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Весняний 
комплекс�2010
В Україні триває весняний ком�
плекс польових робіт. За дани�
ми регіонів, на 15 квітня у дер�
жаві всіма категоріями госпо�
дарств посіяно 3719,0 тис. га
ярих зернових та зернобобо�
вих культур, що становить 51%
від запланованих 7311,0 тис га
(торік на цю ж дату площі посі�
вів становили 4629,0 тис. га).
Так, ярої пшениці посіяно 257,2
тис. га (86% від планових 300
тис. га), ярого ячменю – 2821,7
тис. га (86% від запланованих
3298,0 тис. га), вівса – 271,1
тис. га ( 70% від планових 386
тис. га), гороху – 284,0 тис. га
(99% від запланованих 286
тис. га).
Поточного місяця фактично
розпочато сівбу цукрових бу�
ряків. На цю дату засіяно 263,9
тис. га, що становить 63% від
прогнозних 421,4 тис. га. 
Почали господарства сівбу со�
няшнику. Наразі маємо посіяних
235,7 тис. га, що становить 6%
від запланованих 3655,0 тис. га. 
Підживлено озимі культури на
площі 7521,2 тис. га, або 88%
від прогнозних 8549,0 тис. га
(торік станом на цю ж дату бу�
ло підживлено 7716,0 тис. га).
В цьому році вітчизняний зер�
новий озимий клин становить
8557,0 тис. га. Зокрема, озимої
пшениці та тритікале восени
2009 року було посіяно 6667,3
тис. га, озимого жита – 300,7
тис. га, озимого ячменю – 1587,
4 тис. га. Крім того, площі під
озимим ріпаком становили
1417,9 тис. га. 
Щодо стану посівів озимини,
то, за даними Мінагрополіти�
ки, на 15 квітня в усіх категоріях
господарств маємо: у доброму
і задовільному стані – 7223,7
тис. га (88,8% площ). Слабкі й
зріджені посіви становлять
910,4 тис. га (11,2%). Загинуло
422,9 тис. га (4,9%). За прог�
нозами, площі під пересів ози�
мих зернових  становитимуть –
537,3 тис. га (6,3%).

Євгенія Руженцева

Артем Олекса

ДО міжнародних фондових ринків

вітчизняні сільськогосподарські

компанії почали звертатися з се�

редини 2000�х років. Цей процес

залучення капіталу іменували IPO

(від англ. Initial Public Offering) –

тобто первинним публічним роз�

міщенням акцій. 

Так, щонайменше чотири віт�

чизняні агрокомпанії залучили у

такий спосіб фінансування: 2005

року – на альтернативному торго�

вельному майданчику Лондонсь�

кої фондової біржі відзначився

«Укрпродукт», 2007�го та 2008�го

на її основному майданчику  –

«Лендком» та «Миронівський хлі�

бопродукт», 2006�го та 2007�го –

на Варшавській фондовій біржі

(ВФБ) холдинги «Астарта» та

«Кернел Груп». Нині ж група хар�

ківських сільгосппідприємств «Аг�

роліга» першою готується до вихо�

ду вже на альтернативний майдан�

чик ВФБ. І, попри відкриття ком�

панії нарозхрист усім конкурен�

там, попри її повну прозорість при

виході на IPO та після нього – чи�

мало інших аграріїв і собі подума�

ють про цей важливий крок. 

Хоча фахівці стверджують, що

до повноцінного первинного роз�

міщення власних цінних паперів,

яке передбачає перший публічний

продаж акцій приватної компанії,

українським емітентам (організа�

ціям, які випустили цінні папери

для свого розвитку та фінансуван�

ня) ще далеко. 

Продовження на стор.7

Життя до і після IPO,
або Українські аграрії прямують на Варшаву

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

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

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
´ГАРЯЧАª ЮРИДИЧНА ЛІНІЯ

Минулої п'ятниці фахівці редакції
та наші партнери%правники вкотре
приймали дзвінки від читачів.
Пропонуємо вашій увазі відповіді на
запитання, що пролунали під час
«гарячої» юридичної лінії 14 квітня. 
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ АПК виявився найбільш привабливим сектором українського бізнесу для
первинного публічного розміщення акцій на світових фондових біржах. Утім, підготовку до виходу на
міжнародні майданчики слід починати щонайменше за рік – рекомендують учасники семінару «Як
зробити IPO на Варшавській фондовій біржі», який 9 квітня в Києві провели ВФБ та МЮФ «DLA Piper».
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АКТУАЛЬНО
ДОТАЦІЇ НА МОЛОКО І М'ЯСО: 
НЕМАЄ МЕЖ ДЛЯ ДОСКОНАЛОСТІ

За що отримуватимуть цього року дотації
українські тваринники – за молоко і м'ясо, чи за
голови і хвости? «Круглий стіл» на тему «До чого
призведуть бюджетні інновації, або чи матиме
Україна молоко і м'ясо власного виробництва?».

ТЕХНОЛОГІЇ
ЯКІСНЕ ЗЕРНО ñ 
ЗАПОРУКА ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ...

Яке сите життя ми влаштували клопу%
черепашці: сіємо для нього продовольче
зерно, щоб він гарненько посмакував, 
а самі потому намагаємося спожити залишені
ним фуражні недоїдки… Чи не досить?

ПЕРЕДПЛАТА�2010
Шановні читачі! 

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

15.04.2010

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX�індекс
(Україна) 2537,62 8,6% 74,4%

РТС 
(Росія) 1676,27 4,7% 16,0%

WIG 20
(Польша) 2601,01 3,1% 8,9%

DAX*
(Німеччина) 6278,40 0,9% 5,4%

S&P 500*
(США) 1210,65 2,4% 8,6%



Основне завдання аграрного

блоку уряду – розробка дов!

гострокової стратегії розвит!

ку аграрного сектора України

та відповідної нормативно!

правової бази, що дало б

змогу забезпечити сталий ро!

звиток вітчизняного АПК. 

ПРО ЦЕ віце�прем'єр�міністр Ук�

раїни Віктор Слаута заявив 9 квіт�

ня 2010 року під час селекторної

наради з питань проведення ком�

плексу весняно�польових робіт у

2010 році та визначення пріорите�

тів Мінагрополітики. За його сло�

вами, у проекті Держбюджету�

2010 для підтримки аграрного сек�

тора передбачені видатки на суму,

що на 16% більше від показника

минулого року, а видатки Стабілі�

заційного фонду – на 50%.

Водночас, Віктор Слаута наго�

лосив, що питання фінансової

підтримки АПК – це завдання не

лише центральної влади та Дер�

жавного бюджету. Він підкреслив,

що керівники регіонів повинні у

невідкладному порядку піднімати

перед обласними радами питання

щодо формування аграрних про�

грам, які фінансуватимуться міс�

цевими бюджетами. «8�10% від за�

гального обсягу видатків місцево�

го бюджету повинно спрямовува�

тися на фінансування аграрного

сектора», – зазначив віце�

прем'єр�міністр України з аграр�

них питань.

Під час наради у центральній

студії селекторного зв'язку та сту�

діях на місцях  було детально об�

говорено хід проведення весняно�

польових робіт та визначено захо�

ди щодо вирішення невідкладних

проблем весняної кампанії.

Віктор Слаута звернув увагу на

необхідність дотримання опти�

мальної структури посівів у тих

регіонах, де значна частина площ

потребує пересіву: «Не можна до�

пустити зменшення площ посівів

зернових до рівня менш ніж 55%

від загальної структури, а цукро�

вих буряків – до 500 тис. га», – на�

голосив він.

Крім того, під час наради по�

рушувалися питання щодо активі�

зації кредитування сільгоспвироб�

ників та страхування посівів; від�

новлення дії бюджетних програм

фінансової підтримки агропроми�

слового комплексу; розблокуван�

ня роботи Аграрного фонду. 

Віце�прем'єр�міністр повідо�

мив, що уряд скеровує об'єднання

переробників олійної та спиртової

промисловості на укладання з ви�

робниками форвардних контрак�

тів, що в свою чергу є одним із

джерел фінансування робіт на вес�

няному полі. Крім того, Кабінет

Міністрів України вніс зміни до

постанови №1406 від 23 грудня

2009 року, яка створювала суттєві

перешкоди імпорту пестицидів в

Україну.  

Проте, головна проблема, яка

стосується майже усіх регіонів –

недоотримання сільгоспвиробни�

ками пільгового пального для

проведення комплексу весняно�

польових робіт. У зв'язку з цим ві�

це�прем'єр�міністр доручив Мін�

паливенерго разом з Мінагрополі�

тики, НАК «Нафтогаз України»

терміново вирішити це питання. 

За інф. Урядового порталу  

Павло Мороз

14 квітня в Києві Український

к л у б  а г р а р н о г о  б і з н е с у

(УКАБ) зібрав «круглий стіл»

на тему «До чого призведуть

бюджетні інновації, або чи

матиме Україна молоко і

м'ясо власного виробниц!

тва?».

НАЗВА говорить сама за себе,

тож без зволікань перейдемо до

суті.  Річ у тім, що Законом Укра�

їни від  22  грудня 2009 року

№1782 «Про внесення змін до

деяких Законів України щодо

підтримки агропромислового

комплексу в умовах світової фі�

нансової кризи» передбачене

відновлення виплати переробни�

ми підприємствами всіх форм

власності дотацій сільськогоспо�

дарським товаровиробникам за

придбані у них молоко і м'ясо в

живій вазі. Реалізована ця норма

таким чином – сума податку на

додану вартість, що повинна

сплачуватися до бюджету пере�

робними підприємствами за ре�

алізовані ними молоко та молоч�

ну продукцію, м'ясо та м'ясопро�

дукти, у повному обсязі спрямо�

вується виключно на виплату до�

тацій сільгоспвиробникам. Така

норма діятиме до того часу, доки

у законі про Державний бюджет

України на відповідний рік не

буде передбачено, що ці кошти

спрямовуватимуться до спе�

ціального фонду державного бю�

джету з подальшим використан�

ням на здійснення доплат на од�

ну корову шляхом часткової

компенсації витрат на її утри�

мання.

Власне, ці очікувані майбутні

зміни порядку виплати дотацій і

турбують експертів аграрної галу�

зі та безпосередніх гравців ринку. 

Анна Дерев'янко, виконав�

чий директор Європейської Біз�

нес Асоціації, оприлюднила про�

позиції цієї організації. ЄБА про�

понує зберегти існуючий режим

дотування принаймні до кінця

поточного року, щоб був час

сформувати основну базу, в тому

числі і законодавчу, для того, щоб

нова модель підтримки працюва�

ла належним чином. Наразі «ми

можемо зіткнутися з ситуацією,

коли стара модель вже не прац�

ює, а нова ще не запрацювала».

Голова правління ТОВ «Укра�

їнська молочна компанія» Сергій

Биков висказався у тому сенсі,

що працююча наразі схема може

й не ідеальна, але перевірена ча�

сом і забезпечує автоматичне

надходження коштів до виробни�

ка. У разі ж, якщо кошти йтимуть

до спеціального фонду, не факт,

що вони повернуться до аграрія.

Як приклад він навів минулий

рік, коли компанія не отримува�

ла дотації за молоко, здане на

підприємства, що виробляють

дитяче харчування. Нову ж схему,

може й можна вдосконалити, але

поки що вона не влаштовує ані

виробників, ані переробників.

«Нова дотація сформульована як

«компенсація на утримання».

Утримання однієї корови в день

нам обходиться у 50 гривень. Та�

ким чином, у разі запровадження

нових правил за рахунок держа�

ви корова буде утримуватися 6,8

дня на рік. При тому, що за іс�

нуючої схеми дотації за молоко –

це виходив майже місяць», –

резюмував він. 

Президент компанії «Мілкі�

ленд» В'ячеслав Реков виклав

точку зору переробника. Ниніш�

ня схема стимулює виробництво

молока – чим більше виробив

молока, тим більше дотація.

Пропонована ж схема дотації «за

голову ВРХ» може й має якийсь

сенс за умов удосконалення, але

лише для великих підприємств з

поголів'ям не менше 100 голів.

Що ж стосується молока від на�

селення, якого галузь досі вико�

ристовує до 70%, то тут все

складніше. По�перше, за такої

політики гроші людина отриму�

ватиме раз на рік. По�друге, це

ускладнений механізм отриман�

ня, – а відповідальність за зби�

рання документів для отримання

дотації ляже безпосередньо на

виробника, в даному випадку,

скоріше за все, людину пенсійно�

го віку. 

Додасться і ще один фактор –

без дотації ціна на молоко зни�

зиться. «Чому вона знизилася, що

з цим робити? Мала бути прове�

дена довга роз'яснювальна і під�

готовча робота, яка б дозволила

сформувати реєстри, списки, і

полегшила б людям отримання

цих дотацій. Цього зроблено не

було. Ми передбачаємо, що при

зміні системи більшість індивіду�

альних здавачів не отримають до�

тацію», – зазначив пан Реков.

Стратегічні ж наслідки цього –

скорочення кількості молока і

імпорт молочної сировини. 

Інна Іллєнко, експерт УКАБ,

представник європейських ви�

робників молока в Україні дода�

ла, що існуюча модель дотування

також стимулює виробництво

якісного молока в сільгосппід�

приємствах. Так, за її даними,

показник виробництва екстра�

молока зріс у першому кварталі

2010 року майже до 4% порівня�

но з 1,3% у минулому році.

Керівник групи експертів

УКАБ Володимир Лапа окре�

слив масштаб проблеми. За пер�

ший квартал 2010 року сіль�

госпвиробники отримали допо�

моги від держави на суму понад

500 млн грн. При цьому, тут ще не

враховані вертикально інтегрова�

ні компанії, які займаються і ви�

робництвом, і переробкою сиро�

вини. «І це в умовах, коли невідо�

мо, в яких обсягах, і чи буде вза�

галі, фінансування за іншими

програмами державної підтрим�

ки. Тобто, це дієвий механізм».

Також на «круглому столі»

пролунала думка, що, оскільки

«немає меж для досконалості», а

невдалі експерименти відіб’ють�

ся на всій державі, можна було б

відпочатку опрацювати нову мо�

дель не в масштабах всієї країни,

а більш локально. 

Ці та інші думки виробників і

переробників молока і м'яса сто�

совно збереження дотаційної

форми, УКАБ виклав у зверненні

до Президента України. З огляду

на те, що за чинну схему ратувало

й Мінагрополітики, – нещодав�

но Микола Присяжнюк звернув�

ся з відповідним проханням до

прем'єр�міністра України – старі

методи компенсації мають шанс

на подовження життя. А може, й

нові доопрацюють.
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Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2010�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Дотації на молоко і м'ясо: 
немає меж для досконалості

Селекторна нарада в МінагрополітикиСтирол покращив
виробничі показники
За повідомленням прес�служби
Мінпромполітики України, ВАТ
«Концерн «Стирол» у I кварталі
2010 року покращило показни�
ки обсягів виробництва та про�
дажу низки найменувань гото�
вої продукції. За січень�бере�
зень поточного року реалізова�
но продукції на 448,62 млн
грн, що на 13,9% більше, ніж
за аналогічний період минуло�
го року.
За три місяці 2010 року збіль�
шено обсяг реалізації карбамі�
ду на 5,5% (179,121 млн грн),
карбамідо�аміачних сумішей –
в 2,7 рази (1,569 млн грн), на�
трієвої селітри в 3,4 рази (3,32
млн грн). У першому кварталі
ц.р. реалізовано аміаку на
154,945 млн грн (у першому
кварталі 2009 року реалізації
не було).



Щойно «оговтавшись» після

свого призначення 13 квіт!

ня ц.р. головою Комітету ВР

з питань аграрної політики

та земельних відносин, уже

наступного дня народний

обранець від фракції Партії

регіонів Григорій Калетнік

провів перше засідання вві!

реного йому Комітету. 

ПРИВІТАТИ свого «правона�

ступника» та виступити перед

громадою недавніх колег�депута�

тів завітав і нинішній міністр аг�

рарної політики Микола Присяж�

нюк, якого ще «вчорашні» підле�

глі не забарилися запросити одра�

зу до президії, запропонувавши

там місце міністрові й надалі. 

Доповідаючи перед товари�

ством депутатів щодо проекту

Державної програми економічно�

го і соціального розвитку України

на 2010 рік, ініційованої Кабіне�

том Міністрів України, Микола

Присяжнюк відзвітував і про об�

раний ним курс загалом. Так, мі�

ністр нагадав, що його основни�

ми пріоритетами є розвиток рос�

линництва, свинарства та молоч�

ного скотарства. Проект Держав�

ного бюджету на 2010 рік уряд,

звісно, уже не зможе поставити на

службу цих напрямів агропроми�

слового розвитку, але у проекті

бюджету на наступний рік вони

обов'язково будуть максимально

враховані, пообіцяв високопоса�

довець.

Що ж до року насущного, то

міністр повідомив, що у проекті

Держбюджету�2010 на підтримку

АПК передбачено 12 млрд грн:

певна частина, щоправда, йтиме

зі Стабілізаційного фонду, з ре�

зервного. У першому ж півріччі

цього року фінансування йде за

1/12 – лише на захищені статті. 

Пан Присяжнюк поділився та�

кож окремими планами міністер�

ства щодо найближчих заходів з

підтримки вітчизняного агропро�

мислового сектору. Так, плануєть�

ся продовжити до кінця цього ро�

ку виплату дотацій виробникам

м'яса та молока за нинішньою схе�

мою (не спрямовуючи ці кошти до

Спецфонду, як пропонує Мінфін),

а також підвищити дотації для ви�

робників, які збільшують пого�

лів'я ВРХ. Крім того, міністр ви�

ступає категорично проти вимог

МВФ щодо сплати всього ПДВ,

який нині залишається у аграріїв

(а це близько 8 млрд грн.), до дер�

жавного бюджету. 

Стосовно машинобудування,

то враховуючи той факт, що 85%

придбаної аграріями техніки є ім�

портною, Міністерство аграрної

політики ініціюватиме створення

пільгових умов для зборки ім�

портної сільськогосподарської

техніки на території України. Тим

часом, Міністерство фінансів, за

словами чиновника, вже готове

виділити 5 млрд грн. державних

гарантій на підтримку лізингу

сільгосптехніки, тваринницьких

комплексів та інших об'єктів

АПК. І вже на сьогодні Мінагро�

політики має домовленість з Біло�

русією щодо лізингу техніки на 30

млн доларів без державних гаран�

тій. Найближчим часом міністр

планує домовитися і про лізинг

ростовських комбайнів без держ�

гарантій з російською компанією

«Ростсельмаш».

Микола Присяжнюк також

прокоментував окремі пропозиції

Міністерства аграрної політики

до проекту Державної програми,

зокрема щодо забезпечення

ефективного функціонування

АПК, підвищення ефективності

управління землями сільськогос�

подарського призначення та під�

тримки виробництва якісних та

безпечних продуктів харчування. 

Попри розлогий виступ міні�

стра, члени парламентського Ко�

мітету встигли розглянути ще чо�

тири проекти документів: винесе�

ні на друге читання законопроек�

ти «Про внесення змін до статті

209 Земельного кодексу України

(щодо використання коштів)»

(№3231 від 29 вересня 2008 року),

«Про внесення змін до деяких за�

конодавчих актів України щодо

племінної справи у тваринництві»

(№5034 від 29 липня 2009 року) та

«Про внесення змін до Закону

України «Про систему інженерно�

технічного забезпечення агропро�

мислового комплексу України»

щодо здійснення державного тех�

нічного нагляду» (№4448 від

7 травня 2009 року), а також ви�

несений на повторне друге читан�

ня проект Закону «Про внесення

зміни до статті 13 Закону України

«Про державну підтримку сільсь�

кого господарства» (№5277 від 26

листопада 2009 року). 

Софія Багірова
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11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. 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 16 по 20 квітня 2010 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця 
Жито
1 кл.

