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Жнива�2010
СПОДІВАЄМОСЯ, що ста�

ном на 1 грудня і з огляду на

морози, жнива в Україні,

зрештою, завершено. Відтак

намолочено 41462,0 тис.т зер�

нових та зернобобових куль�

тур, які обмолочено на площі

14572,0 тис. га, тобто 99,7%.

Середня врожайність – 2,85

т/га проти торішніх 3,12 т/га.

На цю дату 2009 р. було намо�

лочено 47935,0 тис.т з площі

15365,0 тис.га. 

Кукурудзи на зерно одер�

жано 12028,0 тис.т з площі

2625,0 тис.га за середньої уро�

жайності 4,58 т/га. Це стано�

вить 99% від запланованих до

збирання 2647,0 тис.га. Торік

на цю дату було зібрано

10139,0 тис.т з площі 1992,0

тис.га, урожайність – 5,09

т/га.

Цукрових буряків накопа�

но 14777,0 тис.т з площі 495,0

тис.га, це 100% від прогнозо�

ваних 495,0 тис.га. Середня

врожайність – 29,9 т/га. При

цьому вивезено 14527,0 тис.т.

Торік урожайність становила

31,7 т/га, на цю дату було на�

копано 10272,0 тис.т з площі

324,0 тис.га і вивезено 999,0

тис.т солодких коренів. 

Сої одержано 1671,0 тис.т

з площі 1038,0 тис.га, що ста�

новить 100% від запланова�

них до збирання 1038,0 тис.га.

Середня врожайність – 1,61

т/га. Торік мали 1019,0 тис.т з

площі 624,0 тис.га  за  се�

редньої врожайності 1,63 т/га.

Насіння соняшнику одер�

жано 7150,0 тис.т з площі

4436,0 тис.га, це 100% від за�

планованих до збирання

4436,0 тис.га. Урожайність –

1,61 т/га.

Наразі посіяно озимого

ріпаку 1034,0 тис.га, що ста�

новить 85% від запланованих

1223,0 тис.га.

Завершено сівбу озимини.

Посіяно (без ріпаку) 8270,0

тис.га. В тому числі на зерно

– 8199,0 тис.га, що складає

97% від запланованих 8430,0

тис.га. З них: озимої пшениці

– 6650,0 тис.га (99% від пла�

ну), жита – 323,0 тис.га (94%),

ячменю – 1224,0 тис.га (89%).

Зяблевий обробіток ґрун�

ту проведено на площі

13481,0 тис.га, що становить

102% від запланованих

13251,0 тис.га. Минулого року

на цю дату було підготовлено

12980,0 тис.га.

В УКРАЇНІ немає чіткої держав�

ної стратегії розвитку системи

управління агроризиками. Дві

статті, що регулюють питання

сільськогосподарського страху�

вання у Законі України «Про дер�

жавну підтримку сільського гос�

подарства України» є несистем�

ними, недовершеними та недо�

сконалими. 

Водночас, приміром, у Росій�

ській Федерації на субсидування

агрострахування «освоюється» не

менше 60% бюджету компаній,

спрямованого на це. У Молдові

субсидується від 50% до 80% від

суми страхових премій; велику

частку займає страхування висо�

ковартісних видів продукції. У

Казахстані та Білорусі діє обов'яз�

кове агрострахування. До речі, у

Білорусі за рахунок коштів респу�

бліканського фонду підтримки

виробників сільськогосподарсь�

кої продукції, продовольства і аг�

рарної науки сплачується 95%

страхового внеску, інші 5% – за

рахунок страхувальника.

Тому питання сільськогоспо�

дарського страхування в Україні

потребує системного узагальнен�

ня на державному рівні. Необхід�

но не нав'язувати товаровиробни�

ку умови страхування, а заохочу�

вати його страхувати врожай. Це

можна зробити лише за фінансо�

вої підтримки держави, як це ро�

бив, робить і робитиме весь світ.

До того ж, програми по субсиду�

ванню страхових внесків у аграр�

ному секторі відповідають прави�

лам і нормам СОТ. 

З 21 серпня 2009 року на роз�

гляді у Верховній Раді України

перебуває законопроект № 5063

«Про особливості здійснення

страхування сільськогосподарсь�

кої продукції з державною фінан�

совою підтримкою». Наразі да�

ний нормативно�правовий акт

готується до другого читання. 

Проект закону містить дуже

багато норм, які можуть змінити

на краще ситуацію у сфері стра�

хування агропромислового ком�

плексу. Квінтесенція законопро�

екту полягає у реформуванні си�

стеми страхування сільськогоспо�

дарської продукції із залученням

до цього процесу коштів держав�

ного бюджету. 

Продовження на стор.4

Агроринок підстрахувався

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
РЕФОРМИ ´УКРСПИРТУª: 
СПИРТОВА ГАЛУЗЬ НА РОЗДОРІЖЖІ
Нещодавній матеріал про стан справ у
спиртовій галузі не висвітлював точку зору
Державного підприємства спиртової та лікеро�
горілчаної промисловості «Укрспирт». Нині
генеральний директор ДП Ігор Сухоносов
надав нам коментар щодо свого бачення
подальшої долі галузі.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством у
листопаді та за поточний тиждень.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ У Верховній Раді України до другого читання готується
законопроект, що може корінним чином змінити ситуацію у страхуванні
агропромислового комплексу.
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АГРОПОЛІТИКА
УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО І НАДАЛІ 
СПОЖИВАТИМУТЬ У ЄГИПТІ
Розширений українсько�єгипетський бізнес�форум
відбувся 23�25 листопада 2010 року в столиці Єгипту
м.Каїр. До складу української офіційної делегації,
очолюваної Прем'єр�міністром України Миколою
Азаровим, увійшли керівники профільних міністерств
та представники вітчизняного бізнесу. 

ОСОБИСТІСТЬ
´МАКСИМАЛІЗМ ñ СТОВБУР ЖИТТЄВОГО
ДЕРЕВА. ВСЕ ІНШЕ ñ ЙОГО ВІТИª

Сьогодні гість нашої постійної рубрики «Герой
України» – президент Національної академії
аграрних наук України, народний депутат
Михайло Зубець.
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За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

02.12.2010

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX+індекс
(Україна) 2155,84 2,5% 48,1%

РТС 
(Росія) 1633,71 0,9% 13,1%

WIG 20
(Польша) 2667,42 0,0% 11,7%

DAX*
(Німеччина) 6688,49 +2,0% 12,3%

S&P 500*
(США) 1180,55 +1,5% 5,9% 



Спільна охорона 
прав на сорти рослин
Росія і Україна співпрацювати�
муть у сфері випробування і
охорони прав на сорти рослин.
Відповідну угоду у присутності
Президентів Росії і України
Дмитра Медвєдєва і Віктора
Януковича днями підписали
аграрні міністри обох країн
Олена Скринник і Микола

Присяжнюк за підсумками 
4�го засідання Російсько�Укра�
їнської міждержавної комісії.
Співпраця в рамках зазначеної
угоди здійснюватиметься відпо�
відно до законодавства двох
держав і акту Міжнародної кон�
венції з охорони нових сортів
рослин від 19.03.1991 р.  
Документ, зокрема, передбачає
обмін інформацією про науко�
во�технічні досягнення в області
випробувань і охорони прав на
сорти рослин, текстами норма�
тивних документів щодо випро�
бувань і охорони прав на сорти
рослин.
Сторони також планують сприя�
ти проведенню учбових стажу�
вань і навчання фахівців з пи�
тань, що стосуються випробу�
вань і охорони прав на сорти
рослин, проводити спільні на�
ради для обговорення і ухва�
лення рішень з наукових і прак�
тичних питань.

Українська курятина
може поїхати 
до Європи 2011 року
Європейська комісія, можливо,
в травні 2011 р. прийме рішення
щодо надання українським ви�
робникам м'яса птиці і яєць
права постачати продукцію на
європейський ринок. Про це
повідомив головний держав�
ний ветеринарний інспектор
України Іван Бісюк на прес�
конференції 1 грудня. Він за�
значив, що інспектори гене�
рального директората Євро�
пейської комісії з питань охо�
рони здоров'я і захисту прав
споживачів (DG SANCO) з 6 по
10 грудня повторно проінспек�
тують українську систему кон�
тролю за виробництвом м'яса
птиці і яєць. За результатами
цієї перевірки, за його слова�
ми, буде вирішена подальша
доля українського експорту
м'яса птиці і яєць в ЄС. 
Іван Бісюк запевнив, що укра�
їнські птахівники мають всі
шанси на отримання права екс�
порту продукції до країн ЄС. Він
нагадав, що Україні наразі до�
зволено постачати до ЄС рибу,
сухе молоко, мед і коней.
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 02 грудня 2010 року

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ»

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіта+
лізація, 

млн.

Ринкова
капіта+
лізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 18,50 18,60 18,60 1 997,64 1 997,64 4,6% 87,9%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 63,90 64,00 63,90 4 676,90 1 533,21 5,3% 52,9%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 6,90 7,15 6,70 711,88 934,62 0,0% 162,7%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 13,90 14,10 14,00 894,21 894,21 +0,7% н/д
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 82,20 82,80 82,80 2 070,00 678,60 +0,8% 107,0%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 7,48 7,82 7,50 162,53 213,38 +1,6% 5,8%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,20 3,35 3,35 110,32 144,84 3,0% 0,59
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 97,50 103,00 108,00 1 027,56 128,85 0,0% н/д
Лендком Лондон LKI LN GBP 6,50 6,75 6,63 28,82 44,94 +7,0% 8,2%
УкрРос UX (Україна) UROS UZ UAH 2,80 3,15 2,80 316,04 39,63 0,0% н/д
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,44 1,50 1,50 25,80 33,87 7,1% +42,3%
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 42,00 43,00 43,00 242,86 30,45 +9,8% +54,3%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,76 0,86 0,76 9,50 12,47 0,0% +24,8%

Ресурси для аграріїв
25 листопада в «Президент/го/

телі» в Києві відбулася третя

міжнародна конференція

«Ринок матеріально/технічних

ресурсів/2010». Захід відвіда/

ло близько 150 учасників з по/

над 10 країн. Організатором

традиційно виступила компа/

нія «УкрАгроКонсалт». 

ОДНИМ з перших виступав пред�

ставник Світового Банку Руслан

Піонтківський. Він представив

досить детальну статистику еконо�

мічного стану України у період

2000�2008 рр. «Щоб зрозуміти, як

вивести країну з кризи, необхідно

зрозуміти, що рухало Україною у

докризовий період. В середньому

вітчизняна економіка зростала се�

редніми темпами і трималася при�

близно на одному рівні з країна�

ми�сусідами та найближчими

конкурентами. Отже хотілося б зу�

пинитися на головних чинниках,

які обумовили таке стабільне зро�

стання. На початку 2000�х років в

Україні було чимало невикориста�

них виробничих потужностей,

тож аби нарощувати виробництво

не було потреби інвестувати бага�

то коштів, достатньо було лише

використати наявні ресурси. Але

на 2007�2008 рік потужності май�

же всіх галузей економіки вже бу�

ли задіяні на 90�95%.

Дуже сприятливими для Украї�

ни були й умови зовнішньої торгів�

лі. Тобто відношення середніх ек�

спортних цін до середніх імпорт�

них цін постійно зростало, і на

2008 рік індекс досяг позначки 1,5.

У цей час європейські та інші роз�

винені країни, наприклад, все ще

тримали індекс у межах одиниці.

До 2004 року головним чинни�

ком зростання було збільшення

обсягу імпорту. Після того сальдо

торгівельного балансу стало

від'ємним. Споживання збільши�

лося вдвічі, що стало наслідком

зростання реальної заробітної

плати. Ще одним чинником еко�

номічного зростання став бум цін

на метал і газові субсидії».

Пан Піонтківський також

звернув увагу на замкнене коло,

яке підриває конкурентоспро�

можність української економіки.

Усе починається із завищеного

бар'єру для започаткування бізне�

су, через високі податки, недороз�

винену інфраструктуру. Через це у

нас немає розвиненого конку�

рентного ринку – у кожній галузі

є своя, фактично монопольна,

компанія. В свою чергу через

слабку конкуренцію у лідерів

ринку досить низький стимул до

впровадження сучасних техноло�

гій та інновацій, адже нема кого

випереджати. Також підприєм�

ства не бачать сенсу у диверсифі�

кації виробництва. Виходить, що

будь�яке коливання ціни досить

болюче б'є по непідготовленому

підприємству. Існуючі компанії

лякають перспективи зменшення

прибутків через появу конкурен�

тів, і вони, у свою чергу, лобіюють

продовження ситуації із високи�

ми бар'єрами започаткування но�

вого бізнесу. Це не означає, що

економіка не зростає, але зро�

стання проходить значно повіль�

ніше. Така, на думку представни�

ка Світового банку, склалася си�

туація  в Україні. Для її поліпшен�

ня необхідно провести реформи у

фіскальній політиці та державно�

му секторі, поліпшити інвести�

ційний клімат, а у короткостроко�

вій перспективі провести реабілі�

тацію банківського сектору.

