Красилівський» та Богданів�
ської птахофабрики. 1975 р. – директор Дарницького тресту овоче�
молочних радгоспів Київської області. З 1981 р. – директор радгос�
пу�комбінату «Тепличний» (з 1997 р. – ВАТ «Комбінат «Тепличний»).
Заслужений працівник сільського господарства. Нагороджений
орденами Трудового Червоного прапора, «Знак Пошани», орденом
князя Ярослава Мудрого V ступеня, медаллю «За трудову доблесть».
Присвоєно звання Герой України з врученням Ордена Держави
(23 листопада 2009 року).

ОСОБОВА СПРАВА



FAO аналізує кризу
Світові ціни на продовольство знову знаходяться на підйомі,
про що свідчить продовольчий індекс цін FAO – продоволь�
чий кошик, що складається із зерна, олійних культур, молоч�
них продуктів, м'яса і цукру. Зростання цін спостерігалося
впродовж 4 місяців підряд. Проте ринкові умови відрізняють�
ся від тих, які спровокували кризу цін на продовольство 2 ро�
ки тому, заявила FAO в опублікованому 9 грудня доповіді
«Огляд продовольчої ситуації».             
Індекс цін дорівнював 168 пунктам в листопаді, що стало най�
вищим показником, починаючи з вересня 2008 р. Проте він
все ще на 21% нижче за пікові значення червня 2008 р. До ці�
нового зльоту 2007�2008 рр. індекс ніколи не перевищував
120 пунктів і практично завжди був менше 100 пунктів.  
Згідно докладу, при зростанні цін в 2007 р. FAO виявила низ�
ку можливих причин, які сприяють їх підвищенню: низький
рівень світових запасів зерна, погані урожаї в основних краї�
нах�експортерах, швидко зростаючий попит на сільськогос�
подарські продукти для біопалива і підвищення цін на нафту. 
Сьогодні світові запаси зерна знаходяться на прийнятнішому
рівні, проте деякі ринки стикаються з жорсткими умовами. В
цілому пропозиція експортерів більше відповідає зростаючо�
му попиту, ніж під час періоду цінового сплеску. Наприклад,
співвідношення споживання до запасів пшениці в більшості
країн�експортерів піднялося з 12% до 20% цього сезону. Біо�
паливо все ще є основним чинником, але зростання сектора з
кожним роком сповільнюється. 
Макроекономічні чинники, такі як курс валюти, коливання цін
на нафту і низькі процентні ставки, також змушують інвесто�
рів вкладати свої вільні кошти в товарні ринки. Не дивлячись
на те, що попит і пропозиція продовжать формувати ціну на
товарних ринках, вже сформована сприйнятливість глобаль�
ної продовольчої системи до зовнішніх проявів непродо�
вольчої економіки вимагає постійного спостереження, заяв�
ляє FAO. 
«Значні запаси і хороші урожаї понизять ризик різкого підйо�
му цін впродовж наступних 6 місяців, проте FAO стежитиме
за їх розвитком», – сказав помічник генерального директора
з питань економічного і соціального розвитку Хафез Ганем. 
Хоча попередній прогноз виробництва зерна показує спад в
порівнянні з 2008 р., в значній мірі за рахунок низьких ціно�
вих очікувань, виробництво в 2009 р. очікується на 4% вище,
ніж в 2007 р.    
На ринку олійних культур зниження цін на шрот і макуху мо�
жливо в кінці сезону через очікувані великі врожаї в Півден�
ній Америці, проте ринку не вистачатиме олій. Світові ціни на
цукор, ймовірно, залишаться твердими, але будуть нижче
поточного рівня.    
Згідно індексу цін FAO на м'ясо, світові ціни на нього були на
8% нижче в перші 10 місяців 2009 р., ніж за той же період
минулого року. Очікується зниження світового імпорту по всіх
м'ясних категоріях в 2009 р., проте в 2010 р. очікується неве�
лике відновлення.  
Ціни на молочні продукти піднялися на 80% в порівнянні з
найнижчою відміткою в лютому 2009 р., а молочна суха су�
міш стала продуктом, що сам продавався. Майбутні ціни зал�
ежатимуть від того, чи виставить Євросоюз свої запаси масла
і молока на міжнародний ринок.

У першій половині 2010 року 
ціни на кукурудзу підвищаться
Згідно прогнозам експертів Rabobank, опублікованим 9 груд�
ня в новому аналітичному звіті, в першій половині 2010 р. ці�
ни на кукурудзу на світовому ринку почнуть зростати, зва�
жаючи на помітне підвищення попиту на культуру порівняно з
поточним достатньо низьким рівнем. 
Так, за прогнозами, в І кварталі наступного року середня вар�
тість контрактів кукурудзи на товарній біржі СВОТ в Чікаго
складе $4 за бушель ($160 за тонну), а в ІІ і ІІІ кварталах дося�
гне $4,2 за бушель ($168 за тонну). Відзначимо, що за підсум�
ками торгів на даній біржі 8 грудня грудневі котирування ку�
курудзи зафіксувалися на рівні $3,695 за бушель (близько
$148 за тонну). При цьому середня ціна на культуру в IV квар�
талі ц.р. складе $3,8 за бушель ($152 за тонну). 
Всупереч очікуваному розширенню площ кукурудзи в США в
2010/11 МР (+2,7%) рекордне зростання попиту на культуру,
зокрема збільшення експорту і її використання у виробництві
етанолу, компенсує вплив чинника підвищення виробництва,
прогнозує Rabobank. 
Аналітики очікують, що відношення об'єму запасів до об'єму
споживання в 2010 р. знизиться до мінімальної відмітки за
останні 10 років.
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Чи має право на земель�
ний пай сільський служ�

бовець? Моя мати, яка про�
працювала у колгоспі майже 30
років, пішла на пенсію з посади
сільського листоноші і на мо�
мент розпаювання була вже
пенсіонеркою, земельний пай не
отримала. Батько також прац�
ював у колгоспі, але на час роз�
паювання був уже покійним. Чи
можна оспорити цю ситуацію?

Галина К.

ВІДПОВІДНО до ст.1 Закону

України від 5 червня 2003 року

№ 899�IV «Про порядок виді�

лення в натурі (на місцевості)

земельних ділянок власникам

земельних часток (паїв)», право

на земельну частку (пай) мають,

зокрема:

– колишні члени колектив�

них сільськогосподарських під�

приємств, сільськогосподарсь�

ких кооперативів, сільськогос�

подарських акціонерних това�

риств, у тому числі створених

на базі радгоспів та інших дер�

жавних сільськогосподарських

підприємств, а також пенсіоне�

ри з їх числа, які отримали сер�

тифікати на право на земельну

частку (пай) у встановленому

законодавством порядку; 

– громадяни – спадкоємці

права на земельну частку (пай),

посвідченого сертифікатом.

Таким чином, працівники

соціальної сфери, на жаль, не

мають права на земельну частку

(пай). Одержання земельної

частки (паю) у спадок, якщо це

право не було свого часу посвід�

чене сертифікатом на право на

земельну частку (пай), нині та�

кож неможливе.

Водночас, прикінцеві поло�

ження Земельного кодексу Ук�

раїни містять приписи реко�

мендаційного характеру щодо

необхідності вжиття заходів що�

до забезпечення потреб вчите�

лів, лікарів, інших працівників

соціальної сфери, що прожива�

ють у сільській місцевості, у зе�

мельних ділянках для ведення

особистого селянського госпо�

дарства і садівництва у межах

норм безплатної приватизації, а

також для городництва і сіно�

косіння за рахунок земель запа�

су та резервного фонду.