Ячмінь
Соня�
шник

Куку�
рудза1 Ріпак2

Сорго

1 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.
чер�
воне

біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1380 1280 1180 1030 2950 1350 3200�3100
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1230
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1275 1175 1095 2850 1280 3095�2995 1120 1140
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 880 1220
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 900 1250
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1100 1010 840 1180 3010�2910
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1220 1120 970 2900 1300
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1150 1070 820 900 1240
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 820 890 1230

А Н О Н С

ГАРЯЧА ЮРИДИЧНА ЛІНІЯ
У п'ятницю, 23 квітня 2010 року 

з 12:00 до 14:00 за номерами (044) 235!73!24, 227!93!55

на правові запитання читачів телефоном відповідатиме

Олег ДАВИДЕНКО,

керівний партнер юридичної фірми «АРІЕС», 

голова Комітету страхового права Асоціації правників України. 

Юридична практика пана Давиденка охоплює захист прав

та інтересів компаній та фізичних осіб в спеціалізованих та за�

гальних судах всіх інстанцій, в т.ч. в земельних, податкових та

корпоративних судових спорах, а також під час виконавчого

провадження.

Для отримання детальної консультації просимо надсилати

запитання заздалегідь на e�mail: era@agroprofi.com.ua.

Профільний комітет ВРУ
отримав нового очільника

Григорій КАЛЕТНІК

Микола ПРИСЯЖНЮК

Законодавці визначили, 
що таке «молоко»
Верховна Рада України ух!

валила у другому читанні і в

цілому Закон «Про внесення

змін до Закону України «Про

молоко та молочні продукти»

(щодо відповідності якості

та безпеки молочних про!

дуктів показникам, які вста!

новлені законодавством і

стандартами України).

У ПОЯСНЮВАЛЬНІЙ записці

до документа зазначено, що за�

конодавчим актом вдосконале�

но положення чинного закону

щодо якості та безпеки молоко�

продуктів. Зокрема, уточнюють�

ся терміни «молочна сировина»,

«молочні продукти», «традиційні

молочні продукти», «пакуван�

ня», «переробне підприємство»

тощо. Також конкретизуються

вимоги до показників якості та

безпеки молока, молочної сиро�

вини і молочних продуктів.

Згідно із документом, «тра�

диційні молочні продукти – це

масло, сири, ряжанка, просто�

кваша, ацидофілін, сметана, сир

кисломолочний, кефір, що ви�

робляються з молочної сирови�

ни за усталеними технологіями

із застосуванням заквасок мо�

лочнокислих бактерій, кефір –

із застосуванням заквасок на ке�

фірних грибках».

Передбачено також, що мо�

локо, молочна сировина і мо�

лочні продукти, які виробля�

ються в Україні та ввозяться на

митну територію України, по�

винні відповідати показникам

безпечності та якості, які вста�

новлені нормативно�правовими

актами України.

Законом встановлено, що

«при виробництві традиційних

молочних продуктів заборо�

няється використовувати жири

та білки немолочного похо�

дження, а також будь�які стабі�

лізатори і консерванти».

Відповідний законопроект

зареєстровано за №0923.

100 мільйонів на борги
Кабінет Міністрів України По!

становою №296 від 7 квітня

2010 року наказав виділити

Міністерству аграрної полі!

тики 100 млн гривень за ра!

хунок надходжень до Стабі!

лізаційного фонду від цільо!

вого розміщення державних

цінних паперів для компен!

сації відсоткової ставки за

залученими підприємствами

агропромислового комплек!

су кредитами, що не випла!

чена в 2009 році.

ДО НАБРАННЯ чинності Зако�

ном України «Про Державний

бюджет України на 2010 рік»

кошти, виділені згідно з цією

постановою, використовуються

відповідно до Порядку викори�

стання у 2009�2013 роках бю�

джетних коштів, що спрямову�

ються на підтримку підприємств

агропромислового комплексу

через механізм здешевлення

кредитів, з урахуванням того, що

вимоги пункту 13 Порядку не

застосовуються, і Постанови

Кабінету Міністрів України від

26 лютого 2009 р. №199.

Також документом визначе�

но, що у першу чергу виплачу�

ється компенсація відсоткової

ставки за кредитами, залученими

і використаними для реалізації

спрямованих на розвиток АПК

інноваційних проектів, які прой�

шли державну реєстрацію в уста�

новленому законодавством по�

рядку.

Шановні читачі!
Наступне число газети «АГРО�
ПРОФІ» №15�16 вийде друком
30 квітня 2010 року. Редакція,
як завжди, старанно готує до
н а с т у п н о ї  з у с т р і ч і  з  в а м и
чимало змістовної інформації.



ПОТУЖНІ агровиробники, фахів�

ці хлібопекарської галузі і зерно�

трейдери постійно акцентують ува�

гу виробників і влади на якості ук�

раїнської пшениці, закликають аг�

раріїв вирощувати достойне збіж�

жя. Нарешті проблемою забезпе�

чення якості перейнялися і владні

структури. На одній з перших зу�

стрічей фахівців АПК з новим мі�

ністром аграрної політики України

Миколою Присяжнюком гене�

ральний директор ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», Герой України Олексій Ва�

датурський накреслив декілька

проблем. Зокрема, лише від агра�

ріїв залежить якість зерна, яке во�

ни виробляють, і ціна його прода�

жу. Адже немає сенсу за низьку

якість сподіватися отримати висо�

ку ціну. Міністр запропонував про�

мовцю розробити практичні мето�

дичні рекомендації для агровироб�

ників з вирощування високоякіс�

ного зерна, поділитися досвідом

роботи компанії. Зі свого боку по�

обіцяв всіляко сприяти пропаганді

вирощування високоякісного ук�

раїнського зерна, підтримувати ви�

робництво саме такої продукції.

На підтвердження обіцянки,

саме про необхідність підвищення

якості українського зерна йшлося

на «круглому столі» 9 квітня 2010

року у Міністерстві аграрної полі�

тики. Дискутували провідні фахів�

ці Мінагрополітики, Головодежза�

хисту, Держконтрольсільгосппро�

ду, Укрголовдержкарантину, Аг�

рарного союзу України, АФЗУ, Аг�

рарного фонду, УЗА, провідні зер�

нотрейдери, науковці НААНУ. 

На переконання заступника

міністра Сергія Мельника, Ук�

раїна сьогодні є одним з потужних

гравців на світових ринках зерна.

Більше того, держава у цьому на�

прямі має великі перспективи, ос�

кільки нині ще не всі можливості

вичерпано. Ми спроможні вдвічі

збільшити врожаї та на порядок

підвищити якість зерна. Але для

цього потрібно об'єднати зусилля

аграрного бізнесу та влади.

Вирощувати якісне зерно і
вживати на загальнодержавному
рівні активних заходів боротьби із
найлютішим шкідником зерна –
клопом�черепашкою закликав

присутніх генеральний дирек!

тор  «НІБУЛОНа» Олексій Ва!

датурський. Пропонуємо вашій

увазі тези його виступу.

Якість – шлях 
до ефективності
УКРАЇНА – унікальний природ�

нокліматичний регіон, де можна

отримувати зернові культури з

найвищими показниками вро�

жайності та якості, які будуть кон�

курентоспроможними на світово�

му ринку. Однак якість вітчизня�

ного зерна залишається низькою,

і ця проблема на державному рівні

замовчується.

Гірше за все, що існує тенден�

ція щорічного зменшення частки

продовольчої пшениці. Однак на�

томість вживати дієвих заходів

щодо припинення цього негатив�

ного процесу, деякі аналітики ра�

дять вирощувати фуражне зерно.

Вони аргументують це тим, що на

світовому ринку ціна на продо�

вольче і фуражне майже однакові,

то при виробництві навіщо витра�

чати більше?

По�перше, можна зауважити,

що такі аналітики на зовнішньому

ринку безпосередньо не працю�

ють і, вочевидь, пропонують на�

шим аграріям виробляти зерно

невисоких репродукцій. А по�дру�

ге, навряд, вони рекомендують не

застосовувати ЗЗР, бо навіть фу�

раж має певні допустимі якісні по�

казники і людство не має харчува�

тися фуражним зерном, ураженим

клопом�черепашкою, і годувати

ним свійську худобу.

Якщо наявна тенденція щодо

зменшення частки продовольчої

пшениці зберігатиметься, це приз�

веде до насичення внутрішнього

ринку пшеницею низької якості,

яку вимушені використовувати

для виробництва хліба. Відтак ми

стимулюватимемо застосування

різноманітних поліпшувачів ча�

сто�густо сумнівного походження

з невивченими наслідками для

здоров'я людини. Україна вимуше�

на імпортувати поліпшувачі за�

мість того, щоб самій експортува�

ти зерно високої якості. Якщо в

попередні роки наша пшениця ви�

користовувалася як поліпшувач

основних партій зерна, то наразі

йде на відгодівлю худоби. Крім то�

го, остаточно не вивчено питання

впливу на наше з вами здоров'я

споживання продуктів з ураженим

клопом�черепашкою білком. 

Отже, при зовнішньому благо�

получчі, ринок країни насичений

хлібом сумнівної якості. Україна

заслуговує на споживання якісно�

го хліба, адже це є запорукою здо�

рової нації.

Вітчизняне виробництво пше�

ниці значно перевищує внутрішні

потреби, тому має значення, з

яким продуктом виходить Україна

на зовнішні ринки. Виробник мо�

же бути конкурентноспроможним

або за рахунок кількості, або за ра�

хунок якості культури з огляду на

ефективність використання 1 га

землі у виробництві. Максималь�

них кількісних показників можна

досягти, наприклад, на фуражній

кукурудзі, у той час як максималь�

ної ефективності виробництва –

лише за рахунок якості. 

Нині, на жаль, показник спів�

відношення «кількість�якість» у

вітчизняної пшениці – найгірший

за всю історію і є неоптимальним

для виробництва даної культури.

Покращення якості пшениці –

один зі шляхів вирішення даної

проблеми. 

Вартість пшениці визначаєть�

ся за показником борошномель�

ної якості зерна – сила борошна

(W) – на яку впливає частка зерна,

пошкоджена клопом�черепаш�

кою. Наразі країни�імпортери че�

рез низьку якість української пше�

ниці суттєво знизили показник її

ураженості клопом�черепашкою:

Єгипет та Йорданія як найбільші

імпортери (8,8 млн т та 800 тис. т

відповідно) – на рівні 1%; Туреч�

чина, Сирія, Лівія, Туніс – до 2%.

Відтак пшениця з перевищенням

даного показника вважається фу�

ражною, а держава�виробник от�

римує суттєві збитки.

З огляду на якість партій укра�

їнської пшениці у останні роки

американські аналітики взагалі

зробили висновок, що ми здатні

експортувати на рік не більше 1

млн тонн пшениці високої якості .

Вони не вірять самі в наші можли�

вості і переконують в цьому решту

гравців зернового ринку, у першу

чергу – покупців. Особливо це

стосується борошномельної і хлі�

бопекарської галузей, які зацікав�

лені у тривалій співпраці з поста�

чальниками, здатними постійно

забезпечувати необхідні партії

пшениці однакової високої якості. 

Слід зазначити, що цього року

різниця між фуражною та продо�

вольчою пшеницею коливається в

межах $10�40 т, торік – $30�70 т.

При цьому на 1 квітня 2010 р Ук�

раїна експортувала 8 376 900 т

пшениці, з яких близько 45% –

продовольчої.

Актуальна проблема
НА ФОРМУВАННЯ якісного

врожаю впливають погодно�клі�

матичні умови, зона вирощування,

агротехніка і зберігання врожаю.

Якість нашої пшениці залежить

від території. У Північно�західно�

му регіоні – це високий вал при

низькій якості. Пшениця високої

якості вирощується в Одеській,

Миколаївській, Кіровоградській,

Херсонській, Запорізькій, Дніпро�

петровській, Донецькій й Лугансь�

кій областях, однак через уражен�

ня її клопом�черепашкою, вра�

жаюча кількість її стає фуражною.

Ураженість партій на вітчизня�

ному ринку широко варіює. Ком�

панія «НІБУЛОН» значно обме�

жила приймання зерна, яке по�

шкоджене клопом до рівня 50%,

через сумніви щодо безпеки вико�

ристання зерна з більшим відсот�

ком пошкодження навіть на корм

худобі.

Прикро констатувати, що ви�

робництвом ураженої шкідником

пшениці страждають не лише

дрібні, а й великі підприємства че�

рез нестачу знань агротехніки і не�

бажання підрахувати власні втра�

ти від такого виробництва. 

Підвищеній активності шкід�

ника в останні роки сприяли по�

годні умови і низьке використан�

ня ЗЗР. Найбільша кількість фіто�

фагу, за даними Головодежзахисту,

була сконцентрована в господар�

ствах Криму, Донбасу, південного

регіону країни та степових зонах.

Через кліматичне потепління

зона розселення шкідника посту�

пово поширюється на Вінницьку,

Черкаську, Полтавську області.

2007 рік був особливо сприятли�

вим для клопа, який пошкодив

зерно на 50�70%. 

Щоб продукція стала конку�

рентною, компанія «НІБУЛОН»

розробила концепцію боротьби з

клопом�черепашкою, і відтоді по�

казники пошкоджуваності не пе�

ревищують 0,2�0,3%, а за дотри�

мання агротехнологій пшениця

має білок на рівні 14%. Саме така

пшениця потрібна для забезпе�

чення української хлібопекарської

промисловості та експорту. 

На якість зерна суттєво впли�

ває його професійне зберігання.

Дрібний господар не може забез�

печити якісне зберігання через

відсутність специфічних потужно�

стей. Тому зерно, що потрапляє на

ринок у другій половині марке�

тингового сезону, має суттєво

нижчу якість. 

Відтак Україні необхідна до�

статня кількість відповідно осна�

щених складських приміщень, а

також спеціальна база даних з на�

явності та обліку зерна однорідної

якості.
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Якісне зерно – запорука здорової нації, 
або Ми не повинні доїдати за клопом�черепашкою

РОСЛИННИЦТВО Вам ніколи не спадало на думку, шановні аграрії, яке сите життя ми влаштували
клопуBчерепашці: сіємо для нього продовольче зерно, щоб він гарненько посмакував, а самі потому
намагаємося спожити залишені ним фуражні недоїдки. Нам, українцям, має бути соромно за те, що
маючи колосальний потенціал для отримання врожаїв пшениці високої якості, ми продовжуємо
споживати хліб низької якості і постачати на експорт фураж.



** Обробка 1 га лісосмуг. В середньому на одне господарство припадає від 30 до 50 га лісових насаджень та перелогів.
** Крайова обробка одного гектара. Крайові обробки не перевищують 5B8% від загальної площі посіву культури.

Концепція боротьби 
КОЛИ не було масштабного засе�

лення шкідником, вистачало одно�

го обробітку. Зараз необхідний

більш широкий підхід. В межах бо�

ротьби зі шкідником ТОВ СП «НІ�

БУЛОН» суворо дотримується на�

ступних принципів:

боротьба з імаго клопа�черепаш�

ки, що збирається в місцях зимівлі

в осінній період, шляхом обробітку

хімічними препаратами лісових

насаджень та перелогів, що межу�

ють із полями зернових попе�

реднього та поточного років. Ця

робота проводиться за допомогою

навісних садових оприскувачів із

використанням препаратів хлор–

та фосфорорганічних груп. За дві

доби оприскувач в змозі обробити

посадки в одному господарстві, що

становить близько 40�60 га;

у разі необхідності, забезпечує�

мо обробку посівів ярого ячменю

для звуження харчової бази шкід�

ника і зменшення кількості імаго

клопа, що може перезимувати;

дотримуємося меж полів, не до�

пускаючи безпосереднього контак�

ту краю поля з існуючими лісови�

ми насадженнями для створення

малої просторової ізоляції та мо�

жливості проведення крайових об�

робітків полів і масивів;

максимально збільшили питому

вагу наземного обробітку перед

авіаційним, що дозволяє викори�

стовувати більшу норму робочого

розчину на одиницю площі, а та�

кож ефективніше провести оброб�

ку країв поля и масивів без допу�

щення розривів між проходами;

роз'яснюємо та популяризуємо

заходи щодо знищення шкідника

серед господарств та населення, чиї

землі межують з полями підприєм�

ства. При необхідності надаємо по�

слуги з обробітку посівів проти

шкідника господарствам, що не

мають можливості проведення да�

них агрозаходів самостійно;

оптимізували посів зернових по

стерньовим попередникам. Приді�

ляємо підвищену увагу таким посі�

вам, а також місцям концентрації

та зимівлі шкідника поряд з ними.

При необхідності проводимо до�

даткові заходи боротьби;

у зимовий період очищуємо

прилеглі до наших полів лісонас�

адження від порослі та гілок ни�

жнього ярусу, підвищуючи вірогі�

дність загибелі шкідника в зимо�

вий період та ефективність прове�

дення хімічних обробіток навесні;

приділяємо особливу увагу неве�

ликим площам зернових, в тому

числі й сусідніх господарств, які

через свої особливості більше ура�

жуються клопом�черепашкою;

на полях, де очікується отримання якісного зерна,

перед збиранням масиву проводиться обкіс, окремий

обмолот. На току зерно з крайових смуг складається

окремо і доопрацьовується з наступним визначенням

якісних показників.

Строки хімічної обробки посівів. На підприєм�

стві проводиться чотири обробки проти клопа�чере�

пашки.

В осінній період – обробка лісових насаджень та

перелогів при концентрації шкідників дозволяє зни�

зити популяцію зимуючого імаго на 30�40%. Орієн�

товний час проведення – третя декада серпня перша

половина вересня.

У фазі кущення – на початку виходу в трубку після

перельоту клопів з місць зимівлі на посіви. Більша ча�

стина клопів в цей період концентрується по краях по�

сівів. До розселення шкідника по всій площі поля

можна обмежитися обприскуванням крайових смуг

шириною 50�100 м. При розтягнутому в часі періоді

заселення – можливий повторний обробіток.

У період наливу зерна – у фазі молочної стиглості

зерна захист від пошкодження личинками клопа�че�

репашки слід вважати одним із відповідальних агроза�

ходів при вирощуванні сильних, цінних пшениць та

насіннєвого матеріалу. Оптимальним терміном прове�

дення обприскування є час появи на посівах 5�15%

личинок третього віку. До цього часу на посіві відбу�

вається повне відродження личинок з відкладених

шкідником яєць. 

У фазі молочно�воскової стиглості у роки масово�

го розмноження клопа або низької ефективності по�

передньої обробки при наявності 0,5�1,5 личинок на 1

кв.м на товарних та насіннєвих посівах пшениці, за 1�

2 особин – на 1 кв.м рядових посівів, проводиться

повторне обприскування інсектицидами проти личи�

нок старших вікових груп.

В роки масового розмноження шкідника, необхід�

но примусово обробляти посіви недбайливих госпо�

дарів з подальшим утриманням вартості витрат на

проведення робіт. Як показує досвід, при правильній

організації боротьби зі шкідником, в наступні роки

витрати на боротьбу  значно скорочуються. 

Проблема якості – є проблемою всіх, хто займа�

ється виробництвом зерна, хто повинен опікуватися

ефективністю та прибутковістю зернового виробниц�

тва. Різниця вартості між продовольчою та фуражною

пшеницею, в залежності від кон'юнктури ринку, може

коливатися, й, за дотримання технології, можливо до�

сягти премії у 300�500 грн/т за рахунок якості порів�

няно з фуражною пшеницею. При врожайності 4 т/га

–  це 1200�2000 грн. У той час, як на боротьбу зі шкід�

ником достатньо витратити близько 200 грн (до $20�

25) на 1 га в цінах поточного року. І це навіть з урах�

уванням обробки прилеглих лісосмуг.

Закликаємо вас, шановні аграрії, усвідомити дану

проблему та розпочати боротьбу зі злісним шкідни�

ком, адже Україні необхідно повернути статус поста�

чальника високоякісного зерна пшениці. Українці по�

винні споживати високоякісні продукти хлібопекар�

ства. Ми бачимо провідну роль держави у вирішенні

питань якості, що дасть можливість покращити імідж

України й сприятиме збільшенню вартості зерна.