Голова представництва IFC в

Україні Тетяна Волошина розпо�

чала свою доповідь традиційно – з

ознайомлення учасників із Міжна�

родною фінансовою корпорацією

(IFC). Відносною новинкою ком�

панії тепер є надання не тільки фі�

нансових, а й консультаційних по�

слуг. Також пані Волошина наголо�

сила, що агросектор є одним з прі�

оритетів IFC. «Українські банки

сьогодні неохоче фінансують аг�

рарний сектор, у той час як сіль�

госптоваровиробникам кошти

необхідні. Є проблеми з урожайні�

стю, інфраструктурою – ми нео�

дноразово недоотримували вро�

жай, так само як і не могли іноді

вивезти або хоча б зберегти у при�

датному стані вирощену продук�

цію. Є й інші проблеми, про котрі

усі й так знають. Ми розуміємо, що

не зможемо допомогти усьому аг�

росектору, але принаймні тими на�

працюваннями, які ми здобули на

власному досвіді в інших країнах,

ми готові поділитися».

Генеральний директор «Укр�

АгроКонсалт» Сергій Феофілов

надав учасникам детальні стати�

стичні дані по ринку матеріально�

технічних ресурсів агросектору Ук�

раїни. Як відомо, об'єми вітчизня�

ного виробництва зерна постійно

зростають, утім з 2008 року вони

знову почали знижуватися. Біль�

шість проблем виникло через не�

стачу грошових коштів, адже з по�

чатку фінансової кризи банки сут�

тєво урізали свої кредитні програ�

ми. При цьому, якщо ціна на амі�

ачну селітру за 2 роки фактично

залишилася незмінною, то дизпа�

ливо подорожчало майже на 2 тис.

грн. Експорт мінеральних добрив

у 2009 році порівняно з 2008 ско�

ротився більш ніж у 2 рази, про�

довжилася тенденція до його ско�

рочення і у 2010. Імпорт за остан�

ній рік навпаки трохи збільшився.

За словами пана Феофілова, до�

брива українського виробництва й

надалі будуть менш конкуренто�

спроможні, ніж іноземні.

Щодо тенденцій ринку ЗЗР, то

очікується скорочення їх спожи�

вання малими та середніми госпо�

дарствами, а попит з боку великих

компаній навпаки зросте. 

Підготував Артем Житков



Серед іншого були підняті пи�

тання експорту зерна з України.

Він наразі залишається заблоко�

ваним, оскільки Мінекономіки

не видає зерноторговим компа�

ніям відповідні ліцензії. Про це

повідомив Леонід Козаченко. 

Зокрема, пан Козаченко на�

гадав, що спеціально створена

комісія розподілила 2,182 млн

тонн квоти на експорт зерна між

компаніями ще 12 листопада.

При цьому, за його даними, за�

плановане на 2 грудня засідання

спеціальної комісії з розподілу

квот на експорт сільськогоспо�

дарської продукції, на якому ма�

ли бути дорозподілені квоти, з

невідомих причин перенесено на

8 грудня.

За його словами, така ситуа�

ція призвела до того, що в україн�

ських портах чекають на експорт

близько 183 тис. тонн зерна.

Президент УАК відзначив, що

Україна з початку цього марке�

тингового року експортувала

близько 5 млн тонн зерна, тоді як

за аналогічний період попе�

реднього маркетингового року –

11,5 млн тонн. При цьому він

вважає, що в поточному марке�

тинговому році Україна може без�

болісно поставити на зовнішні

ринки 13�14 млн тонн. «Якщо

відпустять експорт, я сумніваюся,

що ми зможемо експортувати до

кінця маркетингового року 8 млн

тонн, що залишилися», – сказав

Леонід Козаченко. 

Він вважає, що особливо гос�

тро стоїть зараз питання експорту

кукурудзи. Зокрема, він зазначив,

що Україна зібрала цього року

близько 12 млн тонн кукурудзи

проти торішніх 10 млн тонн,

натомість експортувала з початку

нинішнього маркетингового року

лише 640 тис. тонн проти 2 млн

тонн за аналогічний період

2009/10 МР. 

Нині ж через відсутність ек�

спорту кукурудзи ціни на неї

значно впали і в березні можуть

ще більше знизитися під впливом

світових тенденцій. Зважаючи на

це, він вважає за необхідне термі�

ново відмінити квотування ек�

спорту кукурудзи. За словами па�

на Козаченка, міністр аграрної

політики Микола Присяжнюк

підтримує цю ініціативу. 

Днями громадські організації

АПК звернулися до Президента

України Віктора Януковича з

проханням доручити уряду негай�

но відмінити квотування експор�

ту кукурудзи. 

Україна з 19 жовтня по 31

грудня 2010 р. ввела квоти на ек�

спорт 2,7 млн тонн зерна, у тому

числі: на пшеницю – 0,5 млн

тонн, ячмінь – 0,2 млн тонн, ку�

курудзу – 2 млн тонн, жито і

гречку – по 1 тис. тонн.

АГРОПРОФІ

№ 45 [132] 3 грудня, 2010

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 3 АКТУАЛЬНО
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

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 03 по 07 грудня 2010 року, грн/тонна

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1650 4300 3400
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1750 1630 1650
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1500 3250
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1750 1500 3250
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1750 1500 4250+4150 1500 3200
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1750 1700 1520 1600 1580 1600 3250
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1750 1700 1520 1580 1600 3250
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 1750 1700 1520 3250
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 1750 1700 1550 1580 1600 4250 3250
Філія «Вітове», Черкаська обл. 4250 3250
Філія «Кам’янка+Дніпровська», Запорізька обл. 1750 1700 1600 1630 1650 4200
Філія «Мар’янівська», Польтавська обл. 1750 1700 1550 1580 1600 4250 3250

Базис поставки

Пшениця

Ріпак
Куку	
рудза

Ячмінь

Сорго Со	
няш	
ник

Соя2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.
чер	
воне

біле

*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 02.12.2010 року 1 RUB = 0,25236 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 02 грудня 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 Січень ’11 5715 5715 5723 5723 + 5719 +8 2 25277980
EXW пшениця кл.3 Березень ’11 5301 5301 5301 5301 + 5301 +170 1 344565
EXW пшениця кл.3 Травень ’11 0 0 0 0 + 5451 +170 0 0
EXW пшениця кл.4 Січень ’11 5575 5568 5575 5568 + 5572 +3 2 23177440
EXW пшениця кл.4 Березень ’11 5646 5641 5646 5641 + 5644 +7 2 21275995
EXW пшениця кл.4 Травень ’11 5761 5761 5765 5765 + 5763 +11 2 20228130
EXW пшениця кл.5 Січень ’11 5245 5245 5255 5255 + 5250 +8 2 21840000
EXW пшениця кл.5 Березень ’11 5349 5345 5349 5345 + 5347 +21 2 19463080
EXW пшениця кл.5 Травень ’11 5445 5445 5446 5446 + 5446 +14 2 18405790
FOB експ. пшениця Січень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 221,5 +0 0 0
FOB експ. пшениця Березень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 227,3 +0 0 0
FOB експ. пшениця Травень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 227,3 +0 0 0

Херсонський машзавод 
поки що буде приватним
Президент України Віктор Янукович повернув у Верховну Раду для
повторного розгляду закон «Про повернення у держвласність цілі�
сного майнового комплексу ТОВ «Херсонський машинобудівний за�
вод» (ХМЗ) з пропозицією відхилити його як такий, що не відповідає
Конституції. Пропозиції президента внесені до парламенту 24 листо�
пада 2010 р.
У зауваженнях глави держави до закону, наголошується, що закон
не може бути підписаний, оскільки він фактично передбачає при�
мусове відчуження об'єкту права приватної власності з подальшим
відшкодуванням його вартості і без визначення в цьому або іншому
законі порядку такого відчуження, що протирічить конституційним
принципам. При цьому Віктор Янукович нагадує, що таке примусове
відчуження об'єкту приватної власності можливе лише в умовах
військового або надзвичайного стану.
Президент України також підкреслює, що, ухваливши такий закон,
Верховна Рада перевищила свої повноваження, оскільки Конститу�
ція не наділяє її повноваженнями повернення об'єкту в державну
власність.
Як повідомлялося, парламент України 4 листопада 2010 р. з метою
захисту інтересів держави і трудових прав працівників повернув цілі�
сний майновий комплекс ТОВ «Херсонський машзавод» в державну
власність, за що проголосували 318 депутатів з 427 зареєстрованих.
Своїм рішенням парламент також доручив Кабінету Міністрів вжити
заходів, пов'язаних з поверненням підприємства в держвласність, і
передбачити в Державному бюджеті 2010 р. коштів на здійснення
комплексу заходів по поверненню підприємства державі.
За цим послідувало звернення голови ТОВ «ХМЗ» Олександра Олій�
ника до Президента України. У зверненні, зокрема, він назвав ухва�
лення цього закону спробою рейдерського захоплення підприємства
шляхом «залучення закону» і замовленням зацікавлених в майні під�
приємства осіб.
Довідково: ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створе�
не на базі активів ВАТ «Херсонські комбайни» і входить в структуру
ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» (Біла Церква). Підприємство є виробни�
ком зернозбиральних комбайнів «Славутич».
Контрольний пакет акцій ВАТ «Херсонські комбайни» був переданий
в статутний капітал державної холдингової компанії «Украгромашін�
вест», яка потім без узгодження з державою продала його. В результа�
ті було розпочато процедуру банкрутства ВАТ «Херсонські комбайни»,
введена процедура санації, підсумком якої стало підписання мирової
угоди і відчуження активів підприємства на користь ТОВ «ХМЗ».

Верховна Рада відмовилася вводити 
держрегулювання цін на харчові продукти 
Верховна Рада України 1 грудня відхилила проект постанови «Про
заходи по забороні темпів зростання цін на продукти харчування
першої необхідності» (№7076 від 01.09.10). Проект підтримали лише
158 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі. 
Проект був внесений народним депутатом України Ольгою Боднар і
передбачав заборону темпів зростання цін на продукти харчування
першої необхідності в період фінансово�економічної кризи. 
Проектом передбачалося рекомендувати уряду розробити і впрова�
дити в місячний термін порядок державного регулювання цін на
продукти харчування першої необхідності, а також пропонувалося
забезпечити постійний моніторинг цін на такі продукти на споживчо�
му ринку.

Україна може дозволити експортувати 
зерно до деяких країн поза квотами
Міністерство економіки України 30 листопада обнародувало проект
розпорядження КМУ «Про деякі питання експорту окремих видів
сільськогосподарської продукції». Про це повідомила прес�служба
міністерства. 
Документом передбачається дозволити експорт зерна поза рамками
введених до кінця цього року квот до тих країн, з якими Україна під�
писала угоди про вільну торгівлю. 
Згідно з документом, Мінагрополітіки разом з Мінекономіки і Держ�
митслужбою з урахуванням балансів виробництва, споживання,
експорту і імпорту сільгосппродукції повинні будуть забезпечити
організацію роботи по здійсненню експорту зазначеної продукції до
країн, з якими Україна має договори про вільну торгівлю. Йдеться
про наступну сільгосппродукцію: пшениця, кукурудза, ячмінь, жито,
гречка, цукор. 
У пояснювальній записці до документа йдеться, що в України існу�
ють підписані договори про вільну торгівлю з Азербайджаном, Біло�
руссю, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою,
Російською Федерацією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбеки�
станом і Македонією.

Квоти є, 
експорту немає
За підсумками наради у Міністерстві аграрної політики

України 2 грудня цього року керівники галузевих гро/

мадських організацій провели спільну прес/конференцію,

на якій, зокрема, були присутні Леонід Козаченко, прези/

дент Української аграрної конфедерації, Геннадій Нові/

ков, голова Аграрного союзу України і Микола Миркевич,

голова Асоціації фермерів та приватних землевласників

України. 



Законодавчі 
прогалини

Олег МАЛЬСЬКИЙ, 

партнер МЮГ 

«Астапов Лойерс»:

– ЗАКОН України про можли�

вості страхування сільськогос�

подарської продукції з держав�

ною фінансовою підтримкою

містить низку неточностей, які

можуть призвести до складно�

щів під час його реалізації. 