* * *

Як діяти,  якщо треба
укласти договір сервітуту

між райдержадміністрацією і
садовим товариством на про�
кладання ЛЕП на земельній ді�
лянці, орендованій сільськогос�
подарським товариством, а це
товариство – проти? Чи має во�
но як орендар якісь права на та�
кий спротив, адже навіть не ви�
ступатиме стороною договору?

Степан В. 

ЗГІДНО зі ст.100 Земельного

кодексу України (далі – ЗК Ук�

раїни), сервітут може бути вста�

новлений договором, законом,

заповітом або рішенням суду.

Сервітут може належати влас�

никові (володільцеві) сусідньої

земельної ділянки, а також ін�

шій конкретно визначеній особі

(особистий сервітут). Земель�

ний сервітут може бути встано�

влений договором між особою,

яка вимагає його встановлення,

та власником (володільцем) зе�

мельної ділянки.

Таким чином, до розмежу�

вання земель державної та ко�

мунальної власності встано�

влення земельних сервітутів на

земельних ділянках, що перебу�

вають у державній (нерозмежо�

ваній) власності (в т.ч. переда�

них у користування) неможли�

ве, адже ні органи місцевого

самоврядування, ані місцеві

державні адміністрації не є

власниками землі, а лише вико�

нують функції їх тимчасового

розпорядника.

Відповідно до ст.101 ЗК Ук�

раїни власник, землекористувач

земельної ділянки, щодо якої

встановлений земельний серві�

тут, має право вимагати від осіб,

в інтересах яких встановлено

земельний сервітут, плату за йо�

го встановлення, якщо інше не

передбачено законом.

Крім того, на підставі ст.156

ЗК України власникам землі та

землекористувачам відшкодо�

вуються збитки, заподіяні внас�

лідок встановлення обмежень

щодо використання земельних

ділянок. Порядок визначення

та відшкодування збитків влас�

никам землі та землекористува�

чам встановлено постановою

Кабінету Міністрів України вiд

19 квітня 1993 року №284.

?

?

Юридична 
консультація
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК Пропонуємо чергову добірку нашої постійної
рубрики – безоплатної юридичної консультації на шпальтах газети.
Надсилайте свої запити з позначкою «Юридична консультація» на поштову
адресу редакції або на eJmail: era@agroprofi.com.ua, і правники
«Агропрофі» та провідних юридичних фірм України – наших партнерів
спробують дати їм раду.

Підготувала Євгенія Руженцева

Консультує Андрій МАРТИН, 

докторант Національного університету біоресурсів і природокористування, к.е.н.

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 11 по 15 грудня 2009 року, грн/тонна

Базис поставки
Пшениця 

Ячмінь Кукурудза1 Ріпак2
1 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1480,00 1380,00 1300,00 1420,00
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1250,00
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1370,00 1270,00 1170,00 1300,00
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1230,00
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1250,00
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1200,00 1210,00 2950,00-2850,00
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1250,00 1150,00 1320,00
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1250,00 1150,00 1260,00
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1250,00



Артем Олекса

У СВОЄМУ виступі під час Другої

міжнародної конференції «Ринок

матеріально�технічних ресурсів:

ключовий фактор розвитку аграр�

ного сектору», яку проводив 2 груд�

ня Аналітичний центр «УкрАгро�

Консалт», Максим Нефьодов роз�

повів про стан глобальних фінансо�

вих ринків: «Хтось очікує, що криза

вже закінчується, хтось вважає, що

вона на піковій позначці, хтось че�

кає другої хвилі. Усі вичікують, що

ж буде далі. Тим не менш на певно�

му локальному етапі ми спостеріга�

ємо позитивну динаміку зростання

провідних світових індексів: ПФТС

(+105%), Dow Jones (+24%),

Shanghai Cmp (+70%), RTS

(+125%), MS EMEA (+61)*».

Чимало інвесторів у світі не

тільки заробили на стрибку індек�

сів, але сподіваються заробляти на

цьому й у майбутньому. Відтак у

них з'являється потреба якомога

швидше вкласти зароблені кошти.

Вже на початку 2009 року ситуація

на фінансовому ринку почала по�

троху поліпшуватися, й у інвесторів

з'явилися необхідні ресурси. Але,

якщо у 2007�2008 роках був «ринок

продавця», коли компанії могли

обирати собі інвесторів під свої

критерії, то на сьогодні все навпа�

ки». Інвестори вже мали змогу по�

бачити досить сумні приклади ре�

структуризацій та випадків, коли

компанії відмовлялися виконувати

взяті на себе зобов'язання. Тому за�

лучення боргового фінансування

для українських компаній за кордо�

ном буде дуже дорогим та склад�

ним, а про отримання довгостроко�

вих фінансів лишається тільки

мріяти.

«Трохи кращі справи в Україні з

акціонерним капіталом, – наголо�

сив пан Нефьодов. – За останні мі�

сяці ми побачили перші операції із

його залученням через лідируючі

компанії української економіки або

компанії із широким пулом інве�

сторів».

Є певні позитивні і негативні

передумови для співпраці вітчизня�

них аграрних компаній з іноземни�

ми інвесторами. Серед позитивних

– такі як зростання населення по

всьому світу, прагнення людей ба�

чити на своєму столі якісні продук�

ти харчування, збільшення обсягів

виробництва біоетанолу, формуван�

ня досить привабливої ціни на біль�

шість сільгосппродукції (взяти хоча

б ситуацію із цукром), і врешті�

решт самі інвестори почали приді�

ляти більше уваги питанням фінан�

сування агробізнесу. З останнього

пункту починаються негативні

фактори – досвідчені інвестори вже

не дають кошти лише під обіцянки

та цікаві ідеї, як було ще декілька

років тому.

Як висловився представник

«Dragon Capital»: «Велика проблема

для інвесторів – це Україна як кра�

їна». Потік новин, що йде з України

навряд чи можна назвати оптимі�

стичним: перманентна політична

нестабільність, свинячий грип, га�

лас навколо «Євро�2012» тощо.

Тобто у більшості навіть звичайних

західноєвропейських обивателів

«світова житниця» швидше асоцію�

ється з проблемами, аніж з якимись

досягненнями.

Банківське фінансування також

є суттєвою проблемою. Будь�який

інвестор хоче мати певні гарантії,

що у скрутному становищі місцеві

банки підтримають компанію, в яку

будуть інвестовані кошти. 

«На жаль, на тих умовах, які ук�

раїнські банки пропонують сьогод�

ні аграріям, навіть «в нуль» важко

працювати.

До попередніх проблем дода�

ється ще одна, досить специфічна,

але не менш важлива для агробізне�

су – бухгалтерська звітність. Це

проблема не лише України, але й

усіх аграрних підприємств у світі –

стандарти бухобліку досить заплу�

тані щодо галузі сільського госпо�

дарства, що дає змогу деяким не�

чесним компаніям проводити гро�

шові махінації, а це, в свою чергу,

відлякує інвесторів.

Зі спілкування із нашими клієн�

тами ми зробили певні висновки.

По�перше, агросектор досі залиша�

ється однією з найбільш популяр�

них позицій для інвестицій в світі.

По�друге, сільгоспвиробництво –

одна з не багатьох галузей, що ре�

ально здатна залучити суттєві

об'єми фінансування. Хоча й не

варто очікувати повернення тих

спекулятивних оцінок (наприклад,

$5 тис./ га орної землі), які були ра�

ніше. По�третє, увага більше акцен�

тується вже не на кількості землі,

якою володіє компанія, а на її фі�

нансових результатах».