Компанія «НІБУЛОН» видала практичний посібник,
у якому докладно наведено інформацію щодо боротьби зі
шкідником – клопом%черепашкою. Цей довідник є на%
стільною книгою агрономів сільгоспформувань нашого
підприємства та наших партнерів. Викладені в ньому ма%
теріали є реальною допомогою сільськогосподарським
виробникам. Ми впевнені, що разом ми подолаємо дану
проблему.

Ще на чотири баржі

від сьогодні збіль!

шився власний флот

ТОВ СП «НІБУЛОН».

Нині він становить

20 несамохідних су!

ден змішаного «ріка!

море» плавання за!

гальною водотон!

нажністю 90 тисяч

тонн. Ці красені бу!

ло урочисто спуще!

но на воду 16 квітня

ц.р. в Миколаєві на

заводі ВАТ «Вадан

Ярдс Океан». 

ЯК ВИСЛОВИВСЯ генеральний

директор ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський, сьогод�

ні всі збудовані «океанівцями» ви�

сококласні судна гідно працюють.

Були дні, коли їм доводилося то�

рувати шлях у льодових торосах

метрової товщини. Це справжні

«елеватори на воді», адже умови

зберігання сільгосппродукції у них

ідентичні. 

Команда суднобудівного за�

воду «Вадан Ярдс Океан» ні на

мить не припиняє роботи з вико�

нання нібулонівського замовлен�

ня. А під час урочистостей керів�

ники підприємств, Герої України

Микола Романчук і  Олексій

Вадатурський підписали кон�

тракт на будівництво буксирів

для «НІБУЛОНа». 

Відкриваючи урочистості, ке�

рівник корабелів привітав усіх при�

сутніх і висловив сподівання, що

нова влада, на відміну від попе�

редньої, підтримуватиме вітчизня�

ний бізнес не на словах, а на ділі.

«На папері наш суднобудівний за�

вод – підрядник, а «НІБУЛОН» –

замовник. А в житті – ми партне�

ри. І я дуже радий і гордий з того,

що ми вже рік співпрацюємо ра�

зом», сказав Микола Романчук.

Голова Миколаївської облас�

ної державної адміністрації Мико!

ла Круглов привітав усіх присут�

ніх з цією знаменною подією.

«Я радий побачити після 13�річної

перерви ті позитивні зрушення,

які відбулись на заводі «Океан».

Безумовно, це – насамперед зав�

дяки замовленню «НІБУЛОНа». Я

вітаю колективи обох компаній з

черговою трудовою перемогою. Із

таких маленьких перемог склада�

ється велика перемога України», підкреслив гу�

бернатор.

Він також повідомив, що у четвер на нараді го�

лів облдержадміністрацій за участі Президента Ук�

раїни, Віктор Янукович одним із головних завдань

нової влади визначив максимальну підтримку біз�

несу. Глава держави поообіцяв скасувати усі пере�

пони на шляху залучення інвестицій і створити

максимально сприятливі умови для вітчизняних

інвесторів, а також максимально поновити спе�

ціальні економічні зони.

Микола Круглов також відзначив, що діяль�

ність ВАТ «Вадан Ярдс Океан» і ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» сприяє наповненню і державного, і місцево�

го бюджету, що для Миколаївщини особливо ва�

жливо. «НІБУЛОН» – це єдиний вітчизняний зер�

нотрейдер світового рівня, тому обласна влада буде

його всіляко підтримувати, запевнив голова ОДА.

Олексій Вадатурський розповів про подальші

плани компанії. «Якщо ми щось плануємо, то зав�

жди втілюємо в життя суворо у відповідності з

планом. На сьогодні вартість нашого інвестицій�

ного проекту вже становить 300 млн доларів». За

словами Олексія Опанасовича, у 2010 році «НІБУ�

ЛОН» планує розпочати будівництво самохідного

флоту для річок України і Каспію, щоб мати змо�

гу постачати зерно до країн Близького Сходу.

Компанія поставила за мету перевозити українсь�

ке зерно під українським прапором! «НІБУЛОН»,

впевнений керівник підприємства, стане прикла�

дом для всього світу, як треба відроджувати кораб�

лебудування і аграрний сектор України.

Насамкінець Олексій Вадатурський висловив

подяку своїм партнерам і чинній владі за під�

тримку. «Я вдячний усім працівникам суднобудів�

ного заводу: лише рік тому ми підписали угоду, а

сьогодні маємо вже 20 готових суден. Хочу також

нагадати, що чинний губернатор Микола Кру�

глов був для нас першим представником влади,

який реально показав, що бізнес і влада можуть і

мають бути партнерами. Я щиро вдячний йому за

те, що він присутній на наших урочистостях. І ми

впевнені, що в його особі знайдемо справжню

підтримку. Адже всі ми є патріотами нашого мі�

ста, області та всієї України!».
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Калькуляція витрат на ЗЗР при проведенні хімобробок

Період Препарат
Норма 

витрати, 
л/га

Вартість ЗЗР, $/л Середня
вартість

обробки, $/гаmin max

серпень�вересень Хлорпіріфос, 480 г/л + 1,2 6,8 9,8 9,95*
Альфациперметрин, 100 г/л 0,15 7,2 10,0 1,29*

квітень Альфациперметрин, 100 г/л 0,15 7,2 10,0 1,29**

квітень�травень Діметоат, 400 г/л + 1,0 4,0 8,7 6,35
Альфациперметрин, 100 г/л 0,15 7,2 10,0 1,29

червень Імідаклоприд 100 г/л + 
6�циперметрин 12,5 г/л 0,45 19,2 32,8 11,70

В перерахунку на 1000 га посівів Обробка посадок: 0,45
Крайові обробки: 0,06

Середня вартість захисту одного гектара, разом: 19,85

Перша двадцятка 
«елеваторів на воді»
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НА ПОЧАТКУ квітня Російська

Федерація відновила проведення

державних закупівельних інтер�

венцій на ринку зерна врожаю

2009 року. 

Станом на 15 квітня 2010

року для участі в біржових торгах

при проведенні державних заку�

півель зерна до інтервенційного

фонду загалом було акредитова�

но 2260 учасник із загальним за�

явленим обсягом урожаю 12,562

млн тонн.

Обсяг здійсненних операцій

біржових торгів при проведенні

закупівельних інтервенцій на

ринку зерна на ЗАТ «Національна

товарна біржа» за період з 2 ли�

стопада 2009 року по 15 квітня

2010 року – становив 1,841 млн

тонн на загальну суму 7,183 млрд

руб, зокрема:

• пшениці 3 кл. – 1,417 тис. тонн

на суму 5,77 млрд руб за се�

редньозваженою ціною 4070 руб/т

(мінімальна ціна за визначений

період – 2950 руб/т, максимальна

– 6000 руб/т);

• пшениці 4 кл. – 357 тис. тонн на

суму 1,259 млрд руб за середньою

ціною 3521 руб/т (мінімальна –

2150 руб/т, максимальна – 4800

руб/т);

• жита продовольчого групи «А»

– 66 тис. тонн на суму 154,5 млн

руб за середньою ціною 2336 руб/т

(мінімальна – 1700 руб/т, макси�

мальна – 3750 руб/т).

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

Російська Федерація: 
державні закупівельні інтервенції на ринку зерна 

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

США. Ставки океанського фрахту на 09 квітня 2010 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) 40
Північ Південної Америки (Колумбія) 28
Схід Південної Америки (Бразилія) 35
Західна Африка (Нігерія) 58
Східне Середземномор'я (Італія) 38
Західне Середземномор'я (Марокко) 46
Близький Схід (Єгипет) 48
Японія 69 71

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Західна Африка (Нігерія) 66
Близький Схід (Єгипет) 45

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 45 42
Європа (Роттердам) 45
Близький Схід (Єгипет) 44

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 82
Західне Середземномор'я (Іспанія) 73
Європа (Роттердам) 64
Західна Африка(Марокко/Алжир) 69

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 45
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 65
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 47 45
Тайвань 46 43
Південна Корея 46 43
Японія 44 42

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 09 квітня 2010 року

Біржа 
(зернові) 

Травень '10 Липень '10 Вересень ’10 Грудень ’10 Березень '11

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 171,13 4,658 0,110 4,793 0,108 4,965 0,115 5,243 0,098 5,520 0,100
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 177,65 4,835 0,135 4,943 0,125 5,065 0,130 5,238 0,128 5,413 0,130
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 184,17 5,013 0,123 5,125 0,125 5,243 0,115 5,418 0,120 5,588 0,120
CBOT Чикаго (Кукурудза) 127,04 3,458 0,013 3,573 0,012 3,678 0,017 3,788 0,017 3,915 0,028

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Травень '10 Липень '10 Серпень '10 Вересень ’10 Листопад ’10

349,89 9,523 0,102 9,620 0,108 9,573 0,110 9,433 0,105 9,365 0,108

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 15.04.2010 року 1 RUB = 0,27290 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 15 квітня 2010 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 Травень ’10 3528 3528 3576 3575 � 3560 �15 6 12031370
EXW пшениця кл.3 Липень ’10 4355 4249 4355 4249 + 4286 +92 6 12813645
EXW пшениця кл.3 Вересень ’10 4653 4598 4653 4598 + 4618 +126 6 15008760
EXW пшениця кл.4 Травень ’10 3214 3211 3280 3279 � 3257 �104 6 11432655
EXW пшениця кл.4 Липень ’10 4027 4027 4095 4095 + 4074 +1 6 13771290
EXW пшениця кл.4 Вересень ’10 4329 4329 4331 4329 � 4330 �44 4 5066100
EXW пшениця кл.5 Травень ’10 2670 2670 2671 2671 + 2671 +28 2 4165980
EXW пшениця кл.5 Липень ’10 0 0 0 0 + 2931 +28 0 0
EXW пшениця кл.5 Вересень ’10 0 0 0 0 + 3016 +28 0 0
FOB експ. пшениця Травень ’10 163,9 163,9 165,0 164,9 + 164,6 +1 6 13769142
FOB експ. пшениця Липень ’10 174,3 173,6 174,3 173,7 + 173,8 +3 6 14538586
FOB експ. пшениця Вересень ’10 184,1 181,8 184,1 181,8 + 182,7 +7 6 15916127

В Росії очікується 
рекордне виробництво цукру
ВИРОБНИЦТВО цукру з буря�

ків в Росії 2010 року складе ре�

кордні 3,9 млн тонн, повідомив

голова правління  «Союз цукро�

виробників Росії» (Союзросса�

хар) Андрій Бодін на нараді мі�

ністра сільського господарства

РФ Олени Скринник з керівни�

ками сільгоспорганізацій ряду

регіонів РФ. «Це перший крок

до того, що ми можемо забезпе�

чити тепер внутрішнє вироб�

ництво і перевищити показник

програми через 2 роки», – ска�

зав А.Бодін.

Раніше А.Бодін повідомляв,

що в 2010 році очікується зро�

стання виробництва цукру з бу�

ряка до 3,7 млн тонн проти 3,28

млн тонн в 2009 році. За його

словами, з урахуванням вироб�

ництва з цукру�сирцю вироб�

ництво цієї продукції в РФ в

2010 році може вирости на 11%

в порівнянні з 2009 роком і

скласти 5,6 млн тонн проти 5,05

млн тонн роком раніше.

Як повідомив глава «Союз�

россахара», нині в галузі є про�

блеми в насінництві. За його

словами, в Росії використову�

ється 90% насіння імпортної се�

лекції. 

«У Росії є напрацювання ра�

йонованого селекційного насін�

ня, які, на жаль, не були затре�

бувані ринком тільки з однієї

причини, – у нас в Російській

Федерації відсутній як такий на�

сіннєвий бізнес», – резюмував

А.Бодін.

За матеріалами IDKBексперт

Прогноз: перехідні запаси зерна
скоротилися 
ЕКСПЕРТИ Мінсільгоспу

США (USDA) вперше за остан�

ні 9 місяців зменшили свою

оцінку перехідних запасів пше�

ниці в світі в 2009/10 МР на 950

тис. тонн – до 195,8 млн тонн

зважаючи на зростаючий попит

на дану продукцію з боку ком�

бікормового сектора, зокрема

Єгипту, Росії і України. Так, ін�

формація про те, що споживан�

ня фуражної пшениці в Росії

може підскочити на 17% – до 19

млн. тонн, вже призвела до

зміцнення кон'юнктури місце�

вого зернового ринку. 

В цілому, варто відзначити,

що на основоположний тренд

квітневого прогнозу не вплинув

навіть той факт, що з боку біль�

шості європейських країн попит

на фуражну пшеницю скоро�

титься до 125,5 млн тонн (�2

млн тонн на рік). 

Що стосується інших оці�

нок, сільгоспдепартамент США

підвищив свої прогнози світово�

го виробництва і експорту пше�

ниці в 2009/10 МР на 410 і 840

тис. тонн відповідно – до 678,4 і

125,89 млн тонн.

За матеріалами ІА «АПКBІнформ»

Митний союз і СОТ
СТВОРЕННЯ Митного союзу

Росією, Білорусією і Казахста�

ном вплине на переговорний

процес по вступу цих країн до

СОТ, повідомив заступник гене�

рального директора СОТ Але�

хандро Хара. «В рамках Митного

союзу є положення і правила, які

зачіпають всі країни�учасниці, і

за цими пунктами переговори

треба вести скоординовано». В

той же час, продовжив він, «є ре�

чі, які не лежать в площині сою�

зу і є предметом національних

інтересів кожного його учасни�

ка». Зокрема, пояснив представ�

ник СОТ, це сфера послуг, інте�

лектуальної власності, сільського

господарства. «З цих питань пе�

реговори доведеться вести інди�

відуально з кожною із сторін», –

сказав А.Хара. 

В цілому, вважає А.Хара,

створення Митного союзу є про�

гресивним рішенням. «Але по�

дивимося, як складеться взаємо�

дія трьох країн в рамках цього

союзу, чи зможе він стати еконо�

мічною реальністю і тим більше

– вигідною економічною реаль�

ністю». 

Кажучи про вступ Білорусі

до СОТ, він заявив, що респу�

бліка, здійснивши всі необхідні

реформи, зможе вступити в ор�

ганізацію. 

Директор департаменту тор�

гових переговорів Мінекономро�

звитку, керівник єдиної перего�

ворної групи Митного союзу по

приєднанню до СОТ Максим

Медведков раніше заявляв, що

переговори РФ, Білорусі і Казах�

стану по приєднанню до СОТ

поновляться в рамках робочих

груп в II кварталі ц.р. За його

словами, позиція країн Митного

союзу полягає в тому, щоб робо�

та всіх трьох робочих груп поно�

вилася одночасно. 

Раніше М.Медведков пові�

домив, що у РФ залишається

чотири значні питання в рамках

переговорів по СОТ: рівень під�

тримки сільського господар�

ства,  експортні  мита з  ЄС,

держторгпідприємства з США і

багатобічні консультації по ме�

ханізму розподілу Росією та�

рифних квот на м'ясо. 

За словами М.Медведкова,

єдина позиція Митного союзу на

переговорах по СОТ буде близь�

ка до російських домовленостей,

«але можливі виключення».

За матеріалами ІА «АПКBІнформ»



АДЖЕ формально станом на 2009

рік жоден український емітент не

здійснив розміщення акцій влас�

ного випуску на іноземних біржах

– забагато попередніх вимог та

занадто жорсткі стандарти. Треба

пройти тривалі процедури, відпо�

відати міжнародним фінансовим

стандартам, мати позитивну фі�

нансову звітність та сплатити за

послуги посередників. Тож укра�

їнські бізнесмени задовольнялися

переважно американськими та

глобальними депозитарними роз�

писками, які видають світові бан�

ки�зберігачі, підтверджуючи та�

ким чином їхній статус своїми фі�

нансовими можливостями. Або

щонайбільше – реєструвалися  на

біржах як іноземні підприємства. 

Утім, для вітчизняного бізнесу

вихід на IPO навіть у такому ви�

гляді є великим проривом і не ли�

ше покриває часові та грошові ви�

трати, а й приносить неабиякий

зиск…

З ОГЛЯДУ на культурну та

ментальну близькість з Польщею,

її увагу до України на державному

рівні, інформаційне покриття та

розуміння наших особливостей

ведення бізнесу, представники

Варшавської фондової біржі агіту�

ють українських бізнесменів роз�

міщувати свої акції саме на ВФБ. 

Перше питання, якого тор�

кнувся виконавчий директор

представництва Варшавської фон�

дової біржі в Україні Андрій

Дубецький, – чому для вітчизня�

них компаній саме ВФБ може бу�

ти кращим вибором за будь�яку

іншу європейську. 

«По�перше, у нас дуже сильна

позиція серед країн Центральної

та Східної Європи, – розповідає

пан Дубецький. – Вже не перший

рік Варшавський фондовий май�

данчик лідирує за показниками

ринкової капіталізації (106 млн

євро за лютий 2010 р.) та об'єму

торгів (6,9 млрд євро за лютий

2010 р.). ВФБ – справді міжнарод�

ний ринок, тут присутні компанії

з 24 країн світу, серед них є дві ук�

раїнські («Астарта», «Кернел»).

ВФБ посіла у 2009 році перше міс�

це в Європі за кількістю (38) та

третє місце за вартістю (1594 млн

євро) IPO. Варто також відзначити

індекс Варшавського фондового

ринку WIG, який останні кілька

років має дуже хорошу динаміку.

По�друге, польська економіка

займає досить стійку позицію у

світі, навіть попри кризу її ВВП

зростав у 2009�му, зростає зараз, й

у 2011 році прогнозується зростан�

ня на 3,4%. Міжнародні рейтинго�

ві агентства дають досить високий

довгостроковий рейтинг Польщі,

що створює передумови для при�

току інвестицій.

І, по�третє, дуже важливий

чинник – наявність внутрішнього

інвестора та великого вибору фі�

нансових інструментів. Варшав�

ський майданчик виділяється з�

поміж інших одним з найменших

рівнів спекуляцій. Відкриті інве�

стиційні фонди, пенсійні фонди,

провайдери ліквідності – це

польські інституціональні інвесто�

ри, які проводять 37% операцій на

біржі. Зважаючи на розвиток еко�

номіки країни, ці інститути щомі�

сячно отримують значні кошти,

які інвестують у фондові майдан�

чики, і це закріплено законодавчо.

Щодо розміщення «Астарти»

та «Кернел» на ВФБ, можна все

зрозуміти лише переглянувши

графік вартості акцій цих компа�

ній: вони випереджають індекс

WIG, що говорить про готовність

інвесторів вкладати кошти у якісні

українські активи».

Які ж вимоги до компанії, яка

хоче розміститися на Варшавській

фондовій біржі? Обов'язковою є

наявність співпраці компанії з

двома консультантами – аудито�

ром, який зробить аудит за остан�

ні 3 роки та інвестиційною компа�

нією (брокером, членом ВФБ).

Основні вимоги до лістингу: ком�

панія не повинна перебувати в

процесі процедури банкрутства

або ліквідації, компанія не повин�

на мати обмежень щодо продажу

акцій, ціна акцій не менш ніж 10

млн євро, а також має надати фі�

нансові звіти та аудиторські вис�

новки за останні 3 роки тощо.

«Світові ринки почали відно�

влюватися на початку 2009 року і

це відбувалося досить швидкими

темпами. В Україні відновлення

відбувається швидшими темпами.

Наприклад, з початку року наші

фондові індекси виросли більш

ніж на 60%. Це свідчить не про те,

що економіка зростає швидше,

ніж у світі, а про те, що спад був

дуже глибоким, – пояснює голо�

ва групи інвестиційно�банків�

ських послуг «Phoenix Capital»

Андрій Андрійчук. – Найбіль�

ший обсяг капіталу залучають сьо�

годні азіатські країни, вони вия�

вилися найменш чутливими до

впливу світової фінансової кризи.