Зокрема, неабияке зацікав�

лення викликає обмеження на

право страхувати сільськогос�

подарські ризики: «право

страхувати сільськогосподарсь�

кі виробничі ризики мають усі

сільськогосподарські товарови�

робники, що здійснюють свою

діяльність на території України,

за винятком нерезидентів, які

вирощену на орендова�

них/власних земельних ділян�

ках, сільськогосподарську про�

дукцію вивозять за межі митної

території України відповідно до

міжнародних (міжурядових)

договорів України». Згідно з да�

ним пунктом, низка підпри�

ємств може зіштовхнутися з до�

сить серйозними обмеження�

ми, адже поняття нерезидента

може трактуватися досить ши�

роко, і у випадку наявності не�

резидентної компанії у структу�

рі української групи, і у випад�

ку експорту її продукції за кор�

дон, їм можуть відмовити у

державній підтримці при страх�

уванні. З практичної точки зору

більшість українських підпри�

ємств на сьогодні мають нере�

зидентну компанію у своїй гру�

пі та намагаються через неї ор�

ганізувати експорт своєї про�

дукції на міжнародні ринки.

Нерезидентна компанія також

часто використовується для за�

лучення іноземного фінансу�

вання агросектору. Даний

пункт може суттєво ускладни�

ти звернення лідерів українсь�

кого агросектору до західного

типу страхування.

На мою думку, закон не до�

статньо чітко прописує систему

розрахунків, за якою можна

оцінити збитки при виникнен�

ні страхового випадку. Так, до�

сить часто за період береться

попередній рік або досить ве�

ликий період. Він може бути

непродуктивним. Також досить

часто використовується понят�

тя фактично отриманої варто�

сті, яка може не відображати

економічні реалії через різку

зміну ціни на сільськогоспо�

дарську продукцію. Я вважаю,

що необхідно передбачити до�

статньо продуманий механізм

розрахунку страхових сум при

настанні страхових випадків.
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ЯК ЗАЗНАЧАЄ Я р о с л а в а

Оніка, партнер юридичної фір�

ми ІLF, такі намагання законо�

давця викликані низкою факто�

рів. По�перше, це низький рі�

вень розвитку страхування

сільськогосподарських культур

попри високі ризики сільсько�

господарської діяльності. Так,

виробники сільськогосподарсь�

кої продукції, у більшості ви�

падків, звертаються до страх�

ування у разі необхідності одер�

жання кредиту. Страхові ж ком�

панії в Україні пропонують до�

сить малий перелік страхових

пакетів  для представників

сільськогосподарського ринку

через ті ж ризики такої діяльно�

сті. По�друге, такий стан речей,

звичайно, є незадовільним та

потребує змін. Враховуючи сві�

товий досвід, що свідчить про

розвиток інституту субсидуван�

ня страхування сільськогоспо�

дарських культур державою,

суб'єкт законодавчої ініціативи

пропонує подібну до світової

модель і в Україні.

За словами Владислава

Кисіля, партнера юридичної

компанії «КПД Консалтинг»,

кожного року державний бю�

джет надаватиме грошові кош�

ти у вигляді субсидій на оплату

частини страхового платежу (не

більше 50%), нарахованого за

договором страхування сільсь�

когосподарських виробничих

ризиків. Розпорядником коштів

проект визначає Державне

агентство з управління сільсь�

когосподарськими ризиками –

новий державний орган, який

планується створити на базі

Фонду аграрних страхових суб�

сидій.

«Проект передбачає, що пра�

во страхувати сільськогосподар�

ські виробничі ризики матимуть

усі сільськогосподарські товаро�

виробники, які здійснюють

свою діяльність на території Ук�

раїни, за винятком нерезиден�

тів, які вирощену сільськогос�

подарську продукцію вивозять

за межі митної території Украї�

ни відповідно до міжнародних

(міжурядових) договорів Украї�

ни», – зазначив пан Кисіль.

Втім О л е г  М а л ь с ь к и й ,

партнер міжнародної юридич�

ної групи «Астапов Лойерс»,

відзначив, що у законопроекті

порушений основний принцип

Агроринок підстрахувався

КОМЕНТАР

Початок на стор.1

Олег ЗАГНІТКО, 

партнер МЮФ 

«БАЙТЕН БУРКХАРДТ»:

– ПРОЕКТ закону не можна виз�

нати вдалим як з політичної, так і

з техніко�юридичної точки зору.

Обґрунтування закону слушно

підкреслює широке поширення

державної підтримки страхування

в інших країнах, наведено тезу

про існування трьох моделей та�

кої підтримки. Проте автори від�

творили доринкову модель розпо�

ділу державних коштів: законо�

проектом передбачено створити

окремий ринок страхових послуг,

який буде побудований переваж�

но на державних коштах. 

На наш погляд, який багато в

чому суголосний висновкам екс�

пертного управління Верховної

Ради, законопроект підлягає іс�

тотним змінам як в ідеології, так і

в деталях. В загальних рисах, за�

конопроект передбачає створення

вертикалі виконавчої влади у су�

то договірній сфері, підміняючи,

таким чином, ринковий механізм.

Отже, адміністрування підтримки

може бути неефективним і до�

рожчим, ніж кошти, які отрима�

ють сільськогосподарники. З

огляду на короткий обсяг комен�

таря, зосередимось на принципах

побудови механізму підтримки. 

По�перше, створюють нову

агенцію у статусі небанківської

фінансової установи, але у віданні

Мінагрополітики та за бюджетні

кошти, при цьому фонд страхових

субсидій, наступником якого бу�

де агенція, уже зараз має чи не

ширші функції. 

По�друге, нереальним є пла�

нування фінансування таких дер�

жавних програм з підтримки

страхування. Так, 50 % покриття

страхових платежів, а тим більше

страхового відшкодування, є нез�

дійсненною обіцянкою з огляду

на намір страхувати усі зареєстро�

вані культури (сільськогосподар�

ські активи) – бюджет з року в рік

є різним. Кабінет Міністрів, за�

тверджуючи щорічно перелік

культур (ще одна суперечність –

адже усі зареєстровані культури

нібито підлягають покриттю), не

може передбачити потреби на�

ступного сезону – чи то для ози�

мих, чи то для ярових: кошторис

витрат повинен бути готовий до

затвердження державного бюдже�

ту восени кожного року.

По�третє, «автоматичне» на�

дання (уявімо на хвилину, що

коштів вистачає)  заохочує їхнє

використання не за призначен�

ням; декларована рівність досту�

пу до коштів означає, що ближчі

до агенції (до влади) отримають

першими та більше, ніж решта.

Участь Агенції у складанні усіх

страхових актів є «запрошенням»

до корупції. Якщо ж додати обся�

ги реєстрації культур та інших

сільськогосподарських активів,

перевірки, складання договорів і

трохи аналітичної роботи – утри�

мання штату таких працівників є

неспівмірним з обсягом коштів,

які розподіляють безпосередньо

на платежі.

По�четверте, спірною є пряма

участь держави у непритаманній

їй сфері, що зазвичай визначаєть�

ся попитом та пропозицією. Тут

були б більш слушними такі під�

ходи: 

а) наявний у законопроекті

статус агенції уточнений – це

страхова компанія першого рівня

(страховик) або другого рівня (пе�

рестраховик), що повинна існува�

ти на принципі самоокупності,

себто працювати з мінімальним

прибутком. Така компанія може

також виступати розпорядником

коштів державних програм – на�

приклад, задля заохочення виро�

щування культур із високою собі�

вартістю. В ідеалі, таке розпоря�

дження може відбуватися у кон�

сорціумі з недержавними компа�

ніями на засадах змагальності та

на зворотній платній основі; або 

б) замість агенції передбачити

створення спеціалізованого стра�

хового бюро та надати йому мо�

жливість розпоряджатися чи от�

римувати субсидії державного

бюджету на страхові продукти,

передбачені цільовими програма�

ми. При цьому відсоток субсиду�

вання страхування різних активів

мусив би бути різний – задля сти�

мулювання різноманітності та ак�

центації на переході виробництв

із вищою доданою вартістю.

Підсумуємо, що законопроект

дає сільгоспвиробникові: обіцян�

ка «здешевити» страховий платіж

державними коштами обертаєть�

ся додатковими витратами на до�

ступ до таких державних коштів

(не кажучи про зростання непря�

мих витрат на утримання бюро�

кратичного апарату). До отриман�

ня субсидії потенційний страх�

увальник повинен зареєструвати

культуру (інший актив) та підтри�

мувати чинність реєстрації, доби�

тися підписання договору з боку

агенції та наближеного до неї

страховика: усе це, з урахуванням

неринкового стимулювання робо�

ти бюрократичних органів, не бу�

де швидким. Легко передбачити,

що договори страхування будуть

укладені із запізненням. 

Після укладення договору

страхувальник повинен відслідко�

вувати – сплатила держава чи ні за

своїми зобов'язаннями – від цього

залежить, до кого звертатись за

виплатою у разі страхового випад�

ку. В разі настання страхового ви�

падку можна очікувати проблеми

щодо складання актів та доведен�

ня, що такий випадок не охопле�

ний передбаченими законопроек�

том винятками. Подібні проблеми

виникають за будь�якими видами

страхування, але коли ринок стра�

хових послуг буде обмежений

кількома компаніями, спеціально

ліцензованими відповідно до за�

конопроекту, відсоток корупцій�

них оборудок збільшиться.

КОМЕНТАР

Все не так
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страхування сільськогосподар�

ської продукції з державною

підтримкою – рівнодоступність

до державно�фінансової під�

тримки сільськогосподарських

виробників, незалежно від їх

організаційно правової форми.

«Проаналізувавши весь текст

закону, механізм оскарження

відмови повноважного органу

агентства від реєстрації відпо�

відних сільськогосподарських

культур залишається дещо не�

чітким, що автоматично приз�

водить до ненадання державою

підтримки при страхуванні

сільськогосподарської продук�

ції», – зауважив юрист. 

Наступним цікавим елемен�

том є те, що суб'єкти страхуван�

ня сільськогосподарської про�

дукції мусять бути, перш за все,

вибрані відповідно до проведе�

ного тендеру, а також мати до�

даткову ліцензію до існуючої лі�

цензії страхувальника. Пан

Мальський зазначає, що даний

механізм може призвести до то�

го, що підприємству необхідно

буде обирати додаткового

страхувальника, окрім того,

який уже може вести страхуван�

ня його підприємницьких ризи�

ків, його автотранспорту і т.ін., і

не отримати ліцензії чи не ви�

грати у тендері. З тексту закону

не зрозуміло, чи таким страх�

увальником буде одна компа�

нія, чи декілька компаній. Адже

цілком можливо, що тендери

будуть прописані таким чином,

що в Україні виникне монопо�

ліст у страхуванні сільськогос�

подарських ризиків як єдиний

кваліфікований для отримання

фінансової підтримки. В цьому

випадку важливо буде перевіри�

ти ціноутворення даного страх�

увальника і доцільність страх�

ування сільськогосподарської

продукції загалом. 

Слід звернути додаткову

увагу ще на один дуже цікавий

аспект: не підпадає під фінансу�

вання страхування сільськогос�

подарської продукції з держав�

ною підтримкою продукція, яка

містить ГМО. 

Ярослава ОНІКА, 

партнер ЮФ ІLF, адвокат:

– ЗАКОНОПРОЕКТ перед�

бачає введення інституту

страхування сільськогоспо�

дарської продукції з держав�

ною фінансовою підтрим�

кою, тобто з наданням із дер�

жаного бюджету та місцевих

бюджетів в установленому

законом порядку грошових

коштів у вигляді субсидій з

оплати частини страхового

платежу (страхової премії),

нарахованого за договором

страхування. Страхуванню у

такому порядку можуть під�

лягати майнові  інтереси

сільськогосподарських това�

ровиробників, пов'язані з їх�

німи страховими ризиками

стосовно вирощеної, відго�

дованої, виловленої, зібраної

і т.ін. продукції, а саме: уро�

жаї сільськогосподарських

культур, урожаї багаторічних

насаджень та сільськогоспо�

дарські тварини, живі водні

ресурси, сім'ї бджіл у вуликах

та їхня продукція. Кожного

фінансового року вичерпний

перелік таких об'єктів страх�

ування має визначатися по�

становою Кабінету Міністрів

України. 

Зазначений проект зако�

ну також встановлює вичер�

пний перелік страхових ви�

падків, у яких здійснюються

виплати із державною під�

тримкою. Такими, наприклад,

є: вимерзання, ожеледь, замо�

розки,  град,  буря,  ураган,

шквал, землетрус, посуха і деякі

інші. Звичайно, одним із найці�

кавіших для виробників сільсь�

когосподарської продукції пи�

танням є порядок страхування

із залученням державної фінан�

сової підтримки. Договір страх�

ування укладається зі страхови�

ми компаніями, які одержали

право на провадження такої

діяльності в установленому

законом порядку. Субсидування

стосується, по�перше, компен�

сації 50% страхових платежів,

які мають вносити страхуваль�

ники. По�друге, Агентство

(Державне агентство з упра�

вління сільськогосподарськими

ризиками – новий державний

орган, який планується створи�

ти на базі  Фонду аграрних

страхових субсидій – прим.