Не обійшов увагою пан Нефьо�

дов й оцінку інвестиційної прива�

бливості українського агросектору в

очах закордонного інвестора. За се�

редньою врожайністю Україна по�

ступається західноєвропейським

конкурентам подекуди у 2�3 рази,

що ґрунтується на ряді добре відо�

мих сільгоспвиробникам причин.

«Для інвестора це можливість вигі�

дно профінансувати галузь економі�

ки, яка поки що розвивається. Адже

заробити можна лише там, де є зро�

стання, якісний економічний стри�

бок та перспективи розвитку. Украї�

ну ж сприймають як лідера світово�

го сільгоспвиробництва саме у

перспективі – через 10�20 років», –

наголосив він. Наразі ж, з тих фак�

торів, що є реально важливими для

оцінки закордонним інвестором, ми

вже маємо – удосталь високоякісної

землі; агросферу як традиційно

приоритетну галузь економіки; тро�

хи застарілу й недостатньо розвине�

ну, але все ж непогану агропроми�

слову інфраструктуру; можливість

організації агропідприємств розмі�

ром понад 100 тис. га із застосуван�

ням інтенсивних технологій масо�

вого вирощування, що на заході ре�

алізувати майже неможливо; вступ

до СОТ; досить низькі рента землі та

затрати на робочу силу.

Як вже згадувалося, закордон�

ний інвестор перед вкладанням ка�

піталу оцінює не тільки конкретну

галузь економіки, але й стан країни

в цілому. «Інвестор прагне якомога

меншого втручання держави в еко�

номіку, відсутність жорсткого кон�

тролю за цінами, експортних квот

тощо. Звичайно, ніхто не хоче вкла�

дати гроші у компанію, яка працює

на ринку країни, де спостерігається

стагнація».

Для інвестора також важливо

оцінити компоненти привабливо�

сті, які є універсальними для будь�

якої світової компанії. До них від�

носять: зростання майбутніх періо�

дів (декілька років стабільного росту

виробництва), чітку перспективу

зростання цільового ринку та ек�

спортний потенціал (наявність хоча

б частини прямої виручки у валюті

дозволяє певною мірою застрахува�

тися від стрибків курсу на валютно�

му ринку та більш�менш стабільно

виплачувати відсотки по валютних

кредитах). Прискіпливо інвестор

оцінює й команду менеджменту,

адже будь�який бізнес створюють

люди. В першу чергу аналізуються

результати команди за попередній

час та практичний досвід співробіт�

ників. Другий критерій – це змога

топ�менеджерів обґрунтовано по�

яснити свою мету та можливі шляхи

її досягнення. Якщо цим людям

неможливо довірити гроші або во�

ни просто некомпетентні у своїй

справі, то за жодних інших сприят�

ливих умов вони навряд чи досяг�

нуть успіху. 

«Наразі в Україні існує лише 2

реальних фінансових інструменти

для залучення інвестицій: борговий

капітал (конвертовані облігації) та

акціонерний капітал (приватне роз�

міщення акцій, IPO). Конвертова�

ні облігації – порівняно новий для

українських компаній інструмент –

це іменні облігації, умовами випу�

ску яких передбачена можливість їх

обміну на звичайні акції підприєм�

ства. У разі конверсії відбувається

трансформація позичкового капіта�

лу у власний. Капіталодавці зі ста�

тусу кредиторів переходять у статус

власників. Цей спосіб залучення ін�

вестицій займає 4�5 місяців. При

наявності необхідної кількості ква�

ліфікованих спеціалістів достатньо�

го рівня через приватне розміщен�

ня акцій компанія може залучити

кошти усього лише за 2�3 місяці»,

– додав наприкінці виступу Мак�

сим Нефьодов.

* Індекс ПФТС розраховується щодня за результатами торгів на ФондоJ
вій Біржі ПФТС (Перша Фондова Торговельна Система – найбільший торJ
говельний майданчик цінних паперів України) на основі середньозваженої
ціни по угодах. У «індексний кошик» входять найбільш ліквідні акції, по
яких відбувається найбільше число угод. Суть індексу – відсоток росту
середньозважених цін акцій «індексного кошика» відносно базового пеJ
ріоду. Для розрахунку використовують лише ті акції, що є у вільному обіJ
гу на фондовому ринку.
* Індекс Dow Jones – однин з декількох фондових індексів, є найстаріJ
шим серед існуючих американських ринкових індексів. Цей індекс був
створений для відстеження розвитку промислової складової американсьJ
ких фондових ринків й охоплює 30 найбільших компаній США.

* Shanghai Cmp (Shanghai Stock Exchange Composite Index) – фондовий
індекс Шанхайської фондової біржі. Дані для розрахунків індексу – щоJ
денні значення цін всіх акцій класів А та В.
* Індекс RTS (Россійська Торгова Система) – офіційний індикатор ФонJ
дової біржі РТС і є загальновизнаним показником стану російського фонJ
дового ринку. Індекс РТС розраховується в режимі реального часу протяJ
гом всієї торгової сесії біржі при кожній зміні ціни акції, включеної в спиJ
сок для його розрахунку.
* Індекс MS EMEA – індекс сімейства  MSCI (Morgan Stanley Capital InterJ
national), що розраховується інвестиційним банком – учасником ринку.
EMEA входить до регіонального індексу Emerging Markets (ринки, що розJ
виваються). Розраховується від загальної кількості акцій у вільному обігу.
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 10 грудня 2009 року

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

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

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 45,34 46,49 46,49 1 162,25 1,1% 322,6%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 103,00 106,00 140,00 597,14 0,0% 90,0%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 40,53 41,20 41,20 2 832,13 0,4% 235,0%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 4,56 4,84 4,70 48,18 0,0% 525,0%
Лендком Лондон LKI LN GBP 5,75 6,00 6,63 25,56 0,0% -39,7%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,97 1,05 1,01 12,63 4,1% -56,1%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 9,50 10,95 10,50 1 162,88 -5,4% 223,1%
Миронівський з-д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,21 1,99 1,80 256,00 0,0% 60,0%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 13,00 13,25 13,00 276,25 -3,7% 116,7%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,50 2,00 2,00 34,40 -9,1% -4,8%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,72 1,82 1,82 59,95 1,1% -68,6%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR н/д н/д 0,55 5,84 0,0% -63,3%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 7,08 7,09 7,08 113,28 0,0% н/д

ЕКСПЕРТНА ДУМКА Аграрний бізнес є надзвичайно капіталомістким, а отже керівнику
підприємства завжди є куди витратити гроші: на модернізацію виробництва, на оновлення машинноJ
тракторного парку, на якісні насіння та добрива. Крім того, капіталовкладення в агросектор мають
сезонний характер. Про те, як сьогодні можна отримати кошти на розвиток та як інвестиційні
компанії обирають об'єкти для вкладання цих самих коштів, розповідь віцеJпрезидента
департаменту інвестиційноJбанківських послуг компанії «Dragon Capital» Максима Нефьодова.

Інвестиції у агробізнес

«Dragon Capital» – одна з
найбільших інвестиційних ком�
паній в Україні, яка за останні
2,5 роки залучила для укра�
їнських підприємств, серед
яких є і потужні агрохолдинги,
$1,7 млрд акціонерного фінан�
сування. Протягом багатьох
років обслуговує приблизно
30% усіх транзакцій на ПФТС.