Щодо секторів, то в полі зору ін�

весторів – фундаментальні галузі:

сільське господарство, енергетика,

промисловість, ресурси. Якщо ра�

ніше, приміром, кошти банків�

ського сектору використовували�

ся, аби врятувати окремі компанії

від банкрутства, то сьогодні гро�

шові потоки йдуть під гаслом «ін�

вестиції у майбутнє», тобто ми пе�

реходимо зі стану виживання до

стану розвитку. Цього року ми бе�

зумовно побачимо залучення ак�

ціонерного капіталу в українські

сільськогосподарські компанії.

В теорії процес ІРО можна

розбити на кілька етапів: підготов�

ка, продаж акцій та вторинний

ринок. Підготовка є найбільш зат�

ратним та тривалим етапом. Бага�

то компаній не готові приймати

рішення про розміщення акцій

через те, що сьогодні їх не влаш�

товує кон'юнктура ринку. Але від

моменту прийняття рішення і до

самого розміщення акцій минає

близько року, щонайменше – 8

місяців. Тому ті, хто розуміє цю

ситуацію і здатні працювати на

випередження й отримають най�

більшу вигоду від розміщення,

зможуть скористатися надмірною

ліквідністю, яка спостерігається

сьогодні на ринку.

З практики можу сказати, що

українські компанії дуже часто не�

дооцінюють усю сутність та сер�

йозність тих процесів, які їм

необхідно буде провести під час

підготовки до ІРО, а це вихід на

новий рівень публічності. Іноді

необхідно змінювати бізнес�мо�

дель компанії, аби зробити її зро�

зумілою для інвестора. Часто це

призводить до зменшення рента�

бельності бізнесу, зміни частини

персоналу та появи нових підроз�

ділів у структурі компанії, через

що більшість підприємств дуже

важко переживають цей етап.

Процес роад�шоу та продажу

повинен бути логічним завершен�

ням процесу підготовки. Він є ли�

ше етапом, а не кінцевою метою

компанії�емітента, тому що існує

ще третій етап – вторинний ри�

нок, усю важливість якого багато

хто недооцінює. Життя після IPO

триває, вартість акцій постійно

змінюється. Якщо не займатися

вторинним ринком, можна отри�

мати зниження вартості в тому чи�

слі частки капіталу, яка залишила�

ся у емітента».
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Життя до і після IPO,
або Українські аграрії прямують на Варшаву

Початок на стор.1

Олександр РУДАКОВ, 

старший юрист 

МЮК «Integrites»:

– КОЖЕН інвестор, який здій�

снює купівлю акцій на фондовій

біржі, висуває до емітента низку

вимог. До основних вимог нале�

жать зокрема:

• Високий рівень економічної

свободи держав, в яких розташо�

вана найбільша кількість компа�

ній холдингу і які здійснюють опе�

раційну діяльність (виробництво,

купівля�продаж товарів тощо) та

отримують найбільший прибуток.

• Повна прозорість структури

групи компаній. 

• Права акціонерів не обмежу�

ються установчими документами

емітента і передбачають широкі

права міноритарних акціонерів.

При виконанні цієї вимоги ризи�

ки обмеження прав акціонерів

низькі, тому інвестори більш заці�

кавлені в широких, необмежених

правах акціонерів. 

• Проходження аудиту за міжна�

родними стандартами та наявність

звітності, підготовленої відповід�

но до міжнародних вимог. Для лі�

стингу акцій, біржі вимагають

проведення такого аудиту за виз�

начений період залежно від май�

данчику розміщення акцій (за 1 чи

3 роки тощо), дані щодо результа�

тів аудиту вказуються в проспекті

емісії акцій.

Враховуючи те, що однією з

вимог інвесторів до компанії�емі�

тента є наявність прозорої струк�

тури групи компаній, перед здій�

сненням IPO, слід провести струк�

турування холдингу. Українські

компанії при структуруванні хол�

дингу, часто створюють холдинго�

ву (керівну) компанію в юрисдик�

ції країн ЄС, де є високий рівень

економічної свободи, а саме: в

Голландії, Данії, Швейцарії тощо.

Крім того, в структурі холдингу

між холдинговою компанією та

операційними компаніями (ком�

паніями, які здійснюють основну

господарську діяльність холдингу)

та/або між власниками бізнесу та

холдинговою компанією створю�

ють компанії в юрисдикціях з

низькими податками, для їх міні�

мізації. Часто проводиться ре�

структуризація на рівні операцій�

них компаній, що включає в себе

зміну власників і створення верти�

кальної системи контролю.

КОМЕНТАР

Вимоги інвесторів до емітентів

Леонід АНТОНЕНКО,

старший юрист 

ЮФ «Астерс»:

– ЧОГО очікують інвестори від

українських підприємств, які про�

дають свої акції на західних рин�

ках або, говорячи на фінансовому

жаргоні, виходять на IPO? З точки

зору юриста, відповідь можна

сформулювати двома словами: во�

ни очікують прозорості та зрозу�

мілості. Відоме висловлювання

найзаможнішого інвестора плане�

ти Воррена Баффета «інвестуй ли�

ше в те, що ти розумієш» має юри�

дичний вимір. 

Яким чином українські під�

приємства виходять на євро�

пейські ринки ІРО? З юридичної

точки зору все починається зі

створення нової компанії у одній

з країн Європейської економіч�

ної зони (ЕЕА) з поміркованим

рівнем оподаткування (найбільш

популярними є Нідерланди,

Кіпр та Люксембург). Ця нова

компанія концентрує у своїй

власності акції (або «частки», як�

що йдеться про ТОВ) українсь�

кого підприємства або кількох

підприємств, які входять до ук�

раїнської бізнес�групи, що вихо�

дить на ІРО. Саме ця нова ком�

панія випускає акції, які опосе�

редковано, через так звані депо�

зитарні розписки, розміщають

на будь�якій з європейських бірж

на вибір власника.

Найбільш ліквідними стають

акції, які допускаються до торгів

на основному майданчику біржі

безпосередньо, тобто без випуску

депозитарних розписок (так зва�

ний primary equity listing). Для

цього нову компанію�холдинг

необхідно створити не у «зруч�

ній» юрисдикції (такій як Кіпр),

а безпосередньо в країні лістингу

(наприклад, у Великобританії).

Ліквідні акції приваблюють біль�

ше коло інвесторів і тому будь�

яка компанія�емітент намагаєть�

ся досягти найбільшої ліквідно�

сті для своїх акцій. Ціною за

більшу ліквідність  акцій є

необхідність виконувати чима�

лий перелік вимог біржі, інколи

доволі обтяжливих. Наприклад, є

вимога детально розкривати ін�

формацію про будь�яку суттєву

угоду між приватними і публіч�

ними компаніями одного й того

ж власника. 

КОМЕНТАР

«Інвестуй лише в те, що розумієш»
Уявімо, що власник виво�

дить на IPO свої олійні заводи,

але залишає за собою свої зе�

мельні активи, на яких виро�

щується насіння. Після завер�

шення IPO угоди з закупівлі

насіння олійними заводами у

господарств, які контролю�

ються (навіть і опосередкова�

но) тим самим власником, ста�

ють предметом пильної уваги

акціонерів. Такі угоди після

публічного оголошення їхніх

параметрів мають бути схвале�

ні незалежними директорами

головного холдингу. Лістинг

через депозитарні розписки,

хоча і створює меншу ліквід�

ність для акцій, але знімає чи�

мало проблем для власників

компаній. Так, угоди, як у на�

шому прикладі, між заводами і

господарствами не підпадати�

муть під дію біржових правил. 

Отримані від випуску акцій

(депозитарних розписок) кош�

ти компанія інвестує у належні

їй українські підприємства (на�

приклад, шляхом внеску до

статутного капіталу) або спря�

мовує на погашення існуючих

боргових зобов'язань за креди�

тами групи. 

Продовження на стор.8



ПРО лістинг на ВФБ присутнім

розповіли голова відділу ринків

капіталу «Erste Group Bank» Мар!

тін Хінтереггер та директор де�

партаменту корпоративних фінан�

сів «Erste Securities Polska SA» Ху!

берт Хурук. Вони вважають Вар�

шавську фондову біржу дуже ви�

могливою, і кажуть, що там пра�

цюють справді розумні люди. Пан

Хінтереггер завжди радий прове�

сти переговори з міжнародними

компаніями у Варшаві, йому дуже

подобається така практика. 

«Перед ІРО потрібно зробити

кілька важливих речей, – перехо�

дить до конкретики Хуберт Хурук.

– Насамперед, інвестор повинен

прийняти рішення про співпрацю

з компанією. Для інвестора ва�

жливо, аби керівництво компанії

було висококваліфікованим, доб�

ре орієнтувалося на ринку своєї

галузі, розуміло ситуацію на фі�

нансових ринках і було готове з

ними співпрацювати. Другий ва�

жливий момент – це історія ком�

панії, яка забезпечує до 50% успіху

ІРО, а також якісна фінансова

звітність, що ведеться за міжна�

родними стандартами. Компанії

неабияк важливо обрати де, як і

коли буде реалізоване ІРО. Ми

вважаємо, що на сьогодні ВФБ є

дуже хорошим варіантом для лі�

стингу та першого публічного роз�

міщення акцій. Тут є доступ до ве�

ликих баз капіталу, велика ліквід�

ність і значний потенціал росту

для компанії. Наостанок хотів би

додати, що польському інвестору

до вподоби вкладати кошти в

якісні українські активи, про що

свідчать приклади «Астарти» та

«Кернел».

ГОВОРЯЧИ про основні ста�

дії підготовки до IPO, партнер

варшавського офісу міжнародної

юридичної фірми «DLA Piper»

Патрік Ласкоржинський та

юрист Міхал Павловський, ви�

діляють, зокрема: 

– вибір радників та учасників

(аудиторів, юристів, фінансистів,

PR�агенції, банки/андеррайтери);

– проведення юридичної діаг�

ностики та звітності;

– опрацювання корпоратив�

них рішень і підготовку проспекту;

– маркетинг та власне лістинг.

Незважаючи на те, що вихід на

IPO асоціюється насамперед з

тривалим попереднім аудитом

компанії, не менш важливий і

правовий супровід підготовки та

безпосередньо виходу на міжна�

родні фондові ринки. 

Серед основних юридичних

дій при підготовці до IPO партнер

київського офісу МЮФ «DLA

Piper», глава групи нерухомості

Наталя Кочергіна виокремлює:

юридичну діагностику, що передує

розміщенню (Legal Due Diligence),

підготовку правових висновків (le�

gal opinion) та допомогу у підго�

товці проспекту. 

Так, запрошена юридична фір�

ма має повністю продіагностувати

корпоративні, регуляторні питан�

ня компанії, права на землю/ не�

рухоме майно, права на рухоме

майно, інтелектуальну власність,

трудові відносини та судові спори,

а також оцінити виявлені недолі�

ки з точки зору їх матеріальності

та виявити ризики. Наслідками

виявлених ризиків можуть стати

відмова компанії від лістингу (тоб�

то допуску цінних паперів до тор�

гів на фондовій біржі), відмова

біржі в лістингу компанії, залучен�

ня коштів у меншому обсязі, ніж

планувалося. 

Вивчаючи корпоративні від�

носини компанії, яка планує ви�

хід на IPO, слід звертати увагу на

такі недоліки, як невідповідність

статуту компанії вимогам законо�

давства, відсутність корпоратив�

них узгоджень (рішення загальних

зборів, дирекції тощо), нездій�

снення розрахунків з колишніми

учасниками, неправильна корпо�

ративна структура тощо. Так, ска�

жімо, неправильною корпоратив�

ною структурою з точки зору віт�

чизняного земельного законодав�

ства пані Кочергіна вважає ство�

рення компанії зі 100�відсотковою

часткою іноземного капіталу для

володіння землею. Не рекомендує

доповідач створювати і так зване

спільне підприємство (іноземний

інвестор + місцевий партнер), для

якого передбачено певний поря�

док для купівлі землі. Найопти�

мальнішим для придбання землі,

на її думку, є створення дворівне�

вої структури: іноземний інвестор

(99,99%) та юридична або фізична

особа (0,01%) виступають заснов�

никами компанії, яка, своєю чер�

гою, утворює іншу компанію, в

якій виступає 100�відсотковим за�

сновником, – і саме ця компанія

залучає земельні ресурси. 

Серед недоліків, які виявля�

ються при дослідженні прав на

землю, що є надзвичайно важли�

вим для компаній аграрного та

харчового секторів, здебільшого

фігурують: недоліки правовста�

новлюючих документів, передача

земельної ділянки в оренду не�

компетентним органом, відсут�

ність системи обліку укладених

договорів оренди землі, невідпо�

відність землі, що фактично ви�

користовується, укладеним дого�

ворам оренди. 
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Юридична фірма / 
Адвокатська компанія 

Клієнти – представники 
аграрного сектору 

(які надали дозвіл на розголошення)

Адреса, 
телефон/факс

E�mail, 
веб�сайт

1 2 3 4

Kernel Group of Companies, 
група компаній «Агрохолдинг», 
Glencore International, 
Cotecna SA, 
Estron Corporation, 
ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія»

Вул.Володимирська, 38, 
7�й поверх, м.Київ, 01034.

Тел./факс: 
+38 044 493 98 77 
+38 044 288 10 50

secretary@kl.kiev.ua

www.kl.kiev.ua

Bunge (Suntrade), Nufarm, 
Lembke, Big Dutchman,
DAZ (Німецький аграрний центр – Асоціація
подальшого розвитку сучасних сільсько�
господарських методів і технологій в Україні),
Unifer International,
SEMA Landtechnik

Бізнес�центр «Евразія», вул.Жилянська, 75, 
5�й поверх, Київ, 01032.

Teл: +38 044 390 55 33. Фaкс. +38 044 390 55 40.
mail@arzinger.ua   www.arzinger.ua

���������
Вул.Генерала Чупринки, 6, оф.1, Львів, 79013.

Тел: +38 032 242 96 96. Факс: +38 032 242 96 95
info@arzinger.ua   www.arzinger.ua

ED&F Man Holdings B.V.,   
Biogreen Farms,
PhosAgro,
Florimond Desprez,
Glencore,
Агрохолдинг «Мрія»

Бізнес�центр «Леонардо»,
вул.Б.Хмельницького, 
19�21, м.Київ, 01030.

Тел.: + 380 44 230 60 00
Факс: + 380 44 230 60 01

info@asterslaw.com

www.asterslaw.com 

Cargill Ukraine, Cheminova, Loture, 
Pioneer Hi&Bred Switzerland S.A.,
Du Pont de Nemour, BNP Paribas, 
BCV (Banque Cantonale Vaudoise),
Chayton Velcourt, Alpcot Agro (Agrokultura),
Gliennor Investments Limited (Druzhba�Nova),
Agrodevelopment

Вул.Б.Хмельницького,
17/52А, м.Київ, 01030. 

Тел./факс: 
+380 44 581 77 77

vkp@vkp.kiev.ua

www.kisilandpartners.com

Cargill International, ТОВ СП «НІБУЛОН»,
«Астарта», Бразильська Асоціація виробників
та експортерів курятини, Perdigao S.A.
(Бразилія), Рада США з експорту свійської
птиці та яєць, Sanderson Farms, Inc.(США),
а також понад 40 вітчизняних виробників
м'ясо�молочної продукції

Вул.В.Житомирська, 20,
Бізнес�центр «Панорама», 

м.Київ, 01025.
Тел.: +380 44 207 02 70
Факс: +380 44 207 02 72

office@vk�partners.com

www.vk�partners.com

Провідні українські виробники
сільськогосподарської продукції,
зернотрейдери та інвестори в АПК України

Вул.Володимирська, 38,
6�й поверх, м.Київ, 01034.
Тел.: +380 44 391 33 77
Факс: +380 44 391 33 88

kyivoffice@
cms�cmck.com

www.cms�cmck.com
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Життя до і після IPO...

Олена КІБЕНКО, 

старший партнер ЮФ ILF:

– СЕРЕД найбільш популярних

закордонних фондових бірж та їх

альтернативних майданчиків у

2010 році залишатимуться Лон�

дон, Франкфурт та Варшава.

Втім, акценти цього року скоріш

за все падатимуть саме на остан�

ній майданчик. Причин для цьо�

го декілька: досить висока заці�

кавленість польських інвесторів

у інвестуванні в аграрний сектор

України, а відповідно, краща

оцінка акцій агрокомпаній на

біржі; порівняно низький рівень

витрат на розміщення; більш по�

мірні вимоги до капіталізації

компаній, що пропонують свої

фінансові інструменти до розмі�

щення. 

Що може запропонувати

Варшавська фондова біржа укра�

їнським аграріям? Наразі маємо

три альтернативи: основний май�

данчик, майданчик NewConnect

(створений у серпні 2007 року

для розміщення акцій середніх за

розміром компаній, капіталізація

яких становить близько 6 млн.

євро) та чотири майданчики рин�

ку боргових інструментів Cata�

lyst: дві – регульовані, дві – аль�

тернативні (три з них відкриті у

вересні 2009 року, остання – у

січні 2010). 

Розміщення на альтернатив�

них майданчиках, як правило, є

більш простим (до компанії не

висувається ціла низка вимог, які

є обов'язковими при допуску до

лістингу на основному майданчи�

ку), швидким (може бути здій�

снено за 2�3 місяці, тоді як розмі�

щення на основному майданчику

складає щонайменше 6�9 місяців)

та дозволяє значно скоротити ви�

трати, пов'язані з розміщенням –

в основному за рахунок більшої

свободи у залученні консультан�

тів (юридичних та аудиторських

фірм, фінансових радників). Для

агрокомпаній середнього розміру

оптимальною процедурою є при�

ватне розміщення акцій чи облі�

гацій на альтернативних майдан�

чиках ВФБ. Такий етап можна

розглядати також як підготовчий

перед розміщенням на основно�

му майданчику. 

Хотілося б звернути особливу

увагу на обмеження, що існують

щодо поширення відомостей про

IPO, яке планується. Компаніям,

які лише починають замислюва�

тися над перспективою розмі�

щення і ще не почали працювати

з юридичними радниками, слід

мати на увазі, що поширення

будь�яких відомостей про IPO

підпадає під цілу низку обме�

жень. І, якщо компанія все ж та�

ки вийде на IPO, то будь�які по�

передні публічні заяви та іншим

чином розповсюджена інформа�

ція може мати дуже негативний

вплив на майбутнє розміщення.

Будь�яка біржа має у власних

правилах спеціальний розділ що�

до публічності. Якщо компанія

порушує правила, у кращому ви�

падку це може затримати проце�

дуру проведення IPO, а в гіршо�

му – буде означене як порушен�

ня на ринку цінних паперів з

притягненням винних осіб до

відповідальності. 

КОМЕНТАР

Найбільш ефективні 
та доступні для аграріїв 
міжнародні майданчики



Юридична діагностика часто�

густо виявляє також низку недолі�

ків у сфері приватизації: зокрема,

порушення умов (плану) привати�

зації, недотримання спеціальних

умов приватизації, невключення

умов приватизації в договори по�

дальшої купівлі�продажу привати�

зованого об'єкта (5 років). 

До речі, строк позовної давно�

сті у таких спорах становить 10 ро�

ків з моменту виявлення пору�

шення, звертає увагу юрист МЮФ

«DLA Piper». 

Тож заощадити на Due Diligen�

ce може дозволити собі лише ком�

панія, яка має гарну історію, вже

проходила такі процедури і більш�

менш впевнена, що у неї з різними

правовими аспектами все гаразд,

переконана пані Кочергіна. Крім

того, юридична діагностика має

проводитися в два етапи: спершу

попередній Due Diligence для вия�

влення правових недоліків та де�

фектів і згодом – перевірка компа�

нії на предмет їх виправлення.