ред.) за рахунок коштів держав�

ного бюджету покриває 50%

збитків із страховим випадком.

Даючи оцінку зазначеному

проекту, можна сказати про по�

зитивні намагання законотвор�

ця забезпечити стабільність

сільськогосподарського вироб�

ництва та продовольчої безпеки

держави. Проте досить сумнів�

ними є строки впровадження

такого порядку страхування

сільськогосподарської продук�

ції, оскільки воно потребує уз�

годження нормативної бази як

діючої (наприклад, Закон Укра�

їни «Про страхування»), так і

прийняття нової.

Олег МАЛЬСЬКИЙ Ярослава ОНІКА Віктор ДОВГАНЬ Владислав КИСІЛЬ Антоніна ВЕНІАМІНОВА Олег ЗАГНІТКО

ТЕМУ КОМЕНТУЮТЬ

КОМЕНТАР

Перший крок

Продовження на стор.6

Віктор ДОВГАНЬ, 

керуючий партнер 

ЮФ «Довгань і Партнери»:

– АНАЛІЗУЮЧИ деякі положен�

ня проекту Закону України «Про

особливості здійснення страх�

ування сільськогосподарської

продукції з державною фінансо�

вою підтримкою», насамперед

можна відзначити декілька істот�

них недоліків використання юри�

дичної техніки. Так, у ч.6 ст. 5 за�

конопроекту передбачено вичер�

пний перелік випадків, у яких не

може бути надане страхування з

державною підтримкою. Набага�

то доцільнішим було б запрова�

дження загальних критеріїв для

визначення випадків, коли дер�

жавна підтримка не надається.

Варто відзначити, що у деяких

випадках запропонований зако�

нопроект не співпадає з поло�

женнями Цивільного кодексу Ук�

раїни, зокрема в частині обов'яз�

ків страховика та випадків при�

пинення договорів страхування.

Не погодитися можна також і з

положенням законопроекту,

яким передбачено надання спе�

ціальної ліцензії на зайняття та�

ким видом страхової діяльності,

як страхування сільськогосподар�

ської продукції з державною фі�

нансовою підтримкою, оскільки

це додасть лише бюрократичних

процедур та призведе до зловжи�

вань на ринку страхових послуг.

Однак, звичайно, на початковій

стадії розгляду будь�якого норма�

тивного акту не обійтися без не�

доліків. 

Водночас, варто відзначити й

позитивні моменти. Чи не найва�

жливішим аспектом, що передба�

чений законопроектом, є держав�

не субсидування сільськогоспо�

дарських виробників (відповідно

до ч.3 ст.22 Законопроекту, розмір

субсидування складає 50 % від за�

гальної суми страхових платежів

(страхових премій). Говорячи про

згадану норму, слід відзначити,

що державна підтримка страх�

ування сільськогосподарського

виробництва у формі компенсації

частини страхових платежів не

суперечить правилам Світової

Організації Торгівлі. Страхування

сільськогосподарської продукції

безсумнівно пов'язане з велики�

ми потенційними втратами, саме

тому вартими уваги є пропозиції

щодо внесення змін до Закону

України «Про страхування». Від�

повідно до запропонованих змін,

мінімальний розмір статутного

фонду страховика, який займати�

меться страхуванням сільськогос�

подарської продукції з держав�

ною фінансовою підтримкою,

повинний буде становити 1,5 мі�

льйони євро. Безумовно, така мі�

німальна сума статутного фонду

страховика сприятиме зміцненню

довіри до нього зі сторони вироб�

ників сільськогосподарської про�

дукції та впевненості у тому, що, у

випадку настання страхового ви�

падку, завдані збитки будуть від�

шкодовані. Іншою важливою га�

рантією виконання страховиком

своїх зобов'язань за договором

страхування сільськогосподарсь�

кої продукції з державною фінан�

совою підтримкою є вимога, у

випадку внесення змін до Закону

України «Про страхування», що

для забезпечення таких страхових

зобов'язань страховик має фор�

мувати окремі резерви за рахунок

надходження страхових платежів

і доходів від інвестування коштів

сформованих резервів по цих ви�

дах страхування. Кошти, що зна�

ходяться у таких спеціальних ре�

зервах, не можуть використовува�

ти для погашення будь�яких ін�

ших зобов'язань, ніж ті, що ви�

пливають з договорів страхуван�

ня сільськогосподарської продук�

ції з державною фінансовою під�

тримкою. 

Важливою гарантією для ви�

робників сільгосппродукції на�

дійності страховика можна вва�

жати й потенційну вимогу зако�

ну, відповідно до якої кошти ре�

зервів із страхування сільськогос�

подарської продукції з держав�

ною фінансовою підтримкою не

є власністю страховика і мають

бути відокремлені від його іншо�

го майна і не можуть бути вклю�

чені до ліквідаційної маси у разі

банкрутства страховика або його

ліквідації з інших причин.

КОМЕНТАР

Сумнівні моменти
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Агроринок підстрахувався

ЗАКОНОПРОЕКТОМ не ви�

значено, як саме буде проводи�

тись аналіз наявності ГМО у

продукції і який орган відпові�

дає за проведення такої експер�

тизи. Адже при виявленні таких

організмів вже після збору уро�

жаю теоретично можна оскар�

жити сам договір страхування

таких ризиків. Також відкритим

залишається питання першого

використання такого товару і

встановлення певного ліміту

щодо наявності ГМО у продук�

тах. Нагадаємо, що на сьогодні

існує ліміт у 0,9% наявності

ГМО речовин при продажу то�

варів.

Незрозумілим залишається і

питання компетенції територі�

альних відділень щодо реєстра�

ції чи нереєстрації певних сіль�

госпкультур. 

Як відомо, сенсом будь�якого

виду страхування є мінімізація

можливих збитків. Саме тому

страхувальник зацікавлений у

тому, щоб застрахувати своє май�

но, а страховик – сприяти страх�

увальникові у цьому з метою

одержання страхової премії.

Сільськогосподарська продукція

не є виключенням із загальної

системи страхування, хоча й має

певні, лише їй притаманні осо�

бливості. Незважаючи на оче�

видні переваги страхування, слід

визнати, що сучасний стан ро�

звитку страхування у сільсько�

господарській сфері України не

відповідає його першочерговому

завданню – бути ефективним

механізмом управління ризика�

ми в аграрному секторі та забез�

печувати стабільність виробниц�

тва та доходів сільськогосподар�

ських виробників. Тому, беручи

до уваги зазначені завдання,

внесення проекту Закону Украї�

ни «Про особливості здійснення

страхування сільськогосподар�

ської продукції з державною фі�

нансовою підтримкою», та

прийняття його у першому чи�

танні 21 жовтня 2009 року є ціл�

ком слушним кроком до зміни

ситуації на краще. Як зазначив

Віктор Довгань, керівний парт�

нер юридичної фірми «Довгань і

Партнери», можна погодитися з

думками фахівців, що запропо�

нований законопроект не є дос�

коналим, однак це перший крок

на шляху до комплексного вирі�

шення проблеми підтримки

сільгоспвиробників у сфері

страхування. Незважаючи на те,

що 2004 року було прийнято

Закон України «Про державну

підтримку сільського господар�

ства України», реальна ситуація

на ринку страхування сільсько�

господарської продукції не по�

кращилася, а ефективна держав�

на підтримка в цьому питанні

надана не була.

Рустам Колесник

Початок на стор. 1, 4�5

Владислав КИСІЛЬ, 

адвокат, партнер 

ЮК «КПД Консалтинг»:

– СТРАХУВАННЯ є одним із ва�

гомих фінансових важелів, що

сприяє сталому розвитку економі�

ки. Особливо важливою є можли�

вість застосування цього інстру�

менту у галузях господарства із

підвищеною залежністю від зов�

нішніх факторів (погодних умов,

природних явищ тощо). Очевид�

ним прикладом виробничої діяль�

ності, у якій страхування майно�

вих інтересів підприємств�вироб�

ників мало б посісти належне міс�

це, – є вітчизняне сільське госпо�

дарство. 

Такий очевидний факт, на

жаль, спростовується практикою

ведення сільськогосподарського

бізнесу в Україні. Підприємствам

бракує обігових коштів, зокрема,

внаслідок зупинення кредиту�

вання банками; відтак, значна

частина виробників не може до�

зволити собі відволікати фінан�

сові ресурси на страхування, що

негативно впливає на можливість

сталого розвитку цього сектора

економіки.

Виправити ситуацію поклика�

ний проект Закону України «Про

особливості здійснення страхуван�

ня сільськогосподарської продук�

ції з державною фінансовою під�

тримкою» (надалі – «Проект»).

Розглянемо детальніше меха�

нізм субсидування, запропонова�

ний Проектом. Перш за все, для

отримання субсидування товаро�

виробник має зареєструвати в те�

риторіальному підрозділі Агент�

ства свої сільськогосподарські

культури, тварин, живі водні ре�

сурси, сім'ї бджіл у вуликах. Мета

реєстрації – підтвердження, що

продукція вирощується (утриму�

ється) відповідно до апробованих

технологій, вживаються заходи із

попередження хвороб і нападу

шкідників, здійснюється належ�

ний облік виконаних робіт. За ре�

зультатами реєстрації Агентство

має видати Свідоцтво про реє�

страцію продукції.

При укладенні договору стра�

хування страхувальник надає

страховику Свідоцтво про реє�

страцію продукції і вносить лише

50 відсотків страхового платежу

(страхової премії), встановленого

договором. Для отримання суб�

сидій страховики надають Агент�

ству копію страхового поліса, ко�

пію документа про сплату страх�

увальником частини страхового

платежу та Свідоцтво про реє�

страцію продукції. Перерахуван�

ня сум для субсидування страхо�

вих платежів здійснюється Агент�

ством після перевірки та затвер�

дження документів, наданих

страховиками не пізніше, ніж у

двомісячний термін з дня пред�

ставлення документів.

Запропонований Проектом

механізм, на нашу думку, характе�

ризується надмірним втручанням

держави у особі Агентства в про�

цес страхування, що може знизи�

ти ефективність цього фінансово�

го інструменту. Наочне втілення

цього втручання – необхідність

отримання Свідоцтва про реє�

страцію продукції, обтяжлива

процедура видачі якого може зве�

сти нанівець можливість отри�

мання державної підтримки. Крім

того, невиправдано довгим є дво�

місячний строк перерахування

сум для субсидування.

Враховуючи викладене, про�

цедура отримання субсидії має бу�

ти наближена до потреб виробни�

ка, інакше механізм державної

підтримки страхування, що запро�

ваджується Проектом, ризикує за�

лишитися лише на папері.

КОМЕНТАР

Страхування з державною підтримкою

Антоніна ВЕНІАМІНОВА, 

головний юрист АО 

«Адвокатська фірма «Актіо»:

– ПРОЕКТ Закону України «Про

особливості здійснення страх�

ування сільськогосподарської

продукції з державною фінансо�

вою підтримкою» (далі – Законо�

проект) покликаний захистити

майнові інтереси сільськогоспо�

дарських товаровиробників і

спрямований на забезпечення ста�

більності виробництва в сільсько�

му господарстві. Принаймні, так

зазначено в преамбулі цього Зако�

нопроекту.

Проте питання, чи буде досяг�

нута вказана мета, якщо законо�

проект буде прийнято парламен�

том у поточній редакції, залиша�

ється відкритим.

Абзац 6 ч. 1 ст. 1 законопроек�

ту вказує, що сільськогосподарсь�

ким товаровиробником, який мо�

же скористатися правом на страх�

ування своєї продукції з держав�

ною фінансовою підтримкою, є

сільськогосподарські підприєм�

ства, організації, товариства, ко�

оперативи, фермерські, особисті

селянські господарства, тобто

фактично всі товаровиробники на

даному ринку. Безумовно, такий

підхід є позитивною рисою зако�

нопроекту.