ДОВІДКА



ЦЬОГО дня, 8 грудня, на базі

Полтавської обласної організації

АПУ обговорювалися питання

про стан та перспективи розвитку

аграрного сектора держави. А та�

кож роль у цьому процесі Аграр�

ної партії України як політичної

сили, що вступила до активної фа�

зи свого реформування, та Аграр�

ного Союзу як впливової гро�

мадської організації. Молодь от�

римала з рук Юрія Карасика пар�

тійні квитки членів АПУ.

Слід зазначити, що голови

обласних і районних осередків Аг�

рарного Союзу входять до складу

різних політичних партій, і їхня

участь у цих заходах є практичним

підтвердженням того, що для

справжнього сільгоспвиробника

доля села є питанням спільним.

Бо політики приходять і йдуть, а

Україна була і залишається аграр�

ною державою.

Полтавська стала завершаль�

ною регіональною нарадою, яка

виявилася найбільш конструктив�

ною, адже дався взнаки перелік

питань, накреслених на поперед�

ніх трьох аналогічних зібраннях –

південного регіону України, цен�

трального і західного – які прой�

шли у останні два тижні. Необхід�

ність проведення таких об'єднав�

чих зустрічей політичної сили –

АПУ і впливової громадської орга�

нізації – АСУ зумовлена потребою

ознайомитися з реальною ситуа�

цією у згадуваних структурах і пе�

реформатуванням їхньої роботи. 

Отже, у роботі конференції

взяли участь голови обласних ор�

ганізацій: Дніпропетровська

область – Віктор Карпенко (АСУ)

та Леонід Короленко (АПУ); До�

нецька – Микола Каїра (АСУ);

Кіровоградську область предста�

вляли Любов Харченко (АСУ) та

Володимир Юренко (АПУ); від

Луганщини – Микола Котляров

(АСУ); Полтавська область – Іван

Кочерга (АСУ) та Петро Ківшик

(АПУ); від Сумщини – Олексій

Картавий (АСУ) та Микола Бон�

даренко (АПУ); Харківщину пред�

ставляли Герой України Анатолій

Криворучко (АСУ) та Віктор Пу�

гачов (АПУ).

Також серед учасників наради

були заступник голови АПУ Пе�

тро Мокляк, член президії АПУ

Валерій Хаджиматов, Герої Укра�

їни Семен Антонець та Іван

Балюк.

Розпочалися заходи святковим

концертом запальних творчих ко�

лективів Полтавщини і перегля�

дом фільму про діяльність Пол�

тавської обласної організації Аг�

рарної партії України.

Далі слово взяв Юрій Кара�

сик.

– Ми практично вперше зі�

бралися таким складом – пред�

ставники районних і обласних ла�

нок Аграрної партії України й ке�

рівники осередків Аграрного сою�

зу України, які входять до інших

партій, але працюють в сільсько�

му господарстві, мають значний

досвід і авторитет як серед людей,

так і в органах влади. Я би хотів,

щоб ви зрозуміли ідеологію Аг�

рарної партії: потужна партія агра�

ріїв – це об'єктивна необхідність і

нагальна вимога села. За нинішніх

умов розвитку внутрішнього аг�

рарного ринку, нашого членства у

СОТ і складної економічної си�

туації у світі, сільське господар�

ство – це єдина галузь, яка здатна

протистояти цій кризі. Яка здатна

розвиватися. Але вона не має по�

літичної сили, яка могла би від�

стоювати її інтереси. Тому зараз

ми активно працюємо над розбу�

довою Аграрної партії, завершує�

мо етап реєстрації первинних осе�

редків. Незабаром на з'їзді буде

презентовано нові редакції Уставу

і Програми партії, вирішено стра�

тегічні напрями її розвитку.

У своїх виступах представники

регіональних осередків АПУ і АСУ

були одностайними – такі зустрічі

потрібні і таке ідеологічне об'єд�

нання – нагальна вимога часу. 

Голова АСУ Полтавської обла�

сті Іван Кочерга щиро подяку�

вав новому керівництву АПУ за

відродження партії. На його дум�

ку, в партії залишилися лише

справжні патріоти села, решта, хто

не потрапив до списків, розбіглася

по інших політичних силах: хто з

власної волі, хто від безвихідності.

«Але якщо така біда є, то – повер�

тайтеся. В нас двері завжди від�

криті», – сказав він. 

Виступ голови Полтавської

організації Аграрної партії Украї�

ни Петра Ківшика був досить

лаконічним. Слова завжди важать

менше, ніж справи, які задоку�

ментовані у фільмі. Єдине, на чо�

му наполягав Петро Андрійович,

звертаючись до присутніх, так це

бути готовими протистояти на�

клепам і намаганням будь�кого

звинуватити у невдалій державній

аграрній політиці і таких самих за�

конах Аграрну партію. 

– Усім, хто каже, що ми дове�

ли село до ручки, я відповідаю: ми

не керуємо державою. За останні

8 років змінилося стільки урядів,

стільки політичних сил керували

державою. І жодна з них не була

зацікавлена у розвитку села. Поза�

бували своє історичне коріння.

Аграрна партія у 1996 році ство�

рювалася на засадах, що земля по�

винна належати тим, хто на ній

живе і працює. І завжди працюва�

ла і працює в цьому напрямку.

Отже, протягом останніх ро�

ків АПК Полтавської області на�

рощує виробництво валової сіль�

госппродукції. По�справжньому

активним є діалог між централь�

ною і місцевою владою, суттєво

зросла роль територіальних гро�

мад. Хочеться сказати добрі слова

про селян Карлівського, Котелев�

ського, Гребінківського, Чутів�

ського, Кобеляцького районів,

які згуртувалися і віддали землю

в оренду своїм місцевим керівни�

кам. І можливо місцеві інвестори

не мають захмарних показників

господарювання, але те, що їхня

земля не буде продана невідомо

кому, а залишиться у спадок ді�

тям та онукам та даватиме, за

дбайливого ставлення до неї, від�

дачу – це факт. Для виконання

такого завдання треба добре

працювати, а працювати аграрії

вміють.

Обласна парторганізація ста�

вить перед собою, керівниками

сільгосппідприємств, органами

влади завдання по збереженню

кількості земель сільгосппризна�

чення, їхньої родючості, суцільної

паспортизації тощо. 

Підбиваючи підсумки наради,

її учасники наголосили на не�

обхідності проводити надалі такі

зустрічі на місцях, щоб отримува�

ти інформацію з першоджерел про

реальний стан села і надавати ре�

альну допомогу у вирішенні на�

гальних питань. Проводити агіта�

ційну і роз'яснювальну роботу, ак�

тивно залучати до захисту села від

розрухи небайдужу молодь. 

По закінченні наради відбу�

лася прес�конференція, на якій

Юрій Карасик відповів на пи�

тання журналістів.

– Юрію Михайловичу, захища�
ти землю, виробника, виробля�
ти ідеологію – усе це гасла. Які
конкретні кроки ви зробите?
– Ми пропонуємо прийняти ці�

лий перелік конкретних законо�

давчих документів. Наприклад,

щодо землі. Оскільки земля вже

розпайована, і люди отримали

Державні акти на землю, ми по�

винні захистити власність цих лю�

дей. Слід заборонити міняти ці�

льове призначення сільськогоспо�

дарських земель.

Друге, ми повинні створити

державний іпотечний банк. І як�

що хтось вирішить продавати зем�

лю, то нехай продає її державі. Так

само, як і бере її в оренду через

цей банк.

Третє. Ми маємо створювати

національних трейдерів. Світовий

досвід доводить ефективність

об'єднання виробників в коопера�

тиви й інші структури, коли вони

стають спільними власниками ви�

робленої продукції, переробних

підприємств, можуть формувати

великі партії товару і продавати

його, а не віддавати за безцінь свій

труд. 