«БУДЬ�ЯКИЙ бізнес, який

тільки�но підходить до процесу

співпраці зі стороннім інвестором,

являє собою, як правило, хаотич�

ну групу підприємств, іноді при�

ватних підприємців, яка була по�

будована не виходячи з міркувань

того, що колись в майбутньому

сторонній інвестор має їх зрозумі�

ти, а виходячи з того, що десь це

було зручно локально, десь вихо�

дили з податкових, адміністратив�

них міркувань, вимог антимоно�

польного законодавства, – розпо�

відає керівний партнер Київсько�

го офісу МЮФ «DLA Piper», глава

корпоративної групи Маргарита

Карпенко. – І дуже часто, коли

до нас як до юристів звертаються

групи компаній і описують свою

структуру, ми бачимо, що в такому

вигляді вони не можуть бути пред�

ставлені інвестору. Тому що одним

підприємством володіє якийсь бе�

нефіціар, другим – приватний

підприємець, бо там були менші

податки, третім – його брат… І все

це потрібно структурувати таким

чином, щоб інвестор зрозумів, хто

контролює цей бізнес, як вибудо�

вана структура корпоративного

управління, як працюють грошові

потоки тощо». 
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Факс: +38 057 714 06 28
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Вул.Шовковична, 22, 
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+38 044 390 77 77
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km�partners.com

www.km�partners.com

ЗАТ «АПК�Паллада», АРК

Вул.Радянська, 45/4,
м.Севастополь, 
АР Крим, 99011. 
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Іноземні постачальники
сільськогосподарської продукції та їхні
українські партнери, підприємства
переробної промисловості

Вул.Хрещатик, 7/11,
5�й поверх, м.Київ, 01001.

Тел: +38 044 495 30 80
Факс: +38 044 495 30 90

mpr@noerr.com

www.noerr.com

ВАТ «Креатив Груп», 
ВАТ «Миронівський Хлібопродукт», 
Група компаній «Мрія», 
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Тел: + 38 044 499 60 00
Факс: +38 044 499 62 50
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www.sk.ua

Сільськогосподарські підприємства,
постачальники сільськогосподарської
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інвестори
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м.Київ, 04053 

Тел.: +38 044 331 04 85
Факс: +38 044 272 06 85
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Ярослав КОСТЮЧЕНКО, 

юрист МЮФ «Шонхерр»:

– ФОРМАЛЬНО IPO компаній за

кордоном прямо дозволяється ук�

раїнським законодавством. Ст. 37

Закону України «Про цінні папери

та фондовий ринок» говорить, що

українські емітенти можуть розмі�

щувати цінні папери за межами

України виключно на підставі до�

зволу Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

(ДКЦПФР). 

Однак вимога закону про де�

номінацію цінних паперів ви�

ключно у національній валюті Ук�

раїни перешкоджає повноцінному

IPO.

Більше того, положення, що

регулює умови та порядок надан�

ня такого дозволу, встановлює

правила, що майже унеможли�

влюють прямий вихід українських

емітентів на міжнародні фондові

ринки. Прийняте ще у 1997 році

Тимчасове положення №36 (єди�

ні зміни вносилися лише у 1998

році) діє вже 13 років і містить

низку критеріїв, виконати які про�

сто неможливо. Особливо такі:

• статутний капітал емітента не

має бути меншим за 5 млн грн;

• розміщення цінних паперів на

суму, що не може перевищувати

25% статутного фонду емітента;

• емітент не може розміщувати

цінні папери першої емісії за ме�

жами України і має пройти лі�

стинг щонайменше на одній на�

ціональній біржі;

• розміщення не може відбувати�

ся за ціною, меншою за середню

ціну, що склалася на українській

біржі;

• дотримуватися положень зако�

нодавства про валютний кон�

троль;

• зареєструвати такий випуск у

ДКЦПФР, з урахуванням всіх її

вимог;

• усі цінні папери такої емісії по�

винні бути розміщенні за межами

України.

Варіантами виходу з цієї про�

блеми найчастіше є два сценарії.

1. Непряме IPO. Спочатку у

сприятливій податковій юрисдик�

ції створюється материнська ком�

панія, якій передаються частки в

українській компанії. І вже ця іно�

земна материнська компанія здій�

снює IPO на обраній міжнародній

біржі, а залучені кошти потрапля�

ють в Україну шляхом укладання

кредитного договору між інозем�

ною материнською та українсь�

кою дочірньою компаніями. Дос�

від «Шонхерр» свідчить, що най�

зручнішим майданчиком для IPO

українських компаній є Варшав�

ська фондова біржа.

2. Випуск депозитарних роз�

писок. Спершу акції компанії зне�

рухомлюються у міжнародного де�

позитарія в Україні, який потім

випускає депозитарні розписки.

Відповідно, на біржі розміщують�

ся такі розписки. Уявіть, що ви

здаєте пальто у гардероб, а вам ви�

дають номерок. Акції залишають�

ся в «гардеробі» депозитарія в Ук�

раїні, а лістинг за кордоном про�

ходить «номерок», тобто депози�

тарні розписки.

Кожен сценарій має свої пере�

ваги і недоліки. Проте будь�який

обраний сценарій вимагає трива�

лої підготовчої роботи з урахуван�

ням вимог того торговельного

майданчика, на якому емітент

збирається проходити лістинг. 

КОМЕНТАР

Варіанти публічного розміщення 
українського бізнесу

Назар ЧЕРНЯВСЬКИЙ,

партнер 

Ігор ЛОЗЕНКО, юрист 

ЮФ «Саєнко Харенко»

– ДЛЯ ЦІЛЕЙ IPO досить часто

відбувається реструктуризація біз�

несу, яка передбачає вибудування

прозорої і зрозумілої структури

групи, а також передачу контролю

іноземній холдинговій компанії. 

Наш досвід роботи з емітента�

ми в аграрному секторі засвідчив,

що ці компанії, як правило, мають

дуже розгалужену структуру, що

складається з багатьох виробни�

чих підприємств і підприємств з

правами на землю, яким, своєю

чергою, притаманні заплутані від�

носини контролю між собою. То�

му, зважаючи на недостатню гнуч�

кість корпоративного законодав�

ства України (наприклад, вимоги

щодо строків проведення загаль�

них зборів акціонерів, наявність

переважних прав учасників у дея�

ких видах товариств тощо), про�

цес реструктуризації може зайня�

ти багато часу, а відтак його варто

починати заздалегідь, а не тоді,

коли компанія вже найняла інве�

стиційні банки для проведення

розміщення. Тим більше, для аг�

ропромислових груп, в структурі

яких зазвичай є чимало акціонер�

них товариств, цей процес можна

буде поєднати з необхідністю при�

ведення документів акціонерних

товариств у відповідність до ново�

го законодавства про акціонерні

товариства.

Вихід на IPO зазвичай потре�

бує також здійснення багатьох ін�

ших підготовчих кроків. Так, після

затвердження основних учасників

юристи разом з компанією почи�

нають працювати над документа�

цією, основну частину якої стано�

вить проспект емісії. 

У випадку публічного розмі�

щення з лістингом на одній з

європейських бірж необхідно за�

безпечити, щоб проспект макси�

мально повно розкривав інформа�

цію про компанію і всі можливі

ризики інвестування в неї. Саме

КОМЕНТАР для цього здійснюється повна

юридична перевірка (due dili�

gence) всіх активів компанії. Ті

проблеми, які будуть виявлені

в процесі перевірки і не змо�

жуть бути виправлені до почат�

ку розміщення, мають бути ві�

дображені в проспекті, що пря�

мо вплине на вартість акцій. 

Крім того, в проспекті опи�

суються загальні ризики,

пов'язані з інвестуванням в Ук�

раїну в цілому, а також специ�

фіка бізнесу емітента і правово�

го регулювання відповідної га�

лузі. З огляду на структуру ос�

новних активів аграрних під�

приємств, особлива увага при�

ділятиметься мораторію на від�

чуження сільськогосподарсь�

ких земель, наявності всієї

необхідної документації, пи�

танням оформлення договорів

оренди таких земель, існування

підприємств у формах, що не

врегульовані чинним законо�

давством (дочірні підприєм�

ства, малі приватні підприєм�

ства) тощо. 

Деякі організаційні та юридичні аспекти



всі компанії, що включені до

так званого «Преміум лістингу»

(Premium Listing), незалежно від

країни інкорпорації, зобов'язані

звітувати про застосування

Об'єднаного кодексу.

У випадку, коли має місце

недотримання принципів та по�

ложень Об'єднаного кодексу,

необхідно пояснювати, чому са�

ме виникає таке недотримання.

Тобто діє принцип «дотримуйся

або поясни недотримання». Це

кардинально відрізняє практику

застосування принципів Об'єд�

наного кодексу від положень

кодексу, що діє в США (Sarban�

es�Oxley Act), який сповідує

принцип «тільки дотримуйся».

Звичайно, для компаній, що

мають на меті увійти до лістингу

престижних лондонських рин�

ків, при початковій побудові

структури Ради директорів буде

корисно орієнтуватися саме на

принципи та положення Об'єд�

наного кодексу, оскільки для ак�

ціонерів та інвесторів дуже ва�

жливе значення мають питання

корпоративного управління.

Крім того, є пряма залежність

від рівня та якості корпоратив�

ного управління та ціни акцій.

Тож при своєчасному зверненні

до визнаних рейтингових аген�

цій з метою отримання рейтингу

корпоративного управління, та

за умови отримання високих

оцінок, цілком можливе суттєве

(до 30%) підвищення ціни акцій. 

Практика корпоративного

управління та Об'єднаний ко�

декс зокрема постійно вдоско�

налюється. Після усвідомлення

передумов та причин фінансо�

вої кризи, серед яких, на жаль,

були деякі недосконалі механіз�

ми корпоративного управління,

розвиток кращих стандартів

корпоративних практик триває.

Після бурхливого обговорення

недоліків, на базі Об'єднаного

кодексу було створено UK Cor�

porate Governance Code, який

врахував суттєві зауваження та

пропозиції численних автори�

тетних фахівців у галузі корпо�

ративного управління. Цей ко�

декс буде застосовуватися з 29

червня 2010 року.

Владислав ЛЯСКОВСЬКИЙ, 

партнер ЮФ «Андрій Кравець

та Партнери»:

– НЕОБХІДНІСТЬ структуруван�

ня бізнесу під час підготовки до

ІРО обумовлена критеріями, яким

має відповідати компанія�емітент. 

Відкритість та прозорість біз%
несу. Для того, щоб майбутній емі�

тент відповідав цим вимогам,

необхідно узгодити всі внутрішні

документи компанії, що передба�

чає відмову від «сірих» схем веден�

ня бізнесу, належне оформлення

прав на активи, які використовує

компанія, оформлення необхідних

корпоративних рішень. Це дає

змогу показати у звітах всі доходи

та величину вартості всіх активів

компанії, збільшуючи при цьому

показник капіталізації.

Структурування активів та зо%
бов'язань. Оцінюючи ризики, ін�

вестори звертають увагу на те,

яким чином між юридичними осо�

бами – членами групи компаній

розподілені активи та зобов'язан�

ня. Оцінюється як потенційно ри�

зикована схема, за якою операцій�

ний бізнес та активи «зав'язані» на

одній особі. Для цієї мети під час

підготовки до ІРО здійснюється

реструктуризація бізнесу, наслід�

ком якої є переведення активів на

одну чи декілька існуючих чи но�

востворених осіб, які, своєю чер�

гою, надають активи у користуван�

ня іншим особам – членам групи

компаній, що здійснюють опера�

ційну діяльність: займаються ви�

робництвом, переробкою, торгів�

лею чи іншими видами, в зв'язку з

чим несуть ризики пред'явлення

до них вимог контрагентів. Резуль�

татом такої реструктуризації є

унеможливлення звернення стя�

гнення на активи групи компаній

за зобов'язаннями компаній, що

здійснюють операційну діяльність.

Система корпоративних зв'яз%
ків. Враховуючи законодавчі обме�

ження управління компанією в

Україні (регламентована процеду�

ра скликання зборів учасників/ак�

ціонерів, імперативно визначена

кількість голосів, необхідна для ух�

валення певних корпоративних рі�

шень, відчуження часток/акцій та

ін.), іноземні інвестори віддають

перевагу набуттю корпоративних

прав не безпосередньо в українсь�

ких компаніях, а в холдингах, які

ними володіють. На рівні холдин�

гу, створеного в іноземній юрис�

дикції, учасники можуть домови�

тися щодо порядку голосування з

певних (важливих) питань діяль�

ності українських компаній�уча�

сників групи, порядку виплати ди�

відендів, порядку викупу акцій та

механізму їх оцінки, виклавши від�

повідні умови в акціонерній угоді.

Вибір місця реєстрації холдингу

залежить від багатьох чинників та

обирається щоразу індивідуально.

На рівні українських компаній рі�

шення приймаються «дзеркальни�

ми» за суттю до рішень, ухвалених

холдингом з відповідних питань.

Реорганізація корпоративних

зв'язків в більшості випадків по�

требує отримання дозволу АМКУ.

Менеджмент. Інвестори велику

увагу приділяють особам топ�ме�

неджменту компанії, їх досвіду в

управлінні процесами/проектами,

показникам діяльності в інших під�

приємствах. Реалізація цього прин�

ципу також передбачає, що органі�

заційна структура групи компаній

повинна мати механізми контролю

за діями/рішеннями посадових

осіб, з метою запобігання вчинен�

ня ними дій, які можуть завдавати

шкоди інтересам групи компаній.

Інколи після проведення ІРО, ком�

панії запроваджують посади неза�

лежних директорів, які можуть од�

ноосібно (чи з дотриманням фор�

мальних процедур) приймати важ�

ливі для бізнесу рішення. 

У середньому процес підготов�

ки компанії до ІРО триває від пі�

вроку до одного року. 

Олександр ЗАДОРОЖНИЙ, 

юрист МЮФ «Ноерр»:

– БІЛЬШІСТЬ компаній помил�

ково вважають, що разом з пер�

винним розміщенням цінних па�

перів компанії на біржі закінчу�

ється фаза напруженої праці. Рад�

ше навпаки: саме після проведен�

ня ІРО розпочинається нове жит�

тя компанії, основним завданням

якої тепер стане грамотна робота

з інвесторами. І тут, як і на етапі

підготовки до проведення ІРО, ва�

жливо обрати правильну стратегію

спілкування з інвесторами, роби�

ти конкретні кроки, а також піді�

брати консультантів з відповідним

досвідом роботи.

Важливу роль у підтримці та

зростанні ціни та попиту на цінні

папери емітента після проведення

ІРО відіграють політична і еконо�

мічна ситуації в країні емітента.

Іншим суб'єктивним фактором,

що впливає на вартість цінних па�

перів емітента, є чутки на ринку,

припущення та очікування. У ви�

падку появи чуток на ринку, опти�

мальним варіантом буде спросту�

вання або підтвердження таких

чуток керівництвом компанії або

уповноваженими особами. 

Тож падіння котирувань цін�

них паперів компанії�емітента че�

рез декілька місяців після прове�

дення первинного розміщення

цінних паперів виглядає як процес

цілком закономірний, обумовле�

ний та реальний. Однак, викори�

стовуючи нехитру сукупність, на

перший погляд, простих правил,

його можна якщо не зовсім уни�

кнути, то хоча б згладити. 

Емітенту слід пам'ятати: що

більшою кількістю інформації про

діяльність компанії володіють ін�

вестори, то менше у них острахів і

переживань за вкладені кошти.

Кожен інвестор повинен бути

максимально ознайомлений з ос�

новними угодами компанії, пла�

нами розвитку бізнесу і перебігом

виконання цих планів, не кажучи

вже про перестановки в керівних

органах емітента й інші важливі

події в житті компанії.

Потрібно враховувати думку

інвесторів при виробленні політи�

ки та планів компанії. Розумним

засобом вирішення суперечностей

між основним власником та інве�

сторами емітента є запроваджен�

ня в колегіальному органі упра�

вління емітента представника з

боку інвесторів.

Не слід використовувати при

IPO занадто завищену ціну на цін�

ні папери, оскільки в такому ви�

падку падіння ціни надалі є прак�

тично неминучим. Деякі інвести�

ційні банки намагаються запропо�

нувати якомога вищу ціну на цін�

ні папери емітента при проведенні

ІРО, однак більш розумним ви�

глядає обрати пропозицію акцій

за їх ринковою ціною або з їх не�

великою переоцінкою.

нів, то аудитор повідомив, що дове�

деться подавати щоквартальну (45

днів), піврічну ревюйовану звітність

(60) і річну аудировану (120 днів). 

ОСОБЛИВОСТЯМИ роботи з

інвесторами в період після IPO, а

також перевагами публічної ком�

панії поділився директор відділу

розвитку та зв'язків з інвесторами

агрохолдингу «Астарта Київ» Ми!

кола Ковальський. «Незважаю�

чи на те, що після виходу на ВФБ

компанія змушена періодично на�

давати різноманітну звітність,

змушена повністю розкриватися

не лише перед інвесторами, а й

перед конкурентами, вихід на IPO

веде її ніби у вищу ліг. Компанія

просто стає іншою, отримуючи

більше кваліфікованих людей та

нових знань», – вважає він.
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ТОМУ структуризація чи реструк�

туризація є невід'ємною частиною

всього процесу роботи, яка покли�

кана залучити інвестора. Іноді в

межах такої роботи, наголошує

вона, доводиться не лише підчи�

няти підприємства холдингу, а на�

віть позбуватися тих непрофіль�

них активів, які утворювалися,

скажімо, в результаті приватизації,

але які не будуть цікаві інвестору

(наприклад, санаторії, дитячі са�

дочки тощо). Крім того, реструк�

туризація має зробити й грошові

потоки більш ефективними. 

Основними ознаками «пра�

вильної структури» пані Карпен�

ко називає: прозорість та зрозумі�

лість, холдинги в надійних юрис�

дикціях, збалансованість витрат,

мінімальні податкові втрати при

виплаті дивідендів тощо, розумні

операційні витрати, ефективну

стратегію виходу продавця з точ�

ки зору оподаткування. Доповідач

навела також кілька прикладів пе�

ревіреної холдингової структури. 

ГОВОРЯЧИ про складнощі та

рішення аудиту компаній при під�

готовці до IPO, партнер аудиторсь�

кої компанії «Бейкер Тіллі Україна»

Ілля Агладзе зазначає, що почати

працювати з аудиторською компа�

нією за рік до виходу на міжнародні

фондові біржі – це розумний строк,

ще раніше – це комфортний строк,

інакше вихід буде пов'язаний з не�

абиякими ризиками. Що ж до слав�

нозвісної звітності після публічно�

сті, яка так жахає багатьох бізнесме�

Початок на стор.1, 7, 8, 9

Анатолій ЧЕБУКІН, 

старший юрист АО «Волков

Козьяков і Партнери»:

– У ПРОЦЕСІ підготовки виве�

дення компаній на лістинг поваж�

них фондових майданчиків (Нью�

Йорк, Лондон, Франкфурт, Вар�

шава, Париж, Гонконг тощо), пе�

ред менеджментом постає низка

типових для всіх перелічених май�

данчиків питань. Ця підготовча

стадія (яку називають pre�listing)

має стратегічне значення для по�

дальшого існування компанії на

відповідному фондовому ринку.

Частиною пре�лістингової ста�

дії під час підготовки компанії до

IPO є визначення та прийняття

моделі корпоративного управління

(сorporate governance practice). 

Так, припустімо, що компанія

має намір включити свої цінні па�

пери до лістингу Лондонської фон�

дової біржі, яка, своєю чергою, має

два майданчики – Головний май�

данчик (Main Market) та Ринок

альтернативного інвестування

(Alternative Investment Market).

Питання корпоративного упра�

вління у Великобританії регулю�

ються Об'єднаним кодексом кор�

поративного управління (The Com�

bined Code on Corporate Governan�

ce), який встановлює стандарти в

таких питаннях, як структура Ради

директорів та її удосконалення, по�

літика винагородження топ�менед�

жменту, підзвітності й аудиту, та

відносини з акціонерами. Об'єдна�

ний кодекс побудований за логікою

проголошення загальних принци�

пів та уточнюючих положень.