Однак з подальшого аналізу

його положень випливає, що, в

першу чергу, законопроект розра�

хований на великого товарови�

робника, оскільки передбачається

досить обтяжлива процедура укла�

дання договорів страхування. У

той же час, законопроектом у

статтях 7 та 8 передбачається до�

сить вузький перелік страхових

ризиків, щодо яких можуть бути

укладені відповідні договори

страхування. Це, насамперед, різ�

номанітні природні явища, і лише

побіжно згадуються «крадіжки та

протиправні дії третіх осіб». Такий

підхід не є виправданим і потре�

бує корегування.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 4

законопроекту, державне регулю�

вання у сфері страхування сільсь�

когосподарської продукції з дер�

жавною фінансовою підтримкою

здійснюють Кабінет Міністрів Ук�

раїни, спеціально уповноважені

центральні органи виконавчої вла�

ди у справах нагляду за страховою

діяльністю, з питань аграрної по�

літики та Державне агентство з

управління сільськогосподарськи�

ми ризиками. Як бачимо, законо�

проект передбачає широку та не

надто чітко визначену мережу

суб'єктів державного регулювання

у відповідній сфері зі створенням

нової держустанови зі спеціальною

компетенцією – Державного

агентства. Натомість створення та�

кої установи видається недоціль�

ним, оскільки закріплені за нею

законопроектом повноваження

можуть виконувати вже існуючі

державні органи і служби.

Звертає на себе увагу передба�

чена законопроектом значна зал�

ежність перерахування державних

субсидій страховикам від конкрет�

ного стану наповнюваності Дер�

жавного бюджету. Хоча законо�

проект передбачає низку гарантій

у вигляді списання з рахунків

Агентства відповідних коштів за

заявою страховика до суду у без�

спірному порядку за наказовим

провадженням, він не містить

якихось додаткових заохочень та

стимулів для учасників страхово�

го ринку в отриманні ліцензії на

здійснення страхування сільсько�

господарської продукції з держав�

ною фінансовою підтримкою.

Відповідні положення потребують

доопрацювання законопроекту.

Таким чином, прийняття за�

конопроекту після відповідного

доопрацювання може мати пози�

тивні наслідки для розвитку

сільського господарства в Украї�

ні, в першу чергу, для інтересів

великого сільськогосподарського

виробництва та фермерської

діяльності.

КОМЕНТАР

Потрібні доопрацювання

Олесь Євтєєв

РЕОРГАНІЗАЦІЯ «Укрспир�

ту», на думку його очільника, –

це крок до наведення ладу у

спиртовій галузі. «До цього ча�

су, – зазначає Ігор Сухоносов,

– ми були свідками парадок�

сальної ситуації: спиртова га�

лузь, яка є державною і займає

монопольне становище на рин�

ку, була збитковою. І головна

причина тому – надлишок по�

тужностей. Справа в тому, що

ніхто не був зацікавлений в

ефективній роботі державних

спиртових підприємств. Галузь

розграбована і штучно доведе�

на до банкрутства. І директори

спиртзаводів у такій ситуації

змушені були якось виживати,

а тому демпінгували ціни і,

фактично, працювали на ко�

ристь виробників горілки». 

Керівник ДП «Укрспирт»

переконаний, що звернення

горілчаних компаній до Прези�

дента і Прем'єр�міністра – це

чергова спроба завадити наве�

денню ладу. «Але як би там ко�

мусь не хотілося, – говорить

він, – реорганізацію галузі роз�

почато. Наша мета – підви�

щення капіталізації спиртової

галузі, забезпечення рентабель�

ності спиртових заводів на рів�

ні понад 20%. Ми маємо зроби�

ти галузь прибутковою». 

Насамперед, реорганізація

спрямована на ефективне ви�

користання людських і фінан�

сових ресурсів. Але це процес

не одного дня. Спершу слід

провести інвентаризацію, оцін�

ку й експертизу майна. А це

займе чимало часу – галузь

розграбована. Потім необхідно

реорганізувати спиртзаводи і на

їхній базі створити структурні

підрозділи – філії, які увійдуть

до складу ДП «Укрспирт». 

Також, додав пан Сухоно�

сов, нарешті має бути проведе�

но оцінку інвестиційних про�

грам і знайдено інвесторів. По�

тому можна переходити до мас�

штабної модернізації виробни�

чих потужностей. Лише у такий

спосіб можна підвищити якість

продукту й одночасно зменши�

ти його собівартість. 

«Ми вибудуємо логістику і

скоротимо витрати на переве�

зення та зберігання спирту, –

зазначає посадовець, – посту�

пово впроваджуватимемо но�

вітні технології на заводах�

флагманах, а частину підпри�

ємств перепрофілюємо за раху�

нок розвитку альтернативних

програм: виробництва біопали�

ва, технічних рідин, етилацета�

ту тощо. Внаслідок повного за�

вантаження діючих і ліквідації

невикористаних потужностей

ми скоротимо «тіньовий» обіг

спирту». 

Нині опоненти закидають

«Укрспирту» зловживання мо�

нопольним становищем.

Останню хвилю критики – у

вересні – спричинило підви�

щення відпускної ціни спирту,

але, на думку Ігоря Сухоносо�



ва, це було повністю економічно

обґрунтоване рішення. Уряд перед

керівництвом ДП «Укрспирт» по�

ставив завдання провести мас�

штабну реорганізацію, але в бю�

джеті на це не передбачено жодної

копійки. Усі структурні й технічні

перетворення доводиться прово�

дити власним коштом. Та навіть

якби не було реорганізації, ціни

все одно б підвищилися – і з

об'єктивних причин. З 1 серпня

2010 року зросла вартість енерго�

носіїв й подорожчала основна си�

ровина – зернові. Надалі відпу�

скна ціна спирту лишатиметься

сталою – звісно, за умови стабіль�

ності на ринках сировини та енер�

гоносіїв, оскільки регулятором ці�

ноутворення завжди був і лиша�

ється ринок. 

Щодо озвучених деякими ви�

робниками горілки планів імпор�

тувати російський спирт, то, на

думку співрозмовника, це – лише

спроба тиску. Наразі український

спирт дешевший, ніж імпортний.

Також у ціну українського спирту

вже закладено витрати на доставку

до споживача. Він вважає, що віт�

чизняна продукція зможе і надалі

конкурувати з імпортною навіть

після скасування ввізного мита у

зв'язку з членством України в СОТ. 

Паралельно керівник ДП

«Укрспирт» планує розвивати ек�

спортний напрямок. «Висока собі�

вартість продукту досі заважала

нам успішно функціонувати на

ринках інших країн, – говорить

він, – але, завдяки підвищенню

ефективності використання всіх

ресурсів і покращенню менед�

жменту, ми поступово нарощува�

тимемо обсяги експорту. Зараз ми

лише на початку реорганізації. Але

коли пройдемо цей шлях до кінця,

ми зробимо спиртову галузь при�

бутковою і скоротимо «тіньовий»

обіг спирту. І тільки так ми дове�

демо: сфера повинна бути підкон�

трольною. Це єдиний контроль пі�

дакцизної продукції. Тож в інтере�

сах держави – залишити спиртову

галузь у своїх руках». 

Як бачимо, керівництво ДП

«Укрспирт» головний акцент ро�

бить не на приватизації, а на на�

веденні у галузі «елементарного

порядку». Крім того, зрозуміло,

що спиртзаводи приречені втрати�

ти будь�яку економічну самостій�

ність і керуватимуться з Києва як

філії ДП «Укрспирт».

Стратегією боротьби з неле�

гальним обігом спирту нове керів�

ництво обрало скорочення неза�

діяних потужностей, яке стосува�

тиметься насамперед непривабли�

вих для інвесторів спиртзаводів.

Хоча, на нашу думку, головна про�

блема галузі не у надлишку потуж�

ностей, а у їх неповному заванта�

женні через брак ринків збуту. Ке�

руючись такою логікою, можна

взагалі обсяги виробництва поста�

вити в залежність від попиту і не

працювати над розширенням збу�

ту. Проте досвід олійної галузі до�

водить зворотне: завантажити по�

тужності, залучати інвестиції мож�

на лише маючи великі обсяги ек�

спорту. Планомірна робота над

розширенням експортної географії

для українського спирту могла б

вирішити проблему незадіяних по�

тужностей спиртзаводів. Адже зро�

зуміло, що потенціал внутрішньо�

го ринку не безмежний, і суттєвого

зростання тут не досягти. Саме ек�

спорт продукції спиртзавордів (і не

лише харчових спиртів), міг би

сприяти виходу галузі з кризи.

Найбільш болючим питанням,

довкола якого ламають списи ви�

робники горілки, є ціна спирту.

Шкода, що керівник ДП не навів

калькуляції собівартості, яка об�

грунтовує ціну в 115 гривень за

дал. Більшість фахівців ринку вва�

жає, що навіть за такого подорож�

чання сировини, економічно ви�

правдана ціна мала б складати до

100 грн/дал. З іншого боку, під�

приємства «Укрспирту» у вересні

цього року закуповували кукуруд�

зу на переробку по 1900 грн/т, у

той час, як її реально можна було

купити за 1550 грн/т. Можливо са�

ме завищені ціни на зернові спо�

нукали поставити завищену ціну

на спирт? 

На прохання редакції свою

думку з приводу планів реоргані�

зації ДП «Укрспирт», висловив

один з авторів відкритого звернен�

ня основних операторів ринку лі�

керо�горілчаної продукції, дирек�

тор асоціації «Укрводка» Іван

Жолнер. Він зазначив, що позиція

провідних виробників лікеро�го�

рілчаних виробів відносно політи�

ки Держконцерну «Укрспирт» та

існуючих проблем галузі детально

викладена у відкритому зверненні

до Президента України. На його

думку, плани Укрспирту з наве�

дення ладу в галузі мають декла�

ративний характер, не містять

розрахунків, не відповідають на

поставлені у відкритому листі пи�

тання і не пропонують конкрет�

них шляхів та методів виходу з

критичної ситуації, що склалася. 

Претензії до «Укрспирту», ви�

словлені у документі, можна зве�

сти до кількох основних пунктів.

По�перше – вони вважають

економічно необгрунтованим пі�

двищення ціни на спирт до 115

грн/дал, або майже на 40%. Ціна

має бути в межах 89 грн/дал і реа�

лізовуватися виробникам ЛГВ за

ціною 99 грн/дал. Тим більше, що

вартість спирту при здійсненні йо�

го експорту концерном «Укр�

спирт» для потреб зовнішнього

ринку складає нанаразі в гривне�

вому еквіваленті 86 грн/дал.

По�друге – наявний порядок

імпорту спирту виключно держав�

ними підприємствами, підпоряд�

кованими «Укрспирту», виключає

можливість його імпорту вітчиз�

няними виробниками алкоголь�

них напоїв. Відтак склалася ситуа�

ція, за якої виробники горілчаної

продукції позбавлені можливості

вільно вибирати постачальника

сировини. «Укрспирт», користую�

чись своїм монопольним правом

на експортно�імпортні операції,

встановлює завищену ціну на

спирт, що збільшує собівартість

горілчаної продукції.

По�третє – виробники лікеро�

горілчаної продукції несуть значні

додаткові фінансові витрати на

придбання товарно�транспортних

накладних на переміщення спир�

ту, високооктанових кисневміс�

них домішок та алкогольних на�

поїв. Викликає їх занепокоєння і

можливість збільшення в декіль�

ка разів вартості акцизної марки.

На думку авторів відкритого ли�

ста, це не вплине на боротьбу з

тіньовим ринком, а лише призве�

де до чергового стрибка цін, що

при зниженні купівельної спро�

можності населення загрожує віт�

чизняним виробникам втратою

ринків збуту, активізацією імпор�

ту і збільшенням обсягів тіньово�

го виробництва. 

Ще один факт, що викликає їх

неприйняття, – жорстка монопо�

лізація, через яку всі питання в

концерні, в тому числі й щодо ці�

ноутворення на спирт, вирішу�

ються кількома столичними чи�

новниками. Вочевидь, раніше

врегулювати проблеми можна бу�

ло напряму з директорами спирт�

заводів. Непокоять операторів го�

рілчаного ринку і економічно

необґрунтовані високі комісійні в

розмірі 15%, що їх отримує «Укр�

спирт» при відвантаженні спирту. 

Прибутки концерну «Укр�

спирт» забезпечують виробники

лікеро�горілчаної продукції, тому

саме їхні інтереси, вважають авто�

ри листа. Відтак слід демонополі�

зувати галузь виробництва спирту

шляхом приватизації спиртових

заводів, що, на їхню думку, дозво�

лило б зменшити тіньовий обіг

спирту та збільшити надходження

до державного бюджету.

Конфлікт між ДП «Укрспирт»

та виробниками горілчаної про�

дукції, який масово вихлюпнувся

на газетні шпальти після публіка�

ції відкритого листа до Президен�

та та Прем'єр�міністра, полягає у

діаметральній протилежності ба�

чення опонентами шляхів виходу

з кризового стану, у якому доволі

довго перебуває головний поста�

чальник сировини для горілчаної

промисловості – спиртова галузь.

Коментар, наданий редакції

«Агропрофі» керівництвом ДП

«Укрспирт», доводить, що ним

взято курс на формування у галузі

жорсткої управлінської вертикалі,

налагодження контролю за виго�

товленням та реалізацією спирту.