На з'їзді 19 грудня ми презен�

туватимемо нову Програму партії,

де чітко викладено усі наші кроки. 

Наприклад, для захисту спо�

живачів ми ставимо питання

прийняття стандартів виготовле�

ної продукції, щоб вони знали,

якої саме якості продукцію агро�

виробництва – ковбасу, масло,

сметану – вони купують.

Тобто у нас є не популістська,

а реальна програма від землі. 

– Ви так інтенсивно, так стрім�
ко почали відновлюватися. Ви
йтимете на  парламентські ви�
бори? На що ви розраховуєте? 
– Уперше, коли аграрна партія

йшла на вибори, ми перетнули

прохідний бар'єр у 4%, але напри�

кінці підрахунку в нас просто

вкрали голоси, і село залишилося

без представників у Верховній Ра�

ді. Тоді міністр Карасик був дру�

гим у списку, й через програш був

змушений піти з посади. Наслід�

ки цієї поразки аграрії відчувають

щодня. Через те, що безліч прий�

нятих законів, зазвичай, не врахо�

вують інтереси агровиробника, а

деякі з них взагалі здатні знищити

галузь. Тому до наступних виборів

ми маємо ретельно підготуватися.

Пройти усі етапи розбудови і

сформувати первинні парторгані�

зації в усіх районах України. Ми

не хочемо, щоб нами скористали�

ся, як це вже було, менш чисельні,

але більш фінансово потужні пар�

тії. Тому ми маємо бути самостій�

ними. Завдяки чітко визначеній

стратегії і постійній агітаційній

роботі станом 1 травня 2010 року

нас має бути, як мінімум, 1 міль�
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«Державна аграрна політика – 
в руки товаровиробників»
– Такий девіз нашої ідеології, – розпочав свою промову голова Аграрної партії України (АПУ) та
Аграрного Союзу України (АСУ – колишній Всеукраїнський Союз Сільськогосподарських
Підприємств), Герой України Юрій Карасик перед численною аудиторією з понад трьохсот
сільгоспвиробників і представників студентської молоді.



Новий свинокомплекс 
на Черкащині
2 грудня 2009 року в с.Крупське Золотонісь�
кого району Черкаської області було відкрито
свинокомплекс ТОВ «Золотоніський бекон».
Свинокоплекс створений на базі колишнього
СТОВ «Крупське», яке після реконструкції
свинарників переросло у потужне сільсько�
господарське підприємство. Нині в госпо�
дарстві налічується 15 тисяч свиней, із них на
відгодівлі знаходиться 6500 голів. Загалом з
початку року було реалізовано 1500 тонн
м'яса свинини. Господарство дало змогу
створити 120 робочих місць, поліпшити ін�
фраструктуру села.
За словами засновника ТОВ «Золотоніський
бекон» Андрія Казаряна, вже наступного року
підприємство планує вирощувати 40 тис. по�
голів'я свиней. Особлива увагу тут приділяєть�
ся якості вирощеної продукції. Шість видів ра�
ціонів кормів забезпечують результативне
харчування тварин. Поряд з розбудовою сви�
нокомплексу в перспективі планується будів�
ництво м'ясопереробного підприємства. 
Як зазначив голова обласної державної ад�
міністрації Олександр Черевко, область має
великий потенціал в галузі свинарства. За
десять місяців 2009 року чисельність пого�

лів'я свиней в сільгосппідприємствах області
збільшилася на 38 тисяч голів, або майже на
20 відсотків, а вирощування свиней на м'ясо
збільшилося на 1,7 тисячі тонн. Найбільший
приріст чисельності поголів'я свиней досяг�
нуто в Чорнобаївському та Золотоніському
районах.
Збільшення виробництва здійснюється за ра�
хунок введення в дію промислових комплек�
сів. На даний час в області функціонує 4 по�
тужні свинокомплекси з чисельністю поголів'я
свиней від 12 до 40 тисяч голів. Постійно про�
водиться робота по запровадженню ресурсо–
і енергозберігаючих технологій виробництва
свинини, включаючи і невеликі ферми. 

Ювілей аграрного вишу 
на Миколаївщині
8 грудня Миколаївський державний аграр�
ний університет відзначив 25�ту річницю
свого створення. З цієї нагоди у Миколаїв�
ському академічному художньому російсь�
кому драматичному театрі відбувся урочи�
стий захід, у якому взяли участь поважні го�
сті, професорсько�викладацький колектив
університету та студенти.
Голова обласної державної адміністрації
Олексій Гаркуша, привітавши учасників,
повідомив, що обласна влада ставить питан�
ня про присвоєння закладу статусу націо�

нального, адже за незначний період своєї іс�
торії університет зумів дорости до рівня од�
ного з провідних державних ВНЗ України аг�
рарного профілю.
Працівники університету нагороджені По�
чесними грамотами Кабінету Міністрів Укра�
їни і Почесними грамотами облдержадміні�
страції.

За інф. пресJслужб облдержадміністрацій
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йон. При цьому ми не розко�

люємо інші партії, не намага�

ємося нікого переманити. Іс�

пит, як кажуть, на зрілість ми

повинні скласти до 10 травня

наступного року. Коли ми ста�

немо міцними, то зможемо за�

просити до нашого блоку інші

партії селянського спрямуван�

ня. І йтимемо на вибори в

складі потужного аграрного

блоку. 

Переконаний, цього разу

перемогу ми не упустимо.

– За 6 місяців ви плануєте
потужно розбудувати партію.
Де джерела фінансування?
– У останній період членами

партії стали багато крупних

підприємств, які працюють в

АПК. Водночас ми не хочемо,

щоб нас фінансували потужні

олігархи, які б потім постійно

диктували, що нам треба роби�

ти. Ми прагнемо, щоб фунда�

торами партії стали саме ті фа�

хівці, які, підкреслюю, працю�

ють у агровиробництві. Щоб

вони афішували свою причет�

ність до Аграрної партії. Щоб

вони стали нашим кадровим

потенціалом як фінансовим,

так і інтелектуальним. 

– Чи визначилися ви з кан�
дидатурою претендента на
пост голови держави?
– У нас головне питання – роз�

будова партії. Наразі в лавах

АПУ 36 тисяч членів, це надто

мало. Однак осторонь виборів

Президента ми не стоїмо. Від

імені партії ми виклали на па�

пері 10 запитань щодо аграрно�

го сектору: наприклад, питан�

ня землі, кредитування, ро�

звитку галузі тваринництва, ко�

оперативного руху тощо, і розі�

слали їх усім кандидатам на цю

посаду. Нагадаю, що ІІ етап

з'їзду відбудеться 19 грудня. То�

му ми просили до 16 грудня да�

ти нам відповідь. Той кандидат,

який запропонує найбільш ви�

гідні для села програми, й буде

нами підтриманий. 

– Серед відданих Аграрній
партії залишилося багато
фахівців, навіть легендарних
постатей…
– Семен Свиридонович Анто�

нець – це особистість, і для Ук�

раїни – національна гордість.

Це людина, яка працює на сто,

а може і на тисячу років вперед.

Прийде час, і на базі його гос�

подарства «Агроекологія» буде

створено і музей, і національ�

ний центр. І буде вивчати увесь

світ, той досвід, який накопи�

чив Семен Антонець за 30 ро�

ків, як оживляти і оздоровлю�

вати землю.

14 грудня Комунікаційна група ESG проводить круглий стіл 
«Бюджет – 2010: запланована катастрофа українського АПК?»