Усі компанії, засновані у Вели�

кобританії та включені до лістингу

Головного майданчику, за «Прави�

лами лістингу» (Listing Rules) зо�

бов'язані відображати в своєму річ�

ному звіті те, яким чином вони за�

стосовують Об'єднаний кодекс.

Компанії, що засновані не у Вели�

кобританії та що включені до лі�

стингу на Головному майданчику,

зобов'язані повідомляти у річному

звіті, у чому саме їх практика кор�

поративного управління є відмін�

ною від положень Об'єднаного ко�

дексу. Але вже з квітня 2010 року,

КОМЕНТАР

КОМЕНТАР

Пре7лістинг 
на Лондонській біржі Життя до і після IPO...

Як «згладити» падіння котирувань після первинного розміщення

КОМЕНТАР

Структурування бізнесу та аудит



Приватне 
та публічне IPO

Павло НУРЖИНСЬКИЙ, 

старший юрист 

АК «Арцінгер»:

– СЕРЕД вітчизняних підприємств

найбільш поширеним засобом за�

лучення коштів без змін у формі

власності є кредитування та випуск

облігацій. Однак останнім часом,

особливо до кризових явищ у сві�

товій економіці, які розпочалися у

2008 році, серед великих відкритих

акціонерних товариств набув по�

ширення порівняно новий для Ук�

раїни, але широко використовува�

ний у світі, спосіб залучення іно�

земного капіталу через розміщен�

ня акцій підприємства на інозем�

них фондових ринках (IPO). Проте

кількість випадків виходу українсь�

ких компаній на на фондові ринки

залишається незначною. 

Процедура публічного розмі�

щення акцій – один з найефектив�

ніших механізмів залучення інве�

стицій, через який фінансується

15�20% всіх інвестицій до основно�

го капіталу. Публічне розміщення

IPO – це продаж акцій компаній

на біржі чи фондовому ринку. Пе�

ревагами публічного розміщення

IPO є те, що:

• основні інвестори (навіть якщо

їхня частка складає менше ніж

50%) зберігають контроль над ком�

панією;

• значно вища ліквідність акцій

компанії;

• зростання престижу компанії.

Проте є ціла низка недоліків

такого розміщення, зокрема:

• успіх розміщення залежить ви�

ключно від привабливості активів

з фінансової точки зору;

• залежність від ситуації на фінан�

совому ринку під час розміщення.

Приватне розміщення – про�

даж акцій компанії одному чи де�

кільком інвесторам. Серед переваг

можна назвати:

• можливість більш високої оцін�

ки вартості бізнесу – ціна залежить

від додаткових чинників, напри�

клад, від ефекту синергії або за

стратегічними міркуваннями;

• нижчий ступінь впливу зовніш�

ніх чинників, таких як стан фондо�

вого ринку.

Приватне розміщення також

має певні недоліки: обмежене ко�

ло реальних інвесторів;  роль та ам�

біції менеджменту компанії у май�

бутньому; конфіденційність.

Також потенційним вітчизня�

ним емітентам необхідно мати на

увазі існування низки юридичних

нюансів та обмежень українського

законодавства. Так при здійсненні

IPO:

– обов'язково потрібна індиві�

дуальна ліцензія НБУ та дозвіл

ДКЦПФР;

– необхідно враховувати нюан�

си представництва акціонерів на

зборах;

– мають бути попередньо вре�

гульовані корпоративні неузгодже�

ності та конфлікти.
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S.A. на рівні «B�» зі «стабільним»

прогнозом. 

Агентство також привласнило

новим п'ятирічним єврообліга�

ціям МХП очікуваний рейтинг

«B�» і очікуваний рейтинг пово�

ротності «RR4». Fitch підтвердив

рейтинг єврооблігацій МХП на

$250 млн з погашенням в 2011 ро�

ці, випущених під ставку 10,25%

річних, на рівні «B�» і рейтинг їх

поворотності «RR4». 

За його даними, нові євроо�

блігації�2015 МХП будуть випу�

щені на суму $250 млн плюс суму,

необхідну для їх обміну на євроо�

блігацій�2011. При цьому метою

залучення $250 є виплата корот�

кострокового боргу і підтримка

грошової ліквідності.

Агентство також підтвердило

довгостроковий РДЕ МХП в на�

ціональній валюті «B», поліпшив�

ши прогноз по ньому з «негатив�

ного» на «стабільний» у зв'язку із

зменшенням ризику фінансової

кризи в Україні, стабілізацією

гривні і очікуваним відновленням

ВВП країни в 2010 році. Fitch від�

значає, що рейтинг МХП обме�

жений рейтингом України «B�».

Акції MHP, що обертаються

на Лондонській фондовій біржі,

продовжують поступово зроста�

ти. За останній тиждень ціна зро�

сла ще на 2% до рівня 13,95 дола�

рів за акцію. На нашу думку, зро�

стання акцій МНР продовжиться

протягом 2010 року. Компанія

своїми останніми кроками під�

тверджує наміри щодо подальшої

експансії свого бізнесу, зокрема

щодо будівництва нового, най�

більшого в Європі, вертикально�

інтегрованого комплексу з вироб�

ництва курятини. На нашу думку,

на даному ціновому рівні акції

MHP продовжують бути недооці�

неними і зберігають значний по�

тенціал росту. 

Агротон
Агропромисловий холдинг «Аг�

ротон», що спеціалізується на ви�

рощуванні зернових та олійних

культур, виробництві продукції

тваринництва, хлібобулочних ви�

робів та сирів, оприлюднив під�

тверджені аудитом фінансові ре�

зультати за 2008 та 2009 роки.  

За підсумками роботи в 2009

році агрохолдинг отримав чистий

прибуток $5,051 млн, тоді як в

2008 році він отримав збиток

$18,89 млн. При цьому його дохо�

ди в минулому році зменшилися

на 27% – до $55,288 млн. В той

же час валовий прибуток холдин�

гу збільшився на 33% – до

$19,872 млн,  EBITDA – на

103,7%, до $21,217 млн.

«Агротон» також відзначає,

що в минулому році йому вдалося

скоротити свій чистий борг в 2,5

разу – до $22,963 млн.

У повідомленні холдингу під�

креслюється, що скорочення до�

ходів у валюті пов'язане з деваль�

вацією гривні, тоді як в гривнево�

му виразі консолідовані доходи

збільшилися на 8% – до 430,8

млн грн.

За словами глави компанії

Юрія Журавльова, після приват�

ного розміщення акцій в листо�

паді 2009 року «Агротон» прий�

няв ряд інвестиційних рішень,

щоб закріпити свої позиції най�

більшого виробника соняшнику в

Україні і виконати інвестиційну

програму 2010 року. Так, новими

важливими кроками в розвитку

холдингу є будівництво восьми

нових ферм для вирощування ку�

рей (на додаток до 47 існуючих) і

отримання контролю ще над 6

тис. га землі в Харківській області

і близько 10 тис. га – в Лугансь�

кій. Наразі компанія обробляє

134 тис. га сільськогосподарських

угідь і контролює елеваторні по�

тужності на 235 тис. тонн збері�

гання зерна. 

На початку листопада мину�

лого року «Агротон» здійснив

приватне розміщення 25% акцій

у формі депозитарних розписок з

лістингом на Франкфуртській

фондовій біржі і залучив $42 млн.

Капіталізація компанії за підсум�

ками розміщення склала $168

млн. У 2010 році холдинг планує

провести первинне публічне роз�

міщення (IPO) 20�25% акцій на

Варшавській фондовій біржі.

Акції «Агротону», що торгу�

ються на Франкфуртскій фондо�

вій біржі через депозитарні роз�

писки (GDR), з початку розмі�

щення зросли на 17%. Після до�

сягнення піку у 8,28 євро за GDR

наприкінці березня, ціна відкоти�

лася до рівнів 8�8,05 євро. Але

оприлюднення фінансових ре�

зультатів підштовхнуло акції до

подальшого зростання. Станом

на 15 квітня, ціна GDR зупини�

лася на позначці 8,2 євро. 

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 15 квітня 2010 року

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

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

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg Ринкова вартість акцій: 
Агротон, EUR

Джерело: Bloomberg

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 58,20 58,90 58,90 1 472,50 0,4% 47,3%
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 106,00 110,00 100,50 617,14 9,8% 16,1%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 55,55 56,00 56,00 3 849,50 1,9% 34,0%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 8,50 8,89 8,60 88,17 0,0% 72,0%
Лендком Лондон LKI LN GBP 6,50 6,75 6,63 28,82 20,5% 8,1%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,86 0,94 0,86 10,75 1,2% �14,9%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 13,85 14,04 14,05 1 556,14 2,9% 41,9%
Миронівський з�д круп та комбікормів UX (Україна) MZKK UK UAH 2,33 2,45 1,80 382,40 0,0% 32,8%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 22,75 23,50 23,50 499,38 5,6% 84,3%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,31 2,45 2,45 42,14 3,4% �5,8%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,25 3,28 3,25 107,06 �1,5% 54,8%
УкрРос ПФТС UROS UZ UAH 2,00 6,50 5,00 531,17 0,0% 316,7%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 8,10 8,20 8,10 129,60 0,0% 14,2%
AgroGeneration Париж ALAGR FP EUR 2,19 2,21 2,19 n/a �7,2% n/a

Миронівський
Хлібопродукт
Компанія MHP S.A.  (ВАТ

«Миронівський Хлібопро�

дукт»), один з найбільших аг�

ропромислових холдингів в

Україні, що спеціалізується на

виробництві курятини, вироб�

ництві соняшникової олії та

вирощуванні зернових куль�

тур, пропонує держателям її

єврооблігацій на $250 млн з

погашенням в 2011 році обмі�

няти їх на нові єврооблігації з

погашенням в 2015 році. 

У біржовому повідомленні

компанії йдеться, що обмін іс�

нуючих єврооблігацій на нові

до вечора 21 квітня 2010 року

проводитиметься в співвідно�

шенні $1062,5 до $1000, а після

цього терміну, але до 10 травня

– по курсу $1032,5 до $1000.

Остаточною датою розрахунку

заплановано 13 травня цього

року.

МХП відзначає, що планує

випустити нові облігації не

тільки для обміну існуючих і

продовження термінів пога�

шення заборгованості, але і

для залучення нових коштів.

Зокрема, емітент має намір ви�

користовувати близько $100

млн виплат за короткостроко�

вими боргами українським

банкам, а частину суми, що за�

лишилася, спрямувати на за�

гальні корпоративні потреби і

фінансування розширення і

диверсифікації її пташиного і

зернового бізнесів. Особливо

МХП виділяє плани по будів�

ництву нової Вінницької пта�

хофабрики і розширення зе�

мельного банку до 300 тис. га.

Загальна ж сума, на яку плану�

ється випустити нові облігації,

поки невідома.

В свою чергу, міжнародне

рейтингове агентство Fitch Ra�

tings в своєму повідомленні,

опублікованому днями, під�

твердило довгостроковий рей�

тинг дефолту емітента (РДЕ) в

іноземній валюті «Миронів�

ського хлібопродукту» MHP

Основні фінансові показники 
в 2007B2009 роках, $млн

КОМЕНТАР



?СП ТОВ «Нива Переяслав%
щини» має невідшкодований

податок на додану вартість. По%
датковою перевіркою було
необґрунтовано зменшено суми
відшкодування ПДВ нашому то%
вариству. З цього приводу ми
зверталися з позовними заявами
до господарського суду Київ%
ської області. Постановами вка%
заного суду адміністративні по%
зови задоволено та скасовано
податкові  повідомлення%рішен%
ня Переяслав%Хмельницької
податкової  інспекції, якими
безпідставно зменшувалися су%
ми відшкодування ПДВ. Ці рі%
шення залишені  в силі ухвалами
Київського апеляційного адміні%
стративного суду. Незважаючи
на той факт, що СП ТОВ «Нива
Переяславщини» виграло судові
справи та довело свою правоту,
керівник Переяслав%Хмельниць%
кої податкової інспекції Чайка
Т.А. рішення судів, які  набрали
законної сили, вперто не вико%
нує і суми податку на додану
вартість не включає до реєстру
на відшкодування. Такі  випадки
не поодинокі. Прошу пояснити,
яким чином товариству отрима%
ти невідшкодований податок на
додану вартість, коли виконавча
служба відкрити виконавче про%
вадження за вказаним рішенням
не може, а наші звернення до ке%
рівника податкової залишилися
без реагування?

Олександр Павлюк, 
юрисконсульт 

СП ТОВ «Нива Переяславщини» 

ЗАКОНОМ України «Про по�

даток на додану вартість», а також

наказом Державної податкової ад�

міністрації України та Головного

управління Державного казначей�

ства України від 2 липня 1997 року

N209/72 «Про затвердження По�

рядку відшкодування податку на

додану вартість» передбачено про�

цедуру відшкодування зазначено�

го податку особам, які мають на

це право. 

Так, пункт 6.2 ст.6 «Порядку

відшкодування податку на додану

вартість» прямо передбачає право

платника податку у будь�який мо�

мент після виникнення бюджетної

заборгованості звернутися до суду

з позовом про стягнення коштів

бюджету та притягнення до відпо�

відальності посадових осіб, вин�

них у несвоєчасному відшкодуван�

ні надмірно сплачених податків. 

Зрозуміло, що неможливість

відкриття виконавчого прова�

дження обумовлена змістом резо�

лютивної частини згаданих Вами

рішень суду, оскільки в цьому про�

ваджені не розглядалося питання

про стягнення сум відшкодування

податку на додану вартість, а лише

про скасування податкових пові�

домлень�рішень про зменшення

суми відшкодування ПДВ. 

Слід зазначити, що за резуль�

татами судового провадження, по�

датковий орган був зобов'язаний

надати органу державного казна�

чейства висновок із зазначенням

суми податку, що підлягає відшко�

дуванню з бюджету. 

Звертаю Вашу увагу й на те,

що Ви також маєте право на пога�

шення Вашого податкового боргу,

у разі його наявності, шляхом змі�

ни напряму відшкодування суми

ПДВ в порядку ст.8 «Порядку від�

шкодування податку на додану

вартість». 

На завершення, слід зазначи�

ти, що за наявності наміру щодо

примусового стягнення суми по�

датку на додану вартість, належної

до відшкодування, радимо зверта�

тися з відповідним позовом до

компетентного суду.

?При реорганізації колек%
тивних сільськогосподарсь%

ких підприємств утворюються
підприємства, в статуті яких
можуть закладатися положення
про правонаступництво, що,
своєю чергою, зумовлює їхні
права на землі, передані у ко%
лективну власність і не роз%
пайовані. Якщо все ж таки при%
пустили правонаступництво, то
яке рішення чи інший юридич%
ний факт має слугувати підста%
вою зміни форми власності і рі%
шення якого органу має бути ві%
дображене у державному акті
про право власності на землю?

Юрій Галюк, 
юрисконсульт ТОВ «Старт»,

Хмельницька обл., с.Новоставці 

НА СЬОГОДНІ такої форми

власності як колективна не існує.

Свого часу постановою Верховної

Ради України «Про форми дер�

жавних актів на право власності

на землю і право постійного кори�

стування землею», яка нині втра�

тила чинність, було затверджено

типову форму Державного акта на

право колективної власності на

землю та додатку №1 до нього,

який мав назву «Список  громадян

– членів колективного сільсько�

господарського підприємства,

сільськогосподарського коопера�

тиву або товариства».

Тобто фактично власником зе�

мельної ділянки було не колек�

тивне сільськогосподарське това�

риство, а фізичні особи, зазначені

у названому вище списку (колек�

тив товариства).

Крім того, згідно з Указом

Президента України від  8 серпня

1995 року  №720/95 «Про порядок

паювання земель, переданих у ко�

лективну власність сільськогоспо�

дарським підприємствам і органі�

заціям», сільськогосподарські

угіддя, передані у колективну

власність колективним сільсько�

господарським підприємствам,

підлягають паюванню.

Зважаючи на наведене, право�

наступництво в даному випадку

неможливе, оскільки земля нада�

валася не колективному сільсько�

господарському підприємству, а

колективу такого підприємства.

Новоутворене в процесі реоргані�

зації підприємство не матиме прав

власності на вказану земельну ді�

лянку.

?Власником%1 було привати%
зовано земельну ділянку для

ведення підсобного господар%
ства у 1999 році. На початку
2001 року земельній ділянці бу%
ло присвоєно кадастровий но%
мер. В базу даних до середини
2002%го цей номер введено не
було. Також у 2001 році Влас%
нику%2 було оформлено право
власності на земельний пай,
який за своїми межами накла%
дався на земельну ділянку, на%
лежну Власнику%1, в межах
25% від її загальної площі. Тоб%
то існує два власники на одній

земельній ділянці. Хто з них є
власником, і з котрим з них
можна укладати договір оренди?

Іван К., 
директор сільгосппідприємства,

Дніпропетровська обл.

СТАТТЕЮ 5 Закону України

«Про порядок виділення в натурі

(на місцевості) земельних ділянок

власникам земельних часток (па�

їв)» встановлено, що питання що�

до  виділення  земельних часток

(паїв) у натурі (на місцевості) на

підставі заяв власників земельних

часток (паїв) щодо виділення їм в

натурі (на місцевості) земельних

ділянок і видачі документів, що

посвідчують право власності на

земельну ділянку, розглядають

сільські, селищні, міські ради та

районні державні адміністрації в

межах  їх  повноважень.

Таким чином, вважаю, що

власнику, який приватизував зе�

мельну ділянку в 1999 році,

необхідно, насамперед, звернути�

ся до зазначеного вище компе�

тентного органу в галузі землевпо�

рядкування з заявою про усунення

порушення його прав власності на

земельну ділянку шляхом пере�

гляду відповідного рішення. У ра�

зі якщо компетентний орган від�

мовить в задоволенні заяви,

необхідно звертатися за захистом

своїх прав до суду.

?Як правильно видати наказ
в разі застосування дисци%

плінарного стягнення згідно зі
ст.147 Кодексу законів про
працю, де вказано два види стя%
гнень: догану і звільнення. У
ст.149 КЗпП України йдеться
про те, що не можна застосува%

ти одразу два стягнення. Ми ж
при застосуванні стягнення по%
збавляємо працівника премії. А
перевіряючі органи нам вказу%
ють на те, що не можна одноча%
сно і застосовувати стягнення за
ст.147, і позбавляти премії пов%
ністю або частково. У нас є по%
ложення про преміювання, є ко%
лективний договір, де за певні
види порушень встановлено
проценти (йдеться про місячну
премію). То як правильно офор%
мити наказ, щоб разом із дога%
ною застосувати і позбавлення
премії? 

Раїса Толкач, 
юрист 

ВАТ «Яготинський маслозавод»

ЗГІДНО з абз.3 ст.151 Кодексу

законів про працю України протя�

гом строку дії дисциплінарного

стягнення (одним з видів якого є

догана) заходи заохочення до пра�

цівника не застосовуються. Дис�

циплінарне стягнення наклада�

ється строком на один рік, але мо�

же бути знято з працівника до�

строково.

Таким чином, згідно з чинним

законодавством підприємство не

має права заохочувати працівника

преміями (чи будь�яким іншим

чином) до зняття дисциплінарно�

го стягнення. 

Деякі науковці, коментуючи

цю норму, взагалі схиляються до

думки, що протягом дії накладе�

ного дисциплінарного стягнення

провадити заохочення просто

забороняється. Тому рекомендую

максимально узгодити локальні

нормативно�правові акти Вашого

підприємства з відповідним зако�

нодавством про працю.

«Гаряча» юридична лінія

Попри заявлену спеціалізацію нового ге!

роя нашої «гарячої» лінії на питаннях кор!

поративного права, судової практики, інве!

стування та приватизації, юристи та керів!

ники сільгосппідприємств, які телефонува!