В найближчій перспективі реалі�

зація цих заходів перетворить ви�

робництво лікеро�горілчаної про�

дукції з надприбуткового у просто

прибутковий бізнес. 

Відкритий лист виробників

алкоголю, навпаки продемонстру�

вав їх прагнення якомога швидше

приватизувати успішно діючі

спиртзаводи, децентралізувати

управління та самотужки торгува�

ти спиртом як всередині країни,

так і за її межами. Таким чином

нині лікеро�горілчана галузь зна�

ходиться на роздоріжжі. Шляхів

попереду лише два – або повна

монополія держави на обіг не ли�

ше спирту, але й лікеро�горілчаної

продукції, або навпаки, повна

приватизація спиртової галузі. Су�

дячи з позиції ДП «Укрспирт» та

занадто емоційної реакції на неї

операторів горілчаного ринку, все

йде до державної монополії. Зро�

зуміло, що ціна питання дуже ви�

сока – обсяги продажів лише чо�

тирьох провідних гравців ринку:

«Хортиця», «Nemiroff», «Союз�

Віктан» та «Олімп» склали 2008

року 11,7 млрд грн. 2009 року в

Україні було вироблено більше 55

млн декалітрів лікеро�горілчаних

виробів, спирту – 26,7 млн дал.

Водночас, підприємствами кон�

церну «Укрспирт» за 2009 рік

сплачено податку на прибуток у

6 разів більше, ніж тими виробни�

ками лікеро�горілчаних виробів,

які звернулися з відкритим листом

до Президента і Прем'єр�міністра

України. Так, ТОВ «Союз�Віктан»

+ КВК, ТОВ «НГК», ТОВ «ЛГЗ

«Прайм», Златогор разом сплати�

ли 6 млн 200 тис. грн. Водночас

концерн «Укрспирт» сплатив 31

млн 500 тис. грн. Стосовно ПДВ

приблизно така ж картина: ТОВ

«Союз�Віктан» + КВК, ТОВ

«НГК», ТОВ «ЛГЗ «Прайм», Зла�

тогор разом сплатили 13 млн 297

тис. грн. Водночас концерн «Укр�

спирт» сплатив 72,5 млн грн. 

Звичайно, держава отримує

кошти від реалізації горілчаної

продукції у вигляді акцизу, проте

зараз надходжень від акцизних

ставок на алкоголь видається зама�

ло, хоча доля акцизу у вартості вже

складає 34%. Тим більше, що пі�

двищення акцизу дає тимчасовий

ефект, а у перспективі призводить

до зменшення обсягів виробниц�

тва. У 2009 році, за рахунок збіль�

шення ставки акцизу, надходжен�

ня до бюджету зросли на 25%, але

ж і алкогольних напоїв спожито на

9,6% менше, ніж у 2008�му.

Справді, чи варто було віддава�

ти у приватні руки бізнес, який

може бути ефективним джерелом

поповнення держбюджету? Те, як

рішуче налаштовані проводити ре�

організацію у ДП «Укрспирт»,

свідчить, що відкладати рішення у

довгу шухляду влада не збирається

– особливо з огляду на проблеми з

формуванням доходної частини

державного бюджету. Чи мова йде

про рішучу зміну правил гри на го�

рілчано�спиртовому ринку, чи ли�

ше про його переділ, ми невдовзі

дізнаємося. Наразі відповіді на

звернення провідних гравців рин�

ку до Президента і Прем'єр�міні�

стра не отримано. 
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Реформи «Укрспирту»: 
спиртова галузь на роздоріжжі
ТОЧКА ЗОРУ Нещодавній матеріал про стан справ у спиртовій галузі («Агропрофі», №42/2010) не
висвітлював точку зору Державного підприємства спиртової та лікеро@горілчаної промисловості
«Укрспирт» за спільною домовленістю. На той час міністр аграрної політики України Микола
Присяжнюк висунув ультиматум: або до 15 листопада підприємство надає міністерству програму
погашення боргів із зарплати, підвищення ефективності роботи та реформування галузі, або МінАП
знайде галузі більш ефективних керівників. Оскільки термін ультиматуму збіг, генеральний директор
ДП «Укрспирт» Ігор Сухоносов надав нам коментар щодо свого бачення подальшої долі галузі.

На спиртовому ринку зійшлися запеклі антагоністи –
їхні інтереси занадто полярні для досягнення
компромісу. Тому, швидше за все, подальші події
залежатимуть від вольового рішення влади. Та чи
виграє від цього держава? Питання поки що відкрите.



Розширений українсько�єги�

петський бізнес�форум від�

бувся 23�25 листопада 2010

року в столиці Єгипту м.Каїр.

До складу української офіцій�

ної делегації, очолюваної

Прем'єр�міністром України

Миколою Азаровим, увійшли

керівники профільних мі�

ністерств та представники

вітчизняного бізнесу. У рам�

ках візиту Микола Азаров зу�

стрівся з Президентом Єгипту

Хосні Мубараком та міні�

стром закордонних справ

Єгипту Ахмедом Абуль Гейтом.

СЬОГОДНІ Єгипет – це країна,

яка стрімко розвивається, має ве�

лику кількість населення, понад

83 млн чоловік, і порівняно нез�

начні об'єми внутрішнього про�

мислового виробництва. Відтак ця

північно�східна африканська кра�

їна імпортує продукцію багатьох

галузей і потребує надійних парт�

нерів, які здатні забезпечити еко�

номіку країни усім тим, що в неї є

в дефіциті.

Тому Єгипет розглядає Украї�

ну як важливого стратегічного

партнера з потужним промисло�

вим і аграрним потенціалом. До

співробітництва також спонукає

близьке географічне розташуван�

ня наших країн. Отже Єгипет є

одним з найбільших споживачів

української продукції. 

Упродовж нинішнього візиту

голова українського уряду мав

плодотворну зустріч з Прем'єр�мі�

ністром Єгипту Ахмедом Назі�

фом, під час якої, у тому числі, об�

говорювалося питання можливих

поставок українського зерна на

єгипетський ринок.

«У ході нашої зустрічі з паном

Прем'єр�міністром у форматі тет�

а�тет ми обговорили можливість

поставок української пшениці на

єгипетський ринок. Ми домови�

лися про необхідність налагоджен�

ня прямих контактів, оскільки Ук�

раїна може задовольнити потреби

єгипетського ринку у пшениці», –

зазначив Ахмед Назіф.

Микола Азаров підкреслив,

що надзвичайно перспективним

для держав є співробітництво у га�

лузі АПК: «Україна поставила в

Єгипет 1 млн тонн зернових, а по�

ставки можуть бути значно біль�

шими». 

Крім того, наш Прем'єр�мі�

ністр зауважив, що Україна та

Єгипет домовилися створити ро�

бочу групу під керівництвом мі�

ністра аграрної політики Миколи

Присяжнюка, яка займатиметься

розробкою проекту про співпрацю

в галузі АПК та визначатиме шля�

хи його реалізації.

По закінченні зустрічі під ке�

рівництвом прем'єрів двох держав

відбулося VI засідання спільної

Міжурядової українсько�єгипет�

ської комісії з економічного і нау�

ково�технічного співробітництва.

За підсумками її роботи було під�

писано ряд двосторонніх доку�

ментів, серед яких чотири основні

компанії двох країн уклали дві

двосторонні угоди: в галузі мета�

лургії та сільського господарства. 

Так однією з цих угод став ме�

морандум про співробітництво

між одним з найпотужніших єги�

петських трейдерів зерна – ком�

панією «Cairo Three A» – і так са�

мо одним з лідерів вітчизняного

аграрного ринку – ТОВ СП «НІ�

БУЛОН». В документі йдеться

про подальший розвиток взаємо�

відносин та постачання до Араб�

ської Республіки Єгипет укра�

їнської кукурудзи та пшениці у

2011 році. З боку найбільшого ім�

портера української кукурудзи до�

говір підписав її голова Айман

Мохамед Рєфаат Абдоу Ель

Гаміль, з боку найпотужнішого

українського експортера – гене�

ральний директор «НІБУЛОНа»

Олексій Вадатурський. 

Насправді до 2005 року ринок

Єгипту для українського зерна,

зокрема кукурудзи, був практично

закритий. Основною причиною

цього була низька якість його

експортних партій. Компанія

«НІБУЛОН» стала першою серед

українських операторів, яка ви�

йшла на ринок Єгипту з поставка�

ми вітчизняної кукурудзи. Тоді її

партнером виступила група ком�

паній «Cairo Three A». Відтоді зав�

дяки тривалій взаємовигідній

співпраці українці набули досвіду,

досконально вивчили вимоги що�

до якості кукурудзи в Єгипті. Фа�

хівці служб з контролю якості

компанії  «НІБУЛОН» брали

участь у тренінговій програмі з

питань якості кукурудзи і сорго,

яка проходила в Єгипті у «Регіо�

нальному центрі продуктів харчу�

вання» під егідою міністерства

сільського господарства цієї краї�

ни. Відтак представники імпорте�

рів, які співпрацюють з компані�

єю «НІБУЛОН», залишаються за�

доволеними щодо результатів ін�

спектування якості продукції, що

відвантажується з України.

Результатом співпраці компа�

ній стало постійне динамічне зро�

стання присутності України на

єгипетському ринку як одного із

основних постачальників кукуру�

дзи. Так, за безпосередньої участі

«НІБУЛОНа» частка постачання

української кукурудзи на єгипет�

ський ринок у 2008 році становила

35%, у 2009 році – 65,9%, а в 2010�

му – 73,7%.

Компанія «НІБУЛОН» також

сприяла істотному збільшенню

поставок української пшениці на

ринок Єгипту. Тривалий час якість

вирощуваної в Україні пшениці

через ураження клопом�черепаш�

кою була нижчою, ніж, напри�

клад, Росії. Це серйозно стриму�

вало вихід українських компаній

на міжнародні ринки продоволь�

чого зерна. Однак у останні три

роки ситуація суттєво змінилася:

завдяки передовими аграрним

технологіям, вжитим заходам з бо�

ку керівництва держави і досвіду

роботи нібулонівців, Україна з че�

стю представляє на міжнародних

ринках свою пшеницю. 

Слід зазначити, що загальний

обсяг української кукурудзи на

єгипетському ринку у 2009/2010

маркетинговому році зріс у 10 ра�

зів (30%) порівняно з попереднім,

а пшениці відповідно – майже у

три рази (12%). Більш того, він

має усі підстави для подальшого

зростання.

Під час бізнес�форуму Олексій

Вадатурський зауважив, що аграр�

ний сектор для України є одним із

пріоритетних напрямів розвитку,

який не лише дасть поштовх тор�

говим відносинам між двома краї�

нами, а й зміцнюватиме економі�

ку держав в цілому. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» сьогодні

по праву є лідером з постачання

українського збіжжя на світові

ринки. Забезпечення конкурен�

тоспроможності вітчизняного

зерна стало можливим завдяки те�

пер вже дев'ятнадцятирічному

досвіду роботи компанії і реаліза�

ції нею інноваційної інвестицій�

ної програми з відродження суд�

ноплавства Дніпром та іншими

водними артеріями України, ство�

рення в рамках програми суча�

сних елеваторних сховищ та влас�

ного флоту.

Лідируючі позиції компанії

підтверджуються обсягами ек�

спорту сільгосппродукції. Мину�

лий 2009/2010 МР «НІБУЛОН»

завершив з результатом понад 4,8

млн тонн проти 4,6 млн тонн ро�

ком раніше, забезпечуючи поста�

чання українського зерна в більш

ніж 65 країн світу. Компанія по

праву носить звання «Національ�

ний зернотрейдер» і з гідністю

представляє Україну на світових

ринках зерна.

Підготував Артем Житков

Фото: Урядовий портал
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Українське зерно і надалі
споживатимуть у Єгипті 

5 грудня «НІБУЛОН»
відзначає 19�річчя

Шановні нібулонівці!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 19 річниці заснування

компанії.

Ваша успішна робота наочно доводить, що навіть за екстре�

мальних умов упродовж всього існування «НІБУЛОНа» завдяки

креативному мисленню і системному підходу до розбудови біз�

несу можна досягти неперевершених успіхів.

Щороку ви торуєте нові шляхи, демонструючи наполегли�

вість та невтомну працю міцного колективу професіоналів�од�

нодумців на чолі з Героєм України Олексієм Вадатурським.

Компанія «НІБУЛОН» демонструє небачені до цього темпи

розвитку і розбудови. За вас промовляють ваші справи – елева�

тори і термінали, порти і кораблі.