14 грудня 2009 р.
четвер, 11.00
м. Київ

Національна академія наук України
Володимирська, 55, 

секційна зала 3-й поверх

14 грудня цього року. об 11.00 в

секційній залі НАН України

(м.Київ, вул. Володимирська, 55,

3�й поверх) за ініціативи

Комунікаційної групи ESG

відбудеться круглий стіл на тему:

«Бюджет�2010: запланована

катастрофа українського АПК?».

У проекті Бюджету�2010 закладено
серйозні загрози й нові ризики для
аграрної галузі. Низка програм дер�
жавної підтримки АПК скасовується,
для решти – різко згортається фінан�
сування. Змінюється й схема асигну�
вань: видатки плануються за раху�
нок Стабілізаційного фонду, напов�
нити який навряд чи вдасться. Фі�
нансування сектору погіршиться на�
віть у порівнянні з нинішнім, кризо�
вим роком.
Експерти застерігають: фінансування
аграрного сектору погіршиться на�
віть у порівнянні з нинішнім, кризо�
вим роком. Для відшкодування ПДВ
експортерам закладається сума,
майже удвічі менша від потреби. У

результаті варто чекати обвалу заку�
півельних цін на сільгосппродукцію
на внутрішньому ринку, що спрово�
кує хвилю банкрутств серед аграр�
них підприємств та зубожіння селян.
Є й інший ризик: різко знизяться об�
сяги українського експорту, що по�
тягне за собою втрату зовнішніх
ринків, завоювати які було вкрай
складно.

Хто і навіщо запланував катастрофу
українського АПК – це з'ясовувати�
муть учасники круглого столу, серед
яких, зокрема:

– Володимир Клименко, президент
Української зернової асоціації;

– Сергій Чекашкін, заступник
голови Державної податкової
адміністрації України;

– Микола Присяжнюк, народний
депутат, голова Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин;

– Анатолій Кінах, президент
Українського союзу промисловців та
підприємців;

– Володимир Демчак,  президент
Української торговельно�
промислової конфедерації;

– Євген Ленг, генеральний ди�
ректор ТОВ «Укрзернопром Агро»;

– Володимир Лапа, представник
Українського клубу аграрного
бізнесу;

– представники фермерських
господарств, громадських об'єднань,
центральних органів влади.

Представників ЗМІ 

просимо акредитуватися

до 18:00 11 грудня 2009 р.
за телефонами: 
(044) 489 0997, (067) 693 4575 
або по e�mail: inform@esg.ua
Контактна особа: Людмила Мандзяк

НОВИНИ РЕГІОНІВ



На Луганщині 
перевірили 
рибну галузь
Державне підприємство «Лу�
ганський регіональний науко�
во�виробничий центр стан�
дартизації, метрології та сер�
тифікації» протягом 11 місяців
поточного року проводило
перевірки суб'єктів господа�
рювання регіону з виробниц�
тва та реалізації рибної про�
дукції. З 15 перевірених під�
приємств, у тому числі – 5
підприємств оптової торгівлі,
порушення встановлені на 14.
Про це повідомляє прес�
служба ДП «Луганськстан�
дартметрологія».
Під час перевірок була обсте�
жена рибна продукція загаль�
ною кількістю 4,2 тонн (осе�
ледці солоні, оселедці та кіль�
ка балтійська холодного коп�
чення, лящ в'ялений, мойва
дрібна холодного коптіння,
пресерви рибні у оцтово�
олійній заливці тощо) на за�
гальну суму 57,8 тис. грн. Із
перевіреної – забраковано 4,1
тонн на суму 54,6 тис. грн, що
склало 94,5% від обсягу пе�
ревіреної продукції.
Основними видами порушень
є невідповідність перевіреної
продукції нормативним доку�
ментам за транспортним мар�
куванням, фізико�хімічними
та органолептичними (зов�
нішній вигляд, консистенція,
колір, запах, смак тощо) по�
казниками.
Також упродовж 2009 року
до випробувальної лаборато�
рії харчової та сільськогоспо�
дарської продукції ДП
«Луганськстандартметрологія
надійшло 54 зразки риби та
рибної продукції. Перевірки
проводились за фізико�хіміч�
ними показниками, показни�
ками безпеки та на вміст або
відсутність ГМО (два зразки
забраковані за фізико�хіміч�
ними показниками).
За результатами державного
нагляду до підприємств вжиті
заходи правового впливу. Зо�
крема, видано 23 приписи
про заборону реалізації партій
продукції та два приписи про
заборону реалізації продукції.
Крім того, застосовано 21 по�
станову про сплату штрафів за
реалізацію нестандартної про�
дукції або тієї, що не пройшла
обов'язкової сертифікації на
суму 12,1 тис. грн., а також 5
постанов про адміністративні
стягнення в галузі стандарти�
зації на суму 1,2 тис. грн.
Нагадаємо, що згідно дисло�
кації працюючих підприємств
в Луганській області значить�
ся 18 суб'єктів господарюван�
ня, які переробляють рибну
продукцію з замороженої си�
ровини. З них – 1 підприєм�
ство спеціалізується на вироб�
ництві рибних консервів і 4
підприємства виробляють
рибні пресерви.
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ПРОДУКЦІЯ добувної промисло�

вості у листопаді подешевшала на

0,6%. У добуванні паливно�енерге�

тичних корисних копалин ціни

знизилися на 0,7%, добуванні ко�

рисних копалин, крім паливно�

енергетичних, – на 0,6%. 

У переробній промисловості

ціни зросли на 0,6%. На 1,9�0,7%

підвищилися ціни у виробництві

шкіри та виробів з неї, коксу, хіміч�

ному виробництві, обробленні де�

ревини, електричного, електрон�

ного та оптичного устаткування,

транспортних засобів та устатку�

вання. Водночас у виробництві

продуктів нафтопререроблення та

іншої неметалевої мінеральної

продукції ціни знизилися відповід�

но на 1,2% та 0,4%. 

У виробництві харчових про�

дуктів, напоїв та тютюнових виро�

бів продукція подорожчала на

1,5%, у т. ч. у виробництві цукру –

на 10,0%, молочних продуктів та

морозива – на 5,4%, олії та тварин�

них жирів – на 2,0%, борошно�

мельно�круп'яних продуктів – на

1,6%, хліба та хлібобулочних виро�

бів – на 0,4%. У той же час у ви�

робництві тютюнових виробів,

м'яса та м'ясних продуктів, рибних

продуктів спостерігалося здеше�

влення продукції на 4,2�1,2%. 

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води зафік�

совано зниження тарифів на 0,1%,

при цьому тарифи на електроенер�

гію знизилися на 0,4%, теплоенер�

гію – підвищилися на 1,9%.