ли цього разу, ставили ті запитання, які є

нагальними для них. А найбільш проблем!

ними правовими «ділянками» агробізнесу,

за статистикою третьої «гарячої» лінії, яка

відбулась 15 квітня цього року, виявилися

земельні, податкові, трудові спори, пост!

приватизаційні негаразди і навіть питання

пенсійного забезпечення працівників

(йшлося про працевлаштування сезонних

робітників, що набирає актуальності у

зв'язку з періодом посівної та майбутнім

збором врожаю). 

Благо, чималий досвід роботи в аграрному

секторі партнера адвокатського об'єднан!

ня «С.Т.Партнерс» (раніше відомого нашим

читачам як юридична фірма «Сергій Тюрін і

Партнери») Сергія Тюріна, котрий, до речі,

консультує не лише агрокомпанії, а й має

досвід роботи у структурі ДАК «Хліб Украї!

ни» та Державному резервному насіннєво!

му фонді України, дав змогу надати усім

«абонентам» гарячої лінії кваліфіковані

юридичні консультації. 

Консультує Сергій ТЮРІН, 

адвокат, партнер АО «С.Т. Партнерс», член правління Асоціації правників України
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виробництва, розширення ділових контактів і підвищення рейтингу
кондитерської галузі України.
В рамках ділової програми виставки пройдуть: дегустаційний кон�
курс, тематичні семінари, презентація нових видів продукції, салон
«Кафе�кондитерська».

***
14 червня 2010 року в Києві в «Українському Домі» відбувати�
меться II Міжнародний конгрес «Прибуткове Свинарство». Організа�
тором заходу, який проводиться щорічно, виступає компанія «Дикун
Глобал Консалт».
Тема цьогорічного конгресу: «Прибуткове свинарство України. Успіх
усупереч кризі». На думку організаторів, незважаючи на всі фінансо�
ві та політичні негаразди, свинарство як галузь народного господар�
ства довело, що є одним з найбільш привабливих та рентабельних в
Україні. Серед основних питань, що розглядатимуться на Конгресі:
• Світові тенденції розвитку галузі свинарства. Структура собівартості
виробництва свинини в світі.
• Сучасний стан розвитку галузі свинарства в Україні. Конкурентні
переваги України на світовому ринку.
• Промислове виробництво свинини. 
• Реконструкція чи будівництво з нуля. 
• Екологічне виробництво свинини
• Організація системи управління на фермі як запорука успіху в суча�
сному виробництві свинини.

***
15!19 червня 2010 року в Києві відбудеться XXIІ Міжнародна аг�
ропромислова виставка «АГРО�2010», яка по праву визнана най�
більшим і найпрестижнішим загальнодержавним заходом в агро�
промисловому комплексі України. Виставка проходитиме на терито�
рії Національного комплексу «Експоцентр України». Організатор:
Міністерство аграрної політики України. Розпорядник: Корпорація
«Украгропромбіржа». В рамках XXIІ Міжнародної агропромислової
виставки «АГРО�2010» будуть проведені:
– IX Спеціалізована виставка сільськогосподарських тварин, ветери�
нарії та товарів для тваринництва «Animal'EX�2010»;
– VIІ Національна виставка конярства та кінного спорту «ЕквіСвіт�2010»;
– IIІ Спеціалізована виставка «Біопаливо�2010», ресурсоощадна тех�
ніка та технології;
– IV Cпеціалізована виставка рибного господарства та риболовства
«FISHEXPO�2010»;
– Спеціалізована виставка нової вітчизняної агротехніки «ExpoAgroTeh «;
– Спеціалізована виставка грибної індустрії «ГрибExpo�2010».
Також під час роботи виставки «Агро» плануються випробувальні
польові та стендові покази роботи сільськогосподарських комплексів,
техніки і обладнання, проводитимуться покази племінних тварин і
птиці, показ обладнання для виробництва біопалива, висвітлюватиме
свої досягнення аграрна наука, пройдуть спеціалізовані конференції
та семінари, майстер�класи, круглі столи, відбудуться переговори за
участю українських товаровиробників та їх закордонних партнерів.
Виставку традиційно відвідають міністри сільського господарства за�
рубіжних країн та представники дипломатичних місій в Україні.
Як завжди Міжнародна агропромислова виставка «АГРО» представля�
тиме регіональний, галузевий, товарознавчий та ярмарковий розділи.

22!23 квітня 2010 року в Києві в Українському
Домі відбудеться II Український Біопаливний
Форум, який об'єднає в собі міжнародну дводенну
конференцію, тематичну виставку і семінари з но�
вих можливостей для компаній в бізнесі по твердо�
му біопаливу. Організатор: компанія Fuel Alternative.
Український Біопаливний Форум є ключовим біз�
нес�заходом галузі твердого біопалива і викори�
стання біомаси в Україні. 
Серед головних тем форуму:
Законодавча основа і місце держави на ринку твер�
дого біопалива.
Реалії, технології і перспективи використання біо�
маси як джерела енергії, а також як сировини для
твердого біопалива.
Залучення інвестицій в біопаливні проекти.
Крім того, програмою форуму передбачено прове�
дення Круглого столу з проблемних питань роботи
на біопаливному ринку, а також двох тематичних
семінарів:
• Біоенергетика для олійно�жирової галузі.
• Виробництво і продаж деревного вугілля як на�
прям бізнесу.

***
14 травня 2010 року в Адмірал Клубі міста Ір�
пінь Київської області відбудеться V Всеукраїнська
конференція «АГРО ПЕРСПЕКТИВА�2010. Еволюція
аграрних ринків». Організатори – ДП «Держзовні�
шінформ», консалтингова компанія «Аграріка».
Серед основних тем, які обговорюватимуться на
конференції:
• АПК в після кризовий період. Досягнення та нев�
дачі аграрної політики.
• Еволюція агроринків. Чи є майбутнє у агрохол�
дингів?
• Українські агропідприємства на фондових біржах.
• Товарні ринки: зерно, олійні, молоко, м'ясо. На
що зробити ставку в поточному році?
• Чи є порозуміння між виробниками та постачаль�
никами матеріально�технічних ресурсів?
Перший аграрний форум з питань реформування
АПК та пріоритетів агроринків Держзовнішінформ
та «Аграріка» провели в 2004 році.
Наразі організатори пропонують підвести своєрідні
підсумки 10�річчя реформ на селі, визначити прави�
ла роботи на сезон та нові сегменти бізнесу, які
принесуть додаткові гроші. Учасникам аграрного
ринку пропонується оновлена платформа для дис�
кусії про майбутнє АПК та шляхи вирішення різно�
манітних задач, які стоять перед аграрним бізнесом.

***
27 травня 2010 року під Києвом проводиться
Конференція «М'ясне тваринництво України –
2010». Організатори заходу: Український клуб аг�
рарного бізнесу, AgriEvent, Національний універси�
тет біоресурсів і природокористування України, Ук�
раїнська лабораторія якості і безпеки продукції
АПК. Захід проводиться за підтримки Мінагрополі�
тики України. Головними темами, що обговорюва�
тимуться на Конференції, стануть:
– Фінансування тваринницьких проектів;

– Сучасна генетика;
– Прибуткові технології годівлі та утримання свиней;
– Кон'юнктура ринку м'яса та м'ясопродуктів.
Місце проведення Конференції: Українська лабо�
раторія якості і безпеки продукції АПК, смт.Чабани
Києво�Святошинського району Київської області.

***
2!4 червня 2010 року в Одесі на території Ви�
ставкового комплексу Одеського морського вокза�
лу відбудеться Спеціалізована виставка�конферен�
ція транспортно�логістичної інфраструктури зерно�
вого ринку «АГРО�ЛОГІСТИКА». 
У червні в Одесі ось вже протягом восьми років під
девізом «Діалог. Довіра. Дія» проводиться тради�
ційна зустріч транспортної інтелігенції країн СНД і
зарубіжжя – партнерів, друзів, керівників транс�
портної галузі і вантажовласників із споживачами
транспортних послуг. Міжнародний транспортний
тиждень «ІНТЕР�ТРАНСПОРТ» проводиться під егі�
дою Постійного Секретаріату Організації Чорно�
морського Економічного Співробітництва (ОЧЕС),
при фінансовій підтримці Європейського Союзу,
координацію здійснює Міністерство закордонних
справ України і Міністерство транспорту і зв'язку
України, Одеська обласна державна адміністрація.
В рамках тижня «ІНТЕР�ТРАНСПОРТ» в 2010 році від�
будеться нова виставка транспортно�логістичної ін�
фраструктури зернового ринку «АГРО�ЛОГІСТИКА».
Проект готується за підтримки і участі Одеської на�
ціональної академії харчових технологій. Інформа�
ційну підтримку надає ІА «АПК�Інформ».
Основні тематичні розділи виставки�конференції
«АГРО�ЛОГІСТИКА»:
• Розвиток портової інфраструктури;
• Автотранспортні засоби;
• Перевалочні комплекси. Елеватори;
• Сучасні транспортні рішення;
• Комплексні логістичні послуги;
• Технології, устаткування і автоматизовані системи
транспортування;
• Фінансові послуги. • Консалтинг.

***
8!11 червня 2010 року в Києві в павільйонах
Міжнародного виставкового центру проходит�
имуть дві спеціалізовані виставки: 15 ювілейна між�
народна спеціалізована виставка «Хліб�2010» і
4 міжнародна спеціалізована виставка «Кондитер�
Експо�2010».Організатор виставок – Виставкова
фірма «Троян». Заходи проводяться за підтримки
Об'єднання підприємств хлібопекарської проми�
словості «Укрхлібпром» і Національного універси�
тету харчових технологій.
15 ювілейна міжнародна спеціалізована виставка
«Хліб�2010». Цілі виставки – сприяти розвитку віт�
чизняного хлібопекарського і кондитерського біз�
несу; представлення повної об'єктивної картини
вітчизняного ринку хлібобулочної і кондитерської
продукції, нових тенденцій і технологій в області
виробництва і продажу хлібобулочних і кондитер�
ських виробів. 
4 міжнародна спеціалізована виставка «Кондите�
рЕкспо�2010». Основною метою виставки «Конди�
терЕкспо» є сприяння виробництву і просуванню на
Українському споживчому ринку високоякісних
кондитерських виробів, сучасних технологій для їх
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У наступному числі 
газети «АГРОПРОФІ» 
читайте статтю правників

юридичної фірми 

«КМ Партнери» 

Максима Олексіюка 

та Олени Кочергіної

´CЕРВІТУТ ЩОДО ПРИЧАЛУ ñ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИª

Доступ до причалу для стивідорних компаній надзвичайно важливий,
оскільки інакше неможливо здійснити перевалку вантажів, зокрема
зерна, з пришвартованих суден. Проте державні причали не можна
придбати або орендувати. Тому єдиний безпосередній правовий засіб
для забезпечення доступу до причалу юристи ЮФ «КМ Партнери» вба�
чають у встановленні сервітуту, перша судова практика щодо якого
з’явилася в Україні.

АНОНС

Шановні читачі!

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

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2010�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації

«АГРОПРОФІ» на 2010�й рік триває.

«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження
сучасних технологій агровиробництва і управління для досягнення
максимальної ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ,
ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ для фахівців АПК, які приймають
рішення: керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію. Вартість
редакційної передплати у 2010 році – 192,00 грн на рік. Наша ціна
залишилась незмінною порівняно з минулим роком.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



рослинництва – на 4%, тва�

ринництва – на 1%.

Надходження продукції

тваринництва на перероб!

ні підприємства. За I квартал

2010 р. на переробні підприєм�

ства загалом надійшло 258,3

тис.т живої ваги худоби та пти�

ці, що на 2,6% більше, ніж за

відповідний період 2009 р., та

904,0 тис.т молока і молочних

продуктів (на 0,8% менше).

Із загального обсягу надхо�

джень переробними підприєм�

ствами від усіх категорій сільсь�

когосподарських товаровироб�

ників закуплено 108,5 тис.т жи�

вої ваги худоби та птиці, що на

23,0% більше проти січня�бе�

резня 2009 р., та 897,7 тис.т мо�

лока та молочних продуктів (на

1,5% більше).

Крім того, переробними

підприємствами використано

для переробки 148,9 тис.т влас�

но вирощеної худоби та птиці

(на 9% менше, ніж за І квартал

2009 р.) та 2,2 тис.т молока (на

37% більше). 

За I квартал 2010 р. частка

господарств населення в за�

гальному обсязі закупівлі пере�

робними підприємствами худо�

би та птиці порівняно з відпо�

відним періодом 2009 р. зросла

з 9,6% до 17,3%; молока –

зменшилася з 49,4% до 47,9%.

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 квітня 2010

р. в сільськогосподарських під�

приємствах (крім малих) та під�

приємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, було в наявності 10,2

млн.т зерна (на 26% менше

проти 1 квітня 2009 р.), у т.ч. 4,8

млн.т пшениці, 2,3 млн.т ячме�

ню, 1,8 млн.т кукурудзи, 0,6

млн.т жита. Безпосередньо в

аграрних підприємствах збері�

галося 5,0 млн.т зерна (на 23%

менше), у т.ч. 1,9 млн.т пшени�

ці, 1,3 млн.т ячменю, 1,0 млн.т

кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зер�

нозберігаючі та зерноперероб�

ні підприємства мали в наявно�

сті 5,2 млн.т зерна (на 29% мен�

ше), у т.ч. зернозберігаючі – 3,3

млн.т (на 32% менше).

Запаси насіння соняшнику

становили 2,6 млн.т (на 12%

більше, ніж на 1 квітня 2009

року), із них безпосередньо в

аграрних підприємствах (крім

малих) зберігалося 0,8 млн.т

(на 15% менше), та в підпри�

ємствах, що здійснюють його

переробку та зберігання, – 1,8

млн.т (на 29% більше, ніж то�

рік).
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Нью�Йоркська біржа
стане ближчою
Одна з найбільших бірж світу

– Нью!Йоркська NYSE Euro!

next – веде переговори про

відкриття майданчика по

торгівлі зерновими ф'ючер!

сами в Україні.

Наступного тижня, 22 квітня,
представники українських аграр�
них і фінансових компаній прове�
дуть в Парижі переговори з одні�
єю з найбільших бірж в світі –
NYSE Euronext. Торговий майдан�
чик шукає в Україні партнерів для
відкриття біржі по торгівлі зерно�
вими ф'ючерсами. Переговори
тривають вже кілька місяців.
«Найближчим часом представни�
ки біржі мають приїхати до Украї�
ни, щоб провести моніторинг про�
фільного законодавства, чи немає
там суперечностей», – розповів
президент Української аграрної
конфедерації Леонід Козачен!

ко. При цьому він підкреслив, що
це буде не філія міжнародної бір�
жі, а повноцінний самостійний
майданчик. Функціонувати він
буде у форматі електронних тор�
гів, обслуговувати які буде, швид�
ше за все, один з французьких
банків, представлених в Україні.
Планується, що біржа запрацює
вже в кінці поточного року.
За словами Леоніда Козаченка,
торгівля зерновими ф'ючерсами є
дуже перспективним напрямом,
оскільки дозволяє хеджувати ри�
зики. Адже цінова ситуація на
зерновому ринку часто непрогно�
зована, особливо у момент зби�
рання врожаю.
«Це полегшить отримання креди�
тів сільгоспвиробниками. Зараз
банки, як відомо, під майбутній
урожай не кредитують, оскільки
ніхто не може спрогнозувати ціну,
– пояснив він. – Ф'ючерс також
дає можливість страхуватися від
небажаних змін цін на зерно».
Проте, як відзначають фахівці,
для того, щоб успішно реалізувати
проект, біржу необхідно макси�
мально наблизити до товарови�
робника, що забезпечить достат�
ню кількість зерна на торгах. Це
можливо, тільки якщо в регіонах
працюватимуть відділення біржі з
достатньою кількістю брокерів.
«Організувати торгівлю зерно�
вими ф'ючерсами не так просто.
Одна з основних проблем – від�
сутність розрахунково�кліринго�
вого центру (система ф'ючерсних
біржових торгів повинна мати
розрахунково�клірингову підси�
стему, що об'єднує всіх гравців
на всіх майданчиках і містити клі�
ринговий банк з відділеннями в
усіх містах, де є ф'ючерсні май�
данчики)», – заявив президент
Київської агропромислової бір�
жі, глава Союзу аграрних бірж
України Борис Беренштейн.
Як повідомлялося, Антимоно�
польний комітет України також
надав дозвіл ЗАТ «Московська
міжбанківська валютна біржа» на
придбання акції ПАТ «Фондова
біржа ПФТС».

За матеріалами ТСН

Загальне виробництво про�

дукції сільського господарства за

січень�березень ц.р. порівняно з

відповідним періодом 2009 р. зро�

сло на 5,3%, у т.ч. у сільськогоспо�

дарських підприємствах – на

12,6%, у господарствах населення

– скоротилося на 0,7%. 

У структурі реалізації худоби

та птиці на забій аграрними під�

приємствами частка птиці всіх ви�

дів становила 67,9% (у січні�берез�

ні 2009 р. – 66,4%), у т.ч. бройлерів

– 96,5% (94,2%); великої рогатої

худоби – 11,1% (14,1%), свиней –

20,8% (19,4%).

У сільськогосподарських під�

приємствах загальний обсяг виро�

щування худоби та птиці переви�

щив рівень січня�березня 2009 р.

на 15,9%, у т.ч. свиней – на 22,5%,

птиці – на 19,5%, але вирощуван�

ня великої рогатої худоби змен�

шилося на 9,6%. Відношення за�

гального обсягу вирощування ху�

доби та птиці в аграрних підпри�

ємствах до реалізації тварин на за�

бій становило 107,9% (торік –

107,4%).  

На початок квітня п.р. госпо�

дарствами населення утримува�

лось 68,6% загальної чисельності

великої рогатої худоби (торік –

68,1%), у т.ч.  корів – 78,0%

(78,3%); свиней – 56,1% (58,1%),

овець і кіз – 82,6% (81,8%), птиці

всіх видів – 45,3% (47,0%).

Проведення весняно!польо!

вих робіт. За розрахунками, на

1 квітня п.р. господарствами всіх

категорій ярі культури було посія�

но на площі 1047,8 тис.га, що на

2,7% (на 29 тис.га) менше порів�

няно з початком квітня минулого

року.

В аграрних підприємствах

(крім малих) із 7,7 млн.га озимих

на зерно і зелений корм, посія�

них восени 2009 р., у зимовий та

весняний період загинуло 252,3

тис.га (3,3% до посіяного), у тому

числі озимих на зерно – 85,7

тис.га (1,3%). 

Реалізація сільськогосподар!

ської продукції. Загальний об�

сяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції за I квартал 2010 р. по�

рівняно з відповідним періодом

2009р. зменшився на 15%, у т.ч.

продукції рослинництва – на 36%,

а продукції тваринництва – збіль�

шився на 17%.

Середні ціни продажу аграр�

ної продукції сільськогосподар�

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за січень�

березень 2010 року порівняно з

відповідним періодом 2009 р. зро�

сли на 29%, у т.ч. продукції рос�

линництва – на 50%, тваринниц�

тва – на 15%. У березні поточного

року порівняно з лютим середні

ціни реалізації сільськогосподар�

ської продукції зросли на три

відсотки, у тому числі продукції

Сільське господарство 
України у січні7березні 2010 року
СТАТИСТИКА Державний комітет статистики України обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів
виробництва і реалізації агропродукції в Україні за три місяці поточного року.

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень�
березень
2010 р. 

у % до 
січня�березня

2009 р. 

січень�
березень
2010 р. 

у % до 
січня�березня

2009 р. 

січень�
березень
2010 р. 

у % до 
січня�березня

2009 р. 

січень�
березень
2010 р. 

у % до 
січня�березня

2009 р. 