Державницька масштабність мислення, стратегічне бачення

проблем галузі, патріотизм, творча зухвалість інноваційних про�

ектів та широта планів і звершень зробила компанію тим локо�

мотивом, який тягне за собою розвиток багатьох суміжних галу�

зей економіки, розбудовує інфраструктуру десяти областей Ук�

раїни. ТОВ СП «НІБУЛОН» – визнаний лідер галузі, що задає

тон у впровадженні новітніх технологій та принципів прозоро�

го ведення бізнесу і заслужено вважається гордістю вітчизняно�

го агропрому. 

Так тримати! Нових вам звершень на благо України!

З повагою, 

творчий колектив тижневика «АГРОПРОФІ»

ПРИВІТАННЯ

Голова українсько�єгипетського ділового союзу від Єгипту Гамаль ЕЛЬ АКУІЗІ, міністр промислової політики
України Дмитро КОЛЄСНІКОВ, Прем'єр�міністр України Микола АЗАРОВ, голова Асоціації бізнесменів Єгипту

Хуссейн САББУР, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ

Прем'єр�міністр України Микола АЗАРОВ 
і Прем'єр�міністр Єгипту Ахмед НАЗІФ
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Радянська аграрна наука була відома всьо�
му світу. Чи вдалося продовжити і примно�

жити колишні здобутки вченим�аграріям на по�
страдянському просторі? Чи відбулися якісь фун�
даментальні відкриття?
– Щодо наукових надбань учених�аграрників Украї�

ни, то їх широко визнавали як у роки Радянського

Союзу, так і  в роки незалежності України.

Наукові школи всесвітньовідомих українських

вчених нині мають своє продовження, вони набули

нового змісту і значення, їхні результати мають між�

народне визнання.

У наукових установах Академії працює понад 13

тис. чоловік, з них 5,7 тис. наукових працівників, у

тому числі 382 доктори і 1,9 тис. кандидатів наук.

Академія проводить наукові дослідження за 46 галу�

зевими науково�технічними програмами. Наші нау�

кові установи проводять селекцію понад 100 основ�

них сільськогосподарських культур. У галузі зоотехнії

у результаті виконання одинадцяти пріоритетних

науково�технічних програм створено вітчизняні по�

роди молочного і м'ясного спрямування, які не по�

ступаються світовим аналогам. 

Наукові установи Академії щорічно отримують

понад 300 патентів на винаходи та 280 охоронних до�

кументів на нові сорти рослин.

Що нового може сьогодні запропонувати
українська аграрна наука світові?

– Спочатку назву цифри. Науковцями Академії

встановлено взаємовигідні творчі зв'язки із 51 зару�

біжною країною, у тому числі із 21 іноземною галу�

зевою академією. Спільно виконуються 239 проек�

тів, 54 зарубіжних науковців є іноземними членами

НААН. До позитивного іміджу нашої Академії й Ук�

раїни можна віднести і той факт, що на VІ Генераль�

ній Асамблеї Союзу Європейських академій при�

кладних наук у галузі сільського господарства, про�

довольства та природних ресурсів мене обрано пре�

зидентом.

Без перебільшення можна відзначити зацікавле�

ність іноземних підприємницьких структур нашими

досягненнями в галузі селекції зернових та технічних

культур. Наші сорти та гібриди забезпечують урожай�

ність зернових на рівні світових аналогів за високих

Який науковий винахід Ви вважаєте голов�
ним у своєму житті?

– Однозначно відповісти на це запитання непро�

сто. У кожної людини її життєве кредо чи визначне

досягнення, яке оцінюється не якимось поодино�

ким фактом, а сукупністю певних здобутків. Так

само й у мене.

Перше, що хотілося б відзначити, це започатку�

вання школи селекціонерів�генетиків. А вже згодом,

завдяки копіткій багаторічній роботі, я став співавто�

ром виведення української, волинської та поліських

м'ясних порід ВРХ, українських червоно�рябої і чор�

но�рябої молочних, низки заводських ліній. Певний

внесок зроблено у розвиток теоретичних і практич�

них питань породотворчого процесу у молочному та

м'ясному скотарстві. Цим я горджуся і впевнений,

що виведені породи прислужаться не одному поко�

лінню українських селян.

Справжній вчений не лише збагачує науку
відкриттями, а й виховує послідовників.

– Мені імпонує те, що до мене йдуть за порадами

представники молодшого покоління вчених. Під мо�

їм керівництвом 16 науковців стали кандидатами, а 4

– докторами наук. До цього можна долучити і сімей�

ну династію зоотехніків, які добросовісно і чесно

служили і служать Україні. А їх аж шестеро. Незабут�

нім для мене залишиться той час, коли я впродовж

трьох років очолював кафедру розведення та генети�

ки тварин імені академіка Миколи Антоновича

Кравченка.

Михайле Васильовичу, давайте поговоримо
про Вас. Дитинство – найважливіший пе�

ріод у формуванні особистості, життєвих прин�
ципів і пріоритетів. Які події тих часів запам'ята�
лися найбільше?
– Народився я в Новій Басані на Чернігівщині. Мій

батько, Василь Юхимович Зубець, був знаменитим

на всю Північну Україну майстром�ковалем. Мама,

Параска Іллівна, працювала ланковою і старалася не

поступатися батькові в умінні досягати поставленої

мети на бурякових плантаціях.

харчових якостей та вмісту гене�

тично модифікованих організмів.

Нарешті, Україна в останні два

роки заявила про себе як серйоз�

ний світовий експортер хліба:

2008 року експортовано 24,5, а

2009�го – 21,2 мільйона тонн зер�

на. Науковці Академії спільно з

працівниками Міністерства аграр�

ної політики розробили реальну

програму вирощування Україною,

починаючи з 2015 року, не менше

80 мільйонів тонн зерна, половина

якого може піти на експорт. На

базі піднесення валового збору

зернових запрограмований доко�

рінний розвиток вітчизняного

тваринництва.

Михайло Зубець добре знаний в широких колах вче/

них України і світу, серед спеціалістів/аграрників і

простих трудівників. Є люди, про яких можна гово/

рити багато й довго, а є такі, про яких можна сказа/

ти: особистість. 

Наразі Михайло Васильович – народний депутат Ук/

раїни, Президент Союзу європейських академій

прикладних наук у галузі сільського господарства,

продовольства та природних ресурсів з 2010 року,

президент Національної академії аграрних наук Ук/

раїни з 1996 року і член Президії Національної ака/

демії наук України з 1998 року.

Майбутній академік пройшов шлях від старшого зо/

отехніка Прилуцької державної племінної станції до

віце/прем'єр/міністра – міністра сільського госпо/

дарства і продовольства України та президента НА/

АН: обіймав ці високі посади одночасно, що є уні/

кальним явищем в сучасній українській історії.

Трудову і наукову діяльність Михайло Зубець при/

святив становленню та розвитку вітчизняного тва/

ринництва, започаткував наукову школу селекціо/

нерів/генетиків. Він став автором української, во/

линської та поліських м'ясних порід ВРХ, українсь/

ких червоно/рябої і чорно/рябої молочних, низки за/

водських ліній.

Результати досліджень у генетиці, селекції і біотех/

нологіях у тваринництві опубліковано в 602 науко/

вих працях, їх захищено 26 авторськими свідоцтва/

ми, патентами та винаходами. Під керівництвом

академіка захищено 16 кандидатських і 4 докторсь/

ких дисертацій. До цього можна долучити і сімейну

династію зоотехніків: їх аж шестеро! І сьогодні про/

фесор Зубець щиро ділиться своїми фундаменталь/

ними знаннями зі студентами на кафедрі розведен/

ня та генетики тварин ім. М.А.Кравченка Національ/

ного університету біоресурсів і природокористуван/

ня, яку раніше очолював 3 роки.

Упродовж 4/х років академік Зубець є членом Го/

ловної ради Вищої атестаційної комісії України, а з

1998/го – членом Президії ВАК. 

В останні роки Михайло Васильович активно долу/

чився до законотворчої роботи: він народний депу/

тат України IV, V та VI скликань, голова підкомітету з

питань науки Комітету ВРУ з питань науки і освіти. З

поданих ним 21 законопроектів з питань аграрної

політики та сільгоспвиробництва частина вже прий/

нята ВРУ, решта – на доопрацюванні у парламентсь/

ких комітетах. 

За його сприяння газифіковано рідне село Нова Ба/

сань, 15 сільських дільничних лікарень одержали

автомобілі швидкої допомоги, на декілька мільйо/

нів гривень поставлено медичне обладнання, у 9

сільських школах встановлено комп'ютерні класи.

Як учений Михайло Васильович сповнений оптиміз/

му і віри в майбутнє української науки, в її достойну

інтеграцію у міжнародний науковий простір, а як

парламентар – бачить чільне місце України серед

розвинених країн світу. Тому велику увагу приділяє

оптимізації мережі науково/дослідних установ з

урахуванням регіональних особливостей розвитку

АПК, зміцненню зв'язків фундаментальної науки з

освітою і виробництвом, співробітництву більш як

із 50 зарубіжними країнами.

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

Михайло Зубець:

«Максималізм – 
стовбур життєвого дерева. 
Все інше – його віти»

Продовження на стор.10
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БАТЬКО працював молотом, як

ювелір пінцетом – без поспіху, але

точно. Час від часу до нього при�

їздили з Києва, і він з гостями від�

правлявся до столиці, де підкову�

вав циркових коней. Дізнавався я

про це від матері та людей, які

знали Василя Зубця. Він загинув

1943 року на фронті під Ленінгра�

дом, коли мені виповнилося ли�

ше п'ять років. Нині наше поко�

ління називають дітьми війни, ме�

ні хочеться поправити: «діти�жер�

тви війни». Бо навіть якщо війна

не покалічила когось із нас, дітла�

хів, фізично, то забрала близьких,

вкрала дитинство. Вона поклала

на слабкі плечі підлітків турботи і

випробування, що під силу лише

дорослим.

Мені і моїм одноліткам діста�

лася тяжка праця та нездоланні

щоденні злидні. По закінченні

школи я хотів продовжити нав�

чання, та й вчителі казали, що я

мав здібності, які треба розвивати

у виші. Але якось моя вчителька

сказала мамі, що «був я голий, як

немовля… ні одягу в мене, ні

коштів у матері…»

Думаю, саме тоді, коли я діз�

нався, що мама не проти мого по�

дальшого навчання, але на нього

просто не вистачає статків, в мені

заговорила батьківська кров. У ті

дні я відчув, як дитяче бажання

перетворюється в дорослу силу,

здатну досягти визначеної. Не без

підказки старших односельців я

прийняв рішення дістатися Киє�

ва і вступати до технічного учили�

ща, щоб і професію опанувати, і

не платити за одяг та харчі.

До училища я вступив; завдя�

ки професійній увазі до мене з бо�

ку наставників і майстрів опану�

вав професію верстатника і вия�

вився не зайвим на виробництві.

Мені вже пророчили світле май�

бутнє на інженерній ниві.

Дитинство, звісно, вносить

свою частку у формування особи�

стості і життєвих принципів кож�

ного з нас. Проте це питання над�

то філософське. Щодо мене, то

від батьків та інших непересічних

особистостей, які зустрічалися у

житті, я взяв одну головну рису –

вміння настроювати себе на мак�

сималізм. Це, так би мовити,

стовбур своєрідного життєвого

дерева, все інше – його віти.

Хочу додати, що світоглядні і

решта численних якостей людини

залежать не тільки від середови�

ща, в якому вона зростає, а й від

ставлення оточуючих. Як форму�

ється механізм сприйняття такою

особою свого оточення та реагу�

вання на нього – питання, на яке

вчені ще, гадаю, не знайшли від�

повіді.

Щодо подій дитячої пори, то

вони досить прозаїчні, як на сьо�

годнішній день. А на зорі нашого

буття вважалися справжніми свя�

тами, які, до речі, характеризують

цінності повоєнного часу. Отже,

перше для мене свято – поява ко�

рови у присадибному господар�

стві родини Зубців, яка складала�

ся з мами, сестри Галини і мене.

Друге свято – вступ до технічного

училища найменшого представ�

ника цієї сім'ї, тобто мене. Третє

свято – придбання Михайлом

Зубцем на перші зароблені гроші

фарби для даху батьківської хати і

його пофарбування. Можна бага�

то розповідати про те, чому ці по�

дії дитинства залишилися в моїй

пам'яті. Але, думаю, і так зрозумі�

ло: кожна з них стала віхою у схо�

дженні до бажань, які на той час

вважалися мріями…

Чи вплинуло на Ваше
професійне визначення

родове коріння? 
– Відповісти прямо на це запи�

тання неможливо. Адже я не став

ковалем, як батько, і не пішов

вирощувати цукрові буряки, як

це робила мати. Бажання будь�

що навчатися після закінчення

загальноосвітньої середньої шко�

ли перемогло, вочевидь, тради�

цію наслідування батьківської

справи, що за сільських умов з

різних причин була на той час

досить сильною. 