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
листопаді 2009 року становили 101,1% і 100,4%, з
початку року – 111,3% і 113,2 % відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

ЕкспресJвипуск від 7 грудня 2009 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги
Листопад 2009 до

жовтня
2009

грудня
2008

листопада
2008

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 101,1 111,3 113,6 

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 101,6 109,1 110,3 

Продукти харчування загалом 101,6 108,1 109,2 
Хліб та хлібопродукти 100,3 107,5 107,5 

Хліб 100,5 109,1 109,7 
Макаронні вироби 100,3 107,2 107,7 

М'ясо та м'ясопродукти 99,1 106,3 106,7 
Риба та рибопродукти 99,9 113,8 116,9 
Молоко 107,8 106,2 110,3 
Сир і м'який сир (творог) 103,0 103,7 105,7 
Яйця 107,8 89,5 94,6 
Масло 105,9 124,6 130,0 
Олія 101,2 109,8 102,4 
Фрукти 103,7 104,3 110,7 
Овочі 101,7 89,0 89,4 
Цукор 113,8 178,4 175,6 
Безалкогольні напої 101,0 123,9 127,2 
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,1 137,3 139,9 

Алкогольні напої 101,8 117,9 120,2 
Тютюнові вироби 100,4 165,7 168,4 

Одяг і взуття 100,7 107,3 108,7 
Одяг 100,6 107,2 108,7 
Взуття 100,7 107,6 108,8 

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,8 108,0 116,1 

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,0 124,7 125,8 

Утримання та ремонт житла 100,0 105,8 110,0 
Водопостачання 100,6 127,7 129,1 
Каналізація 100,5 140,1 141,5 
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 
Природний газ 100,0 100,0 135,1 
Гаряча вода, опалення 102,3 106,8 111,7 

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,5 114,3 119,6 

Охорона здоров’я 101,0 125,8 130,0 
Медичні товари, ліки та обладнання 101,4 135,9 143,3 
Амбулаторні послуги 100,6 115,2 116,3 

Транспорт 100,8 121,0 120,9 
Паливо і мастила 101,0 156,6 145,7 
Транспортні послуги: 100,6 109,5 111,0 

Залізничний пасажирський транспорт 100,1 116,7 119,5 
Автодорожній пасажирський транспорт 100,6 107,9 109,2 

Зв’язок 99,9 104,4 104,9 
Відпочинок і культура 100,3 111,5 117,3 
Освіта 100,1 115,1 115,4 
Ресторани та готелі 100,4 109,5 110,8 
Різні товари та послуги 100,9 117,6 122,4 

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у ли�

стопаді ціни на продукти харчу�

вання та безалкогольні напої зро�

сли на 1,6%. Найбільше (на 13,8%)

подорожчав цукор. На 7,8�1,7%

зросли ціни на яйця, молоко, ма�

сло, сири, фрукти та овочі. Разом з

цим на 1,0�0,1% подешевшали рис,

м'ясо та м'ясопродукти, риба та

продукти з риби. 

Алкогольні напої та тютюнові

вироби подорожчали на 1,1%, у т.ч.

алкогольні напої – на 1,8%, тютю�

нові вироби – на 0,4%. 

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 0,8%. 

У сфері охорони здоров'я зро�

стання цін на 1,0% в першу чергу

зумовлене подорожчанням фарма�

цевтичної продукції на 1,5%. 

Зростання цін на транспорт в

цілому на 0,8% пов'язане із здорож�

чанням палива і мастил на 1,0%. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2008J09 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2008J09 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги
Листопад 2009 до

жовтня
2009

грудня
2008

листопада
2008

ПРОМИСЛОВІСТЬ 100,4 113,2 112,9 

Переробна промисловість 100,6 116,8 117,1

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 101,5 116,7 119,0

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 97,9 106,9 109,0 

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 105,4 112,6 115,5 

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,4 108,7 109,2 

Виробництво цукру 110,0 171,9 173,9 
Виробництво напоїв 100,3 114,4 116,8

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 28,00 2754,48 345,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 CPT 1980,00 2714,56 340,00
Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 22,00 2479,43 310,53
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 100,00 1050,00 131,50 875,00 109,59
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769-98 2009 DAF 1000,00 1117,76 140,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 22,00 3661,01 458,40
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 EXW 20,00 2893,35 362,28
Західно	Українська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 CPT 1200,00 2794,57 350,00
Івано	Франківська аграрна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 44,00 5624,73 704,50
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 7500,00 1413,57 177,05
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 DAF 1700,00 2994,00 375,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно	майнова біржа «Прайс»
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769-98 2009 DDU 65,00 1839,35 230,38
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 2000,00 3546,01 444,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 2009 FCA 31,00 23598,82 2954,84
*Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 2009 FOB 44,00 25956,13 3250,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 60,00 3995,00 500,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 184,00 2783,06 348,49
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 84,00 2954,08 370,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 371,86 2794,90 350,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 1500,00 1509,45 189,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 700,00 1237,91 155,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 10000,00 998,31 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 1000,00 1038,24 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 16000,00 1227,92 153,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 DAF 500,00 2686,59 336,39
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 360,00 1318,35 165,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3908,20 1494,13 187,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 500,00 1238,45 155,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5848,48 1437,21 179,88
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 425,39 1399,45 175,15
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1750,00 1120,56 140,29
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3126,96 1330,30 166,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 700,00 1054,22 132,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 8000,00 1122,10 140,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 41655,00 1300,96 162,86
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 3948,87 1246,81 156,05
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 2000,00 3129,73 392,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 FOB 2000,00 3904,18 489,00
*Крупа манна ГОСТ 7022-54 2009 FCA 22,00 1996,13 250,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2009 FCA 88,00 1716,67 215,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 FOB 1230,18 3164,36 396,04
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 EXW 220,00 520,00 65,13 433,33 54,27
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 EXW 23,39 1050,00 131,50 875,00 109,59
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 23,39 1300,00 162,82 1083,33 135,68
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 DDU 60,00 1297,59 162,51
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 6000,00 1190,08 149,05
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 515,10 4977,18 623,35
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 DDU 20,00 7077,78 886,44
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 46,00 3420,93 428,45
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1000,00 1165,66 146,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 1000,00 942,11 118,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 4500,00 1089,82 136,50
*Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2009 DAF 67,85 6387,20 800,00
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2009 DDU 308,00 3041,91 380,71
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 5000,00 1013,97 127,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 6200,00 1341,31 168,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 DAF 65,00 1197,68 150,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 3200,00 1237,52 155,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 3000,00 1349,72 169,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2009 DAF 200,00 3896,44 488,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 21,00 5551,51 695,29
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 FCA 63,00 3072,89 384,67
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 DDU 21,00 5490,14 687,60

Форвард

Придніпровська товарна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 01.11.2010 CPT 100,00 2874,24 360,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 20.01.2010 CPT 8000,00 978,77 122,50
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 31.03.2010 FCA 50,00 3542,00 443,61
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»

*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 31.01.2010 CPT 500,00 606,97 76,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 04 по 10 грудня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 04 по 10 грудня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 100,00 1050,00 1050,00 1050,00 131,50
Овес 3 клас ГОСТ 28673-90 2009 EXW 220,00 520,00 520,00 520,00 65,13
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 EXW 23,39 1050,00 1050,00 1050,00 131,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 23,39 1300,00 1300,00 1300,00 162,82