М'ясо1, тис.т 710,4 108,0 363,3 115,4 347,1 101,3 48,9 52,1

Молоко, тис.т 2010,7 97,3 488,2 103,0 1522,5 95,6 75,7 77,1

Яйця, млн.шт. 3660,7 104,2 2414,9 107,1 1245,8 99,0 34,0 35,8

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих) у січніBберезні 2010 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: березень 2010 р.

тис.тонн
у % до 

січня�березня 
2009 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня�березня 

2009 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
лютого 
2010 р.

Зернові культури 2868,4 51,6 1004,4 140,9 1024,4 105,6

у т.ч. пшениця 1169,3 42,1 966,8 139,7 969,8 99,6

жито 119,9 153,5 654,2 104,7 649,8 99,2

ячмінь 561,7 93,9 801,8 107,2 816,6 105,2

кукурудза 865,8 46,3 1173,1 168,8 1275,8 113,4

Насіння соняшнику 669,6 85,4 2605,4 162,9 2644,4 102,5

Соя 77,9 85,9 3104,1 134,7 3178,7 103,5

Ріпак 15,3 42,6 2509,6 120,9 2377,1 88,0

Худоба та птиця (у живій вазі) 373,4 120,8 9923,9 98,0 9855,4 100,7

у т.ч. велика рогата худоба 44,3 85,4 9248,0 100,1 9236,1 98,1

свині 73,3 120,1 13002,2 88,5 12985,9 100,5

птиця 252,0 128,9 9269,1 103,8 9286,8 101,2

Молоко та молочні продукти 419,4 104,1 3044,3 159,4 3078,6 99,5

Яйця, млн.шт. 2145,7 111,4 566,1 148,5 615,9 110,2

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 1 квітня
2010 р.

до 1 квітня 
2009 р. на 1 квітня

2010 р.

до 1 квітня 
2009 р. на 1 квітня

2010 р.

до 1 квітня 
2009 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5389,4 �188,4 96,6 1692,3 �86,4 95,1 3697,1 �102,0 97,3

у т.ч. корови 2759,6 �110,7 96,1 608,1 �15,3 97,5 2151,5 �95,4 95,8

Свині 7847,5 967,0 114,1 3444,3 561,7 119,5 4403,2 405,3 110,1

Вівці та кози 2197,2 110,9 105,3 383,4 2,9 100,8 1813,8 108,0 106,3

Птиця 174885 9025 105,4 95738 7785 108,9 79147 1240 101,6 

За матеріалами Держкомстату України (ЕкспресBвипуск від 15 квітня 2010 р.)

НОВИНИ ï СТИСЛО
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ССППООТТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 21,00 3012,07 380,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 22,00 1669,06 210,57
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DAF 63,00 2758,30 347,98
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 22,00 2695,01 340,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 10000,00 2377,89 300,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 80,00 6018,72 759,33
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 DDU 20,00 4815,67 607,54
Івано�Франківська аграрна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 88,00 1660,56 209,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 108,00 4504,78 568,33
*Вика ДСТУ 4828�2007 2009 DDU 44,00 2901,03 366,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 1700,00 974,93 123,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 FOB 20,30 29723,63 3750,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 180,00 3677,43 463,95
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 DAF 1500,00 1307,87 165,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 EXW 21,00 2148,03 271,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Нас.кукурудзи „Харківський 295 МВ” F1 ГОСТ 2240�93 2009 EXW 27,50 8500,00 1072,38 7083,33 893,65
Нас.кукурудзи „Харківський 311 МВ” F1 ГОСТ 2240�93 2009 EXW 38,00 8500,00 1072,38 7083,33 893,65
Нас.соняшнику „Деркул” F1 ГОСТ 2240�93 2009 EXW 5,00 19000,00 2397,08 15833,33 1997,57
Насіння ячменю „Командор” еліта ГОСТ 2240�93 2009 EXW 60,00 2500,00 315,41 2083,33 262,84
Насіння сої „Фаєтон” 1 репр. ГОСТ 2240�93 2009 EXW 5,00 7100,00 895,75 5916,67 746,46
Нас.овесу „Синельниківськ.1231” еліта ГОСТ 2240�93 2009 EXW 27,88 2000,00 252,32 1666,67 210,27
Насіння овесу „Скакун” еліта ГОСТ 2240�93 2009 EXW 9,00 2000,00 252,32 1666,67 210,27
Насіння гороху „Світ” 1 репр. ГОСТ 2240�93 2009 EXW 31,00 3800,00 479,42 3166,67 399,51
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2070,00 1446,45 182,49
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 400,00 1387,10 175,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 3500,00 1307,84 165,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 2550,00 3027,85 382,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 EXW 44,00 3566,93 450,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 DAF 67,85 2379,08 300,15
*Насіння редьки ГОСТ 2240�93 2009 DAF 550,00 2174,79 274,37
*Насіння гібриду соняшнику 2009 DDU 12,00 25842,91 3260,40
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 12000,00 1268,24 160,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 4200,00 1188,97 150,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 162,42 1140,00 143,82 950,00 119,85
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 162,42 1250,00 157,70 1041,67 131,42
*Насіння гібриду соняшнику 2009 CIP 5,40 35968,40 4537,85
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 2400,00 1204,80 152,00
*Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2010 FCA 110,00 6103,40 770,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2009 FCA 42,00 5033,20 635,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292�93 2009 FCA 210,00 1664,52 210,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2010 FOB 2000,00 6658,26 840,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 7600,00 997,51 125,85
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 4000,00 2583,97 326,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 300,00 3348,86 422,50
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 21,00 951,16 120,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 20,00 2298,63 290,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 400,00 974,96 123,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 CFR 130,00 1268,21 160,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 44,00 1030,42 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 25000,00 1204,83 152,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 DAF 6000,00 1347,47 170,00
*Соя ГОСТ 17109�88 2009 DAF 220,00 3249,86 410,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 63,00 3229,89 407,49

ФФооррввааррдд

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.05.2010 CPT 1500,00 1117,64 141,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.05.2010 CPT 20000,00 1005,45 126,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2010 FOB 5000,00 1054,20 133,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 12.04.2011 FCA 504,00 3713,09 468,44
Товарна біржа «Центральна універсальна біржа»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 20000,00 1268,21 160,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 3000,00 1268,24 160,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 29.06.2010 FOB 2500,00 1188,97 150,00
*Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 01.07.2010 FOB 50000,00 871,89 110,00
*Жито 2 клас ДСТУ 4522�2006 01.07.2010 FOB 55000,00 753,00 95,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 31.05.2010 FOB 3500,00 951,18 120,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 7540,00 1454,48 183,50
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.05.2010 FAS 2000,00 1442,59 182,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.05.2010 CPT 1000,00 1212,72 153,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FCA 1685,00 1166,40 147,16
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.05.2010 CPT 3400,00 1260,75 159,06
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.05.2010 FAS 1000,00 1204,80 152,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 31.05.2010 CFR 216,00 2219,36 280,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.05.2010 DAF 3000,00 1335,58 168,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.05.2010 FOB 14000,00 1268,21 160,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2010 FCA 4,00 4042,41 510,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 30.06.2010 FCA 110,00 3368,68 425,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 15.05.2010 FOB 580,00 3170,52 400,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2010 FCA 240,00 2667,20 336,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.01.2011 DDU 500,00 5372,38 677,79

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 09 по 15 квітня 2010 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 09 по 15 квітня 2010 року

ВВннууттррiiшшннii  ккооннттррааккттии::  ССППООТТ
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 162,42 1140,00 1140,00 1140,00 143,82
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 162,42 1250,00 1250,00 1250,00 157,70
Насін.кукурудзи Харківський 295 МВ F1 ГОСТ 2240�93 2009 EXW 27,50 8500,00 8500,00 8500,00 1072,38
Насін.кукурудзи Харківський 311 МВ F1 ГОСТ 2240�93 2009 EXW 38,00 8500,00 8500,00 8500,00 1072,38
Насін.соняшнику Деркул F1 ГОСТ 2240�93 2009 EXW 5,00 19000,00 19000,00 19000,00 2397,08
Насіння ячменю Командор Еліта ГОСТ 2240�93 2009 EXW 60,00 2500,00 2500,00 2500,00 315,41
Насіння сої Фаєтон 1 репр. ГОСТ 2240�93 2009 EXW 5,00 7100,00 7100,00 7100,00 895,75
Насін.овесу Синельниківськ.1231 Eліта ГОСТ 2240�93 2009 EXW 27,88 2000,00 2000,00 2000,00 252,32
Насіння овесу Скакун Еліта ГОСТ 2240�93 2009 EXW 9,00 2000,00 2000,00 2000,00 252,32
Насіння гороху Світ 1 репр. ГОСТ 2240�93 2009 EXW 31,00 3800,00 3800,00 3800,00 479,42

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 12000,00 1268,24 1268,24 1268,24 160,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 4200,00 1188,97 1188,97 1188,97 150,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 2070,00 1434,66 1446,45 1466,37 182,49
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 400,00 1387,10 1387,10 1387,10 175,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FAS 3500,00 1307,84 1307,84 1307,84 165,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2009 CPT 9700,00 974,93 992,63 998,71 125,23
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 CPT 29500,00 1204,80 1212,16 1307,84 152,93
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 2009 DAF 7500,00 1307,87 1339,55 1347,47 169,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 22,00 1668,80 1668,80 1668,80 210,54
Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 44,00 1166,94 1193,46 1219,98 150,57
Просо 2 клас ГОСТ 22983�88 2009 CFR 130,00 1268,21 1268,21 1268,21 160,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2009 FCA 65,00 951,16 1004,81 1030,42 126,77
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2009 CPT 200,00 2960,63 2960,63 2960,63 373,52
Вика ДСТУ 4828�2007 2009 DDU 44,00 2853,47 2901,03 2948,58 366,00
Соя ГОСТ 17109�88 2009 CPT 4000,00 2583,97 2583,97 2583,97 326,00
Соя ГОСТ 17109�88 2009 DAF 220,00 3249,86 3249,86 3249,86 410,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 EXW 65,00 2148,03 3108,51 3566,93 392,17
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 501,00 3012,07 3452,79 3712,84 435,61
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 2009 FOB 12550,00 2377,89 2509,95 3027,85 316,66
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 CPT 80,00 5616,50 6018,72 6420,94 759,33
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694�2006 2009 DDU 20,00 4815,67 4815,67 4815,67 607,54
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 FCA 110,00 1656,60 1662,26 1669,06 209,71
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DAF 63,00 2758,30 2758,30 2758,30 347,98
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2009 DDU 434,00 2601,41 3762,80 6975,14 474,72
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2009 FCA 20,00 2298,63 2298,63 2298,63 290,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2009 FOB 20,30 29723,63 29723,63 29723,63 3750,00
Насіння редьки ГОСТ 2240�93 2009 DAF 550,00 2174,79 2174,79 2174,79 274,37
Насіння гібриду соняшнику ГОСТ 2240�93 2009 CIP 5,40 35968,40 35968,40 35968,40 4537,85
Насіння гібриду соняшнику ГОСТ 2240�93 2009 DDU 12,00 25842,91 25842,91 25842,91 3260,40
Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2009 FCA 42,00 5033,20 5033,20 5033,20 635,00
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2009 DAF 67,85 2379,08 2379,08 2379,08 300,15
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292�93 2009 FCA 210,00 1664,52 1664,52 1664,52 210,00
Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2010 FCA 110,00 6103,40 6103,40 6103,40 770,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 2010 FOB 2000,00 6658,26 6658,26 6658,26 840,00

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 30.05.2010 FAS 2000,00 1442,59 1442,59 1442,59 182,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FOB 7540,00 1454,48 1454,48 1454,48 183,50
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 3000,00 1268,24 1268,24 1268,24 160,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 01.07.2010 FOB 20000,00 1268,21 1268,21 1268,21 160,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.05.2010 CPT 1000,00 1212,72 1212,72 1212,72 153,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.05.2010 CPT 1500,00 1117,64 1117,64 1117,64 141,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 29.06.2010 FOB 2500,00 1188,97 1188,97 1188,97 150,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2010 FCA 1685,00 1153,28 1166,40 1177,06 147,16
Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 01.07.2010 FOB 50000,00 871,89 871,89 871,89 110,00
Жито 2 клас ДСТУ 4522�2006 01.07.2010 FOB 55000,00 753,00 753,00 753,00 95,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 31.05.2010 CFR 216,00 2219,36 2219,36 2219,36 280,00
Сорго ГОСТ 8759�92 31.05.2010 FOB 3500,00 951,18 951,18 951,18 120,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.05.2010 FAS 1000,00 1204,80 1204,80 1204,80 152,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.05.2010 CPT 23400,00 1005,45 1042,55 1442,59 131,53
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2010 FOB 5000,00 1054,20 1054,20 1054,20 133,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.05.2010 DAF 3000,00 1335,58 1335,58 1335,58 168,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525�2006 31.05.2010 FOB 14000,00 1268,21 1268,21 1268,21 160,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694�2006 31.12.2010 FCA 4,00 4042,41 4042,41 4042,41 510,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 15.05.2010 FOB 580,00 3170,52 3170,52 3170,52 400,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694�2006 30.06.2010 FCA 110,00 3368,68 3368,68 3368,68 425,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2010 FCA 240,00 2667,20 2667,20 2667,20 336,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.01.2011 DDU 500,00 5372,38 5372,38 5372,38 677,79

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 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
11 Одеська аграрна біржа м.Одеса
12 Одеська товарна біржа м.Одеса
13 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
14 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
15 Рівненська міжрегіональна товарно�майнова біржа «Прайс» м.Рівне
16 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
17 Сумська товарна біржа м.Суми
18 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
19 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
20 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
21 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
22 Товарна біржа «Українська�Донецьк» м.Донецьк
23 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
24 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
25 Українська аграрна біржа м.Київ
26 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
27 Українська універсальна біржа м.Полтава
28 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
29 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
30 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
31 Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
32 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
33 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
34 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

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

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

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

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

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у відділеннях «Укрпошти» 
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість передплати через поштові відділення – 17,37 грн/місяць. 
Вартість редакційної передплати у 2010 році не змінилась – 16,00 грн/місяць.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Херсонщина приросте 
сучасним зернокомплексом
15 квітня на території державного під�
приємства «Херсонський морський
торговельний порт» відбулося урочи�
сте закладення першої палі для май�
бутнього надсучасного зернового
комплексу. Як повідомляє прес�служ�
ба Херсонської ОДА, будівництво
зернового комплексу здійснювати�
меться виключно за рахунок власних
коштів ДП «Херсонський морський
торговельний порт». Новий об'єкт
стане першим кроком до реалізації
Генеральної схеми розвитку Хер�
сонського МТП до 2015 року, якою
передбачено освоєння лівого берега
Дніпра, де розташовані два затони
порту. Планується побудувати сучасні
термінали й причали, прокласти до
них залізничну колію з м.Цюрупинськ. 
Майбутній зерновий комплекс – це
11 елеваторних ємностей висотою до
30 метрів, діаметром від 10 до 17 ме�
трів, об'єднаних транспортними гале�
реями, якими рухатиметься зерно.
Продуктивність розвантаження заліз�
ничних вагонів – 350 тонн на годину,
автомобілів – 250 тонн на годину.
Об'єкт відповідатиме всім екологіч�
ним нормам і будуватиметься в два
етапи: першим передбачено будів�
ництво завершеного технологічного
циклу з приймання, збереження та
відвантаження зерна на судна; дру�
гим – будівництво додаткових ємно�
стей для збільшення обсягів перевал�
ки зерна. Завершення першого етапу
будівництва заплановане на 29 ве�
ресня 2010 року, другого – на кінець
грудня 2010 року.
За словами учасників урочистого від�
криття, комплекс дозволить більше
ніж удвічі наростити обсяги перероб�
ки вантажів, створити нові робочі міс�
ця, збільшити відрахування до дер�
жавного і місцевих бюджетів.

В Криму переглядають 
підходи до зрошення
Вартість зрошування сільськогоспо�
дарських земель, на думку кримсь�
ких посадовців, має коливатися за�
лежно від зрошуваних культур. 
За повідомленням прес�служби Ради
міністрів АР Крим, фахівці�аграрії ро�
зуміють, що однакова ціна зрошуван�
ня кормових і високорентабельних
технічних культур рано чи пізно поста�
вить хрест на тваринництві в Криму. І
вартість зрошування кормових повин�
на бути мінімум в 2 рази менше. 
Так, Олександр Лієв, голова Респу�
бліканського комітету АР Крим по во�
догосподарському будівництву і зро�
шуваному землеробству, зазначив,
що економісти Рескомводгоспу вже
працюють над введенням такого під�
ходу. 
Сьогодні в Криму вартість послуг на
водопостачання коливається від 5 до
16 копійок за кубометр води (без
урахування вартості електроенергії) і
залежить від географічного положен�
ня зрошуваної землі. Така різниця в
ціні лише посилює диспропорцію в
розвитку регіонів – вже більше 10 ро�
ків поливається тільки половина
сільськогосподарських площ, придат�
них для зрошування. Якщо найближ�
чими роками цю ситуацію не випра�
вити, то близько 200 тис. гектарів
придатної для зрошування землі за�

лишиться просто сільгоспугіддями і
відновлення поливів на цій території
буде дуже дорогим задоволенням.
Внутрішньогосподарські і міжгоспо�
дарські мережі, не задіяні в зрошу�
ванні, розкрадаються і приходять у
непридатність. 
Тож цього року керівництво Реском�
водгоспу Криму планує вжити заходів
щодо вирівнювання ціни на зрошу�
вання по всій території республіки.
Розробляється спеціальний диферен�
ційований підхід до видів зрошува�
них культур. В результаті застосуван�
ня цього підходу, будуть застосовані
пільги на зрошування кормових куль�
тур, багаторічних насаджень (садів і
виноградників), а також, для подачі
води для приватного овочівництва
(площею до 12 соток). 
Лариса Курцева, начальник упра�
вління організації виробництва і
маркетингу продукції тваринництва і
рибного господарства Міністерства
аграрної політики АРК, зазначає, що
в структурі собівартості продукції
тваринництва вартість кормів ста�
новить практично половину. Тому
здешевлення кормів, яке буде отри�
мано за рахунок пільгових тарифів
оплати за воду, використану на посі�
вах кормових культур, дозволить
знизити собівартість продукції тва�
ринництва. В результаті цього заходу
господарства стануть більш конку�
рентноздатними.

Харківщина окреслила 
проблеми тваринництва
На Харківщині відбулася нарада з ке�
рівниками сільськогосподарських,
переробних, наукових та учбових за�
кладів з питань стану справ в тварин�
ництві та перспектив його подальшо�
го розвитку. 
Заступник начальника Головного
управління АПК облдержадміністрації
Олена Кулик, відзначивши загальне
скорочення поголів'я в області, крім
іншого закцентувала увагу на факто�
рах і проблемах, які стримують роз�
виток галузі. 
Так, за її словами, м'ясопереробні
підприємства не зацікавлені у закупів�
лі вітчизняної сировини через імпорт
іноземного м'яса за демпінговими ці�
нами. Закупівельні ціни на яловичину
(в живій вазі) порівняно з попереднім
роком зменшились на 12%. Сьогодні
при продажі худоби на м'ясоперероб�
ні підприємства середній їх рівень
становить від 9 до 11 гривень за кіло�
грам при собівартості вирощування 15
гривень за кілограм. Тобто на кожно�
му кілограмі сільгоспвиробники не�
суть збитки близько 4 гривень. За
підсумками минулого року збитко�
вість виробництва яловичини прогно�
зується на рівні 36%. Закупівельні ці�
ни на живих свиней також зменши�
лись на 7%. За таких умов власне ви�
робництво згортається. 
Також перепоною стає вкрай низька
підтримка галузі державою. За різни�
ми напрямками державної підтрим�
ки було нараховано дотацій на суму
13,2 млн гривень, фактично виплаче�
но – 10,4 млн гривень. До цього часу
не виплачена кредиторська заборго�
ваність в сумі – 2,8 млн гривень.
У порівнянні з 2008 роком обсяги
бюджетної підтримки скоротилися
втричі.