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 360,00 1318,35 1318,35 1318,35 165,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3908,20 1494,13 1494,13 1494,13 187,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 1500,00 1509,45 1509,45 1509,45 189,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2200,00 1165,66 1205,19 1238,45 150,91
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5848,48 1408,64 1437,21 1446,59 179,88
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 425,39 1399,45 1399,45 1399,45 175,15
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1750,00 1101,86 1120,56 1134,58 140,29
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 13126,96 998,31 1077,40 1335,77 134,88
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 DAF 65,00 1197,68 1197,68 1197,68 150,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2009 DDU 60,00 1297,59 1297,59 1297,59 162,51
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769-98 2009 DDU 65,00 1839,35 1839,35 1839,35 230,38
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769-98 2009 DAF 1000,00 1117,76 1117,76 1117,76 140,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 CPT 7700,00 942,11 1011,45 1054,22 126,68
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2009 FOB 12500,00 1089,82 1110,48 1122,10 139,06
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 CPT 64555,00 1022,02 1304,47 1437,00 163,33
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2009 FOB 22948,87 1197,97 1247,10 1374,28 156,14
Соя ГОСТ 17109-88 2009 CPT 4000,00 3129,73 3337,87 3546,01 418,00
Соя ГОСТ 17109-88 2009 DAF 1900,00 2994,00 3088,99 3896,44 386,89
Соя ГОСТ 17109-88 2009 FOB 2000,00 3904,18 3904,18 3904,18 489,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 CPT 22,00 3661,01 3661,01 3661,01 458,40
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 60,00 3995,00 3995,00 3995,00 500,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 EXW 20,00 2893,35 2893,35 2893,35 362,28
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 212,00 2666,82 2779,28 3251,93 348,03
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 DAF 84,00 2954,08 2954,08 2954,08 370,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2009 FOB 371,86 2794,57 2794,90 2795,27 350,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 FCA 515,10 4910,47 4977,18 7186,05 623,35
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2009 DDU 20,00 7077,78 7077,78 7077,78 886,44
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 CPT 3180,00 2714,56 2744,75 2794,57 343,77
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 DAF 500,00 2686,59 2686,59 2686,59 336,39
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2009 FOB 1230,18 3164,36 3164,36 3164,36 396,04
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 FCA 22,00 2479,43 2479,43 2479,43 310,53
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2009 DDU 111,00 3420,93 4697,59 6259,85 588,36
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 FCA 63,00 2586,98 3072,89 3619,47 384,67
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2009 DDU 21,00 5490,14 5490,14 5490,14 687,60
Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 2009 FCA 31,00 22362,20 23598,82 23959,50 2954,84
Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 2009 FOB 44,00 25956,13 25956,13 25956,13 3250,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2009 FCA 88,00 1716,67 1716,67 1716,67 215,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2009 DDU 308,00 3036,20 3041,91 3076,15 380,71
Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2009 DAF 67,85 6387,20 6387,20 6387,20 800,00
Крупа манна ГОСТ 7022-54 2009 FCA 22,00 1996,13 1996,13 1996,13 250,00

Експортнi контракти*: Форвард

Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 20.01.2010 CPT 8000,00 978,77 978,77 978,77 122,50
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 31.01.2010 CPT 500,00 606,97 606,97 606,97 76,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 31.03.2010 FCA 50,00 3542,00 3542,00 3542,00 443,61
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 01.11.2010 CPT 100,00 2874,24 2874,24 2874,24 360,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

№ Назва біржі Регіон

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

Перелік акредитованих товарних бірж

EXW Франко-завод (місце вказано)

FCA Франко перевезення (місце вказано)

CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)

CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)

DAF Поставка до кордону (місце вказано)

DEQ Доставлено франко-причал  (порт призначення вказано)

FOB Франко-борт (порт відвантеження вказано)

DES Доставлено франко-судно (порт призначення вказано)

DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)

DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)

CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)

CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)

FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки



День прав людини
Свобода слова є одним з основних
прав кожного громадянина. 
4 грудня 1950 року на Пленарному за�
сіданні Генеральна Асамблея ООН
офіційно встановила відзначати
10 грудня День прав людини (Human
Rights Day). Всім державам і зацікав�
леним організаціям було запропонова�
но прийняти цей день і проводити від�
повідні заходи.
Дата 10 грудня була вибрана на честь
ухвалення і проголошення Генераль�
ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948
року Загальної декларації прав люди�
ни (Universal Declaration of Human
Rights, UDHR). Вказана Декларація
стала першим світовим документом,
що сформулював положення про пра�
ва людини. 
Уривок з виступу першого Генерально�
го секретаря ООН Трюгве Лі (Норвегія,
1946�1952 рр.):
«Освіта в області прав людини – це
значно більше, чим просто урок в шко�
лі або тема дня; це процес ознай�
омлення людей з механізмами, які їм
необхідні для того, щоб жити в умовах
безпеки і з відчуттям гідності.
У цей Міжнародний день прав людини
давайте прикладемо спільні зусилля по
формуванню і вихованню в майбутніх
поколіннях культури прав людини, по
сприянню торжеству свободи, зміцнен�
ню безпеки і миру у всіх країнах».  

Усесвітній 
день футболу
У футбол грали в Стародавній Греції, в
Римі близько двох з половиною тисяч
років тому.
Усесвітній день футболу (World Football
Day) відзначається за рішенням ООН
щороку 10 грудня. Таким чином, міжна�
родне співтовариство віддає належне
цьому виду спорту, який для багатьох
мільйонів не просто гра, а стиль життя. 
Перша згадка про футбол як «про гру в
м'яч ногами» історики знайшли в ки�
тайських джерелах, що датуються дру�
гим тисячоліттям до нашої ери. Нази�
валася гра Цу Чю, що означає «штовха�
ти ногою». Гра у футбол дозволяла ки�
тайським воїнам підтримувати хорошу
фізичну форму. 
Коли вперше з'явилася ця гра, точно
ніхто не знає. Існує думка, що поперед�
ником футболу була дика гра саксон�
ців, які жили в Англії в 8 столітті. На
полі битви, після битв, вони штовхали
відрубані голови супротивника. 
Про цю гру відомо дуже мало – те, що
були ворота і воротар, те, що гра була
частиною фізичної підготовки солдатів,
і що вона була відома вже три тисячі
років тому. А сітка на футбольних во�
ротах вперше була використана в бе�
резні 1891 року під час матчу між збір�
ними Північної і Південної Англії. 
У футбол грали і в Стародавній Греції, і
Римі близько двох з половиною тисяч

років тому. У Греції ця гра називалася
«Битва за м'яч», через що можна при�
пустити, що грали в неї відповідно –
застосовуючи всілякі прийоми бойових
мистецтв.
Цікаві деякі футбольні події: 24 жовтня
1897 року в Росії проведений перший
офіційно зафіксований футбольний
матч;  6 травня 1942 року на стадіоні
«Динамо» в обложеному Ленінграді
пройшов футбольний матч;  13 липня
1930 року в Уругваї почався перший в
історії Чемпіонат світу по футболу. 

День Благодійництва
Це свято з'явилося в Україні у грудні
2007 року (згідно з Президент Віктор
Ющенко своїм Указом Президента №
1220/2007 від 13 грудня 2007 року). Во�
но відзначається щорічно в другу неді�
лю грудня.
Сенс слова «благодійність» зрозумілий,
напевно, кожній людині. Творити благо
– тобто, надавати безвідплатну допо�
могу тим, хто її потребує. Благодійність
надається добровільно в будь�якій
прийнятній формі: виконання будь�
яких робіт або надання послуг, дару�
вання майна, подання фінансової під�
тримки.
Благодійністю можуть займатися при�
ватні особи або організації, благодійні
фонди. 
День Благодійності встановлений з ме�
тою затвердження принципів гуманізму
і милосердя, сприяння розвитку благо�
дійної діяльності і на підтримку ініціа�
тиви громадських організацій.
Останніми роками в Україні питання
благодійності обговорюються на дер�
жавному рівні. Крім того, однією з ва�
жливих тенденцій є те, що українські
бізнес�структури стали активно брати
участь в благодійних акціях, що, за
оцінками аналітиків, говорить про зрі�
лість українського бізнесу.
В Україні встановлено ще один день
милосердя – це День усиновлення, що
відзначається щорічно 30 вересня.
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««ААГГРРООППРРООФФІІ»» – це газета про реальну практику впровадження сучасних
технологій агровиробництва і управління. Ми ставимо за мету заповнити
вакуум оперативної, суто ДІЛОВОЇ газетної інформації для фахівців АПК,
які приймають рішення: керівників і менеджерів, власників та інвесторів.

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

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

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

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

Кожному – своє свято