Безумовно, я приписую впли�

ву батьків такі свої риси, як смі�

ливість братися за найскладніші

завдання і, незважаючи ні на що,

доводити їх до логічного чи зазда�

легідь визначеного завершення.

Водночас – присутність невга�

мовного прагнення і у великому, і

в малому добиватися таких ре�

зультатів, які задовольняють на�

самперед власні вимоги, що зав�

жди хоч на йоту перевершують

вимоги, поставлені зацікавлени�

ми сторонами.

Ви починали свою діяль�
ність з обробки металу.

Це данина пам'яті батька�ко�
валя?
– Якщо і так, то швидше підсві�

домо. Адже на той час, коли оби�

рав професію верстатника, для

мене, селянського хлопця, голов�

ною була сама можливість вступу

до технічного училища. Коли ж до

цієї можливості додалося право

вибору професії, то я, не зами�

слюючись, віддав перевагу верста�

там. Мене завжди захоплювали

механізми, що обертаються, руха�

ються. В дитинстві ці витвори тех�

нічної думки людини я сприймав

як казкові явища. А згодом, коли

подорослішав, емоції поступали�

ся практичним інтересам до пред�

метів уваги.

У технічному училищі, напев�

не, проявилися батькові риси у

ставленні до металу. Мені, випу�

скникові училища, присвоюють

п'ятий розряд, хоч для пересіч�

них однокашників найвищим

вважався на два порядки ниж�

чий. За рік роботи на Київсько�

му заводі порційних автоматів за

допомоги досвідчених майстрів

опанував повною мірою  не лише

верстатну справу, а й набагато

складнішу – ремонтну. Відкрива�

лися перспективи вступу до По�

літехнічного інституту за під�

тримки підприємства…

Уже значно пізніше я зрозу�

мів, що пам'ять про батьків діти

мають підтримувати і берегти,

знаходячи своє місце у житті і за�

лишаючись у ньому людьми, за

яких вони, батько і матір, ніколи

б не почервоніли.

Що спонукало відмови�
тися від привабливої для

багатьох можливості стати
киянином? Чому Ви обрали са�
ме тваринництво?
– Я вже говорив про появу на по�

двір'ї Зубців корови. Взагалі се�

лянські діти ледь не від народжен�

ня спостерігають за живністю,

змалку доглядають за нею, по�ди�

тячому прихиляючись до живих

істот. Однак корова, як на мене,

посідає особливе місце у світі

свійської фауни. Вона навіть у сві�

домості дітлахів являє собою ета�

лон справедливості. Походи біля

неї як слід, нагодуй, як належить,

і вона сьогодні чи завтра оплатить

твої турботи додатковим моло�

ком, не кажучи вже про такий де�

фіцитний у наш час побічний

продукт, як гній.

Корова, таким чином, привча�

ла дорослих і дітей до порядку, до

розуміння простої істини: тільки

знання і праця здатні забезпечу�

вати людину матеріальними бла�

гами. Мені на це можна закину�

ти, що і наша матінка земля також

не винагороджує ледарів. Але діз�

натися про те, хто є хто із земле�

робів, можна лише за результата�

ми тривалої роботи, бо основний

врожай селяни одержують раз на

рік. А щодо корови, то тут «жни�

ва» щодня, і вони з експресною

швидкістю складають характери�

стику на її господаря.

Щоправда, у виборі професії

вагомим доважком стала ще одна

обставина. По сусідству з батько�

вою хатою починалася територія

районної ветлікарні зі спеціаль�

ними спорудами. Натхненний ди�

тячою допитливістю, я вивчав цю

установу для хворих тварин, як

нові матеріали зі шкільної програ�

ми. Мені було боляче від того, що

тварини зазнають мук від різних

хвороб. Водночас був вдячний

людям, які опанували ветеринар�

ну науку і могли лікувати братів

наших менших.

Тому хочу підкреслити, що

хлопчиськом у Києві я опинився

не тому, що прагнув стати горо�

дянином. Мене туди привело ба�

жання навчатися, опанувати про�

фесію, не ставлячи при цьому

свою матір у матеріальну безви�

хідь. І хоча у технічному училищі

досяг неабияких результатів, са�

ме у заводських цехах усвідомив,

що істотними для мене є сільські

професії. Тому я свідомо вступав

на зоотехнічний факультет Укра�

їнської сільськогосподарської

академії. Це допомагало мобілі�

зувати всі сили і задіяти усі інте�

лектуальні резерви й під час нав�

чання, й потім у роботі на держ�

племзаводі «Тростянець» Черні�

гівської області, на різних керів�

них посадах в міністерстві сільсь�

кого господарства УРСР, в науко�

вій роботі.

Проте від часу, коли став пре�

зидентом Академії, і до сьогодні

всі галузі знань та виробництва в

аграрній сфері країни для мене

близькі, першорядні, як, до речі, і

тваринництво. Незважаючи на це,

на першому плані завжди була, є

та буде земля, бо вона, так само,

як і вирощений на ній хліб, –

всьому голова.

Аграрна реформа в Украї�
ні: чи тим шляхом пішли

на початку 1990�х? Якою, на
Ваш погляд, має бути роль дер�
жави в аграрному виробництві?
– Питання широке і, водночас,

складне. Формування в українсь�

кому селі на межі 80�90�х років

минулого століття реформаційно�

го середовища можна засвідчити

такими висновками. По�перше,

було створено політичні і норма�

тивно�правові основи потенційно

багатообіцяючої бази формування

і практичного втілення постра�

дянської аграрної політики та її

найсуттєвішої складової – рефор�

мування аграрних відносин. Про�

те цей важливий шанс не було

використано повною мірою. По�

друге, передбачалося, що земель�

на реформа в поєднанні з прого�

лошенням приватної власності на

землю з часом матиме такий нас�

лідок, як включення земельних

угідь у товарно�ринковий обіг.

Однак на той час у владних струк�

турах збереглися впливові полі�

тичні сили – апологети винятково

державної власності. Скористав�

шись цим, певні політичні сили

почали відкидати саму ідею купів�

лі�продажу землі. По�третє, у

Верховній Раді України на час на�

буття нею незалежності істотно

переважали депутати лівої орієн�

тації, які безпосередньо причетні

до формування політичних основ

пострадянської аграрної політики

і аграрних відносин.

Нашими вченими�економі�

стами разом із господарниками

було визначено положення про
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те, що колективна власність кол�

госпів має розглядатися винятко�

во як сума приватної власності

членів господарства. Це, крім ін�

шого, мало сприяти збереженню

цілісності колгоспів.

Тому у нас є всі підстави вва�

жати економічно і політично нев�

мотивованими твердження певної

частини політиків про те, що по�

страдянська Україна могла обій�

тись без аграрних реформ. Як і те,

що сучасний стан сільського гос�

подарства України зумовлений її

виходом з Радянського Союзу. На�

віть якщо взяти до уваги значні

прорахунки при здійсненні по�

страдянських аграрних відносин,

варто все ж відрізняти, з одного

боку, об'єктивний незворотний ха�

рактер аграрної і земельної ре�

форм, а з другого, – спричинені

переважно або й повністю суб'єк�

тивними чинниками їхні негатив�

ні соціально�економічні наслідки.

Сьогодні кожному із нас відо�

мі недоліки і проблеми АПК та

причини, що їх породжують. У

зв'язку з цим постає нагальна не�

обхідність розглядати сільське

господарство не просто як части�

ну загальної економічної систе�

ми, а як особливий сектор еконо�

міки, що вимагає регуляторного

впливу держави на його розви�

ток, стержневим напрямком яко�

го є підтримка доходів сільсько�

господарських виробників та

ефективного функціонування

сільських територій.

Нікого не треба перекону�
вати у перевагах велико�

товарного сільгоспвиробництва,
проте, наприклад, більшість
молока виробляється в приват�
ному секторі. Це унеможли�
влює запровадження як передо�
вих технологій, так і племінного
поголів'я. Як переламати ситуа�
цію, що склалась?
– Справді, виробництво молока в

особистих селянських господар�

ствах ще тривалий час залишати�

меться домінуючим у обсягах його

виробництва. Тому надзвичайно

актуальним для успішного функ�

ціонування цього сектора є прий�

няття і реалізація відповідних дер�

жавних підходів. Тому серед ос�

новних пріоритетів держави виз�

начено підтримку присадибного і

фермерського господарства, які

закладено в проект Державної ці�

льової економічної Програми роз�

витку молочного скотарства Укра�

їни до 2020 року. 

Передбачено, зокрема, роз�

робку і реалізацію цільових проек�

тів «фермерське молоко» і «коопе�

рація». Перший зумовлює під�

тримку конкурентоспроможних

фермерських господарств через

компенсацію їм вартості придба�

них високопродуктивних тварин і

кормів, сільгосптехніки та техно�

логічного, в тому числі доїльного і

холодильного обладнання, за умо�

ви утримання не менше 15 корів.

Другий – сприяння створенню і

функціонуванню сільськогоспо�

Сергій Руженцев

У ПЕРІОД підготовки до прове�

дення чергових аукціонів з прода�

жу необробленої деревини з по�

стачанням у I кварталі 2011 року,

09.11.2010 року була зареєстрова�

на Товарна біржа «Українська спе�

ціалізована лісова біржа» (УСЛБ)

(код ЄДРПОУ 37371711). Її за�

сновниками стали ТОВ «ВЕЛ�

ТУР» та ТОВ «Укрінвестенерго�

консалт», керівником якого є ди�

ректор новоствореної біржі. Ста�

тутний фонд біржі складав лише

одну тисячу гривень. При цьому,

за словами генерального директо�

ра Асоціації «Союз бірж України»

Бориса Беренштейна, між ке�

рівниками лісгоспів та УСЛБ під

тиском Державного комітету лісо�

вого господарства було підписано

договори про проведення аукціо�

нів, незважаючи на те, що біржа та

її представництва в регіонах не

мають обладнаного торгового за�

лу, відповідного програмного та

технічного забезпечення, кваліфі�

кованих працівників.

Представники Асоціації «Со�

юз бірж України» вважають, що дії

Держкомлісгоспу з організації

аукціонів з продажу необробленої

деревини на новоствореній біржі

порушують ст.42 Конституції Ук�

раїни, створюючи ситуацію, за

якої дана біржа займатиме моно�

польне становище на ринку про�

дажу необробленої деревини.

Крім того, порушені п.п.1.2, 1.3

наказу №42 Держкомлісгоспу, які

вимагають, щоб продаж необро�

бленої деревини проводився лише

на товарних біржах, котрі розта�

шовані в обласних центрах, а та�

кож відповідають певним нормам,

які зазначені у п.3.2 даного наказу.

Зокрема, йдеться про необхідний

досвід роботи (за наказом перед�

бачено 5�річний досвід роботи на

ринку) та відсутність програмного

і матеріально�технічного забезпе�

чення. Все це дало доповідачам

підстави стверджувати, що дого�

вори, укладені на УСЛБ, можуть

бути визнані незаконними, а від�

так це призведе до фінансових

втрат як з боку лісових госпо�

дарств, так і покупців деревини.

До того ж, Борис Беренштейн ви�

словив занепокоєння тим, що мо�

нополізація ринку необробленої

деревини може завдати серйозних

втрат і місцевим бюджетам, ос�

кільки всі податкові відрахування

дарських неприбуткових обслуговуючих коопера�

тивів із заготівлі та збуту продукції тваринництва,

штучного осіменіння тварин, виробництва комбі�

кормів, створення та догляду за культурними па�

совищами.

Криза у тваринництві: постійне змен�
шення поголів'я ВРХ – наслідок недба�

лості чи злого умислу? Як взагалі могло стати�
ся, що Україна змушена закуповувати продук�
цію сільського господарства у сусідів?
– Криза молочного скотарства не є наслідком

недбалості або чийогось злого умислу. Господар�

ства змушені зменшувати поголів'я тварин через

значно меншу конкурентоспроможність скотар�

ства (порівняно з птахівництвом та свинар�

ством), велику трудомісткість, ресурсо– та мате�

ріалоємність. Додайте сюди дефіцит обігових

коштів, відсутність вигідної для товаровиробни�

ка кредитної політики для оновлення основних

засобів виробництва. А ще в нас відсутні органі�

заційно�економічні механізми регулювання вза�

ємовідносин у ланцюзі «виробництво�заготівля�

переробка�торгівля», що призводить до непро�

порційного розподілу доходів між його учасни�

ками. Тобто в Україні немає послідовної держав�

ної регуляторної політики, спрямованої на сти�

мулювання розвитку галузі.

Через втрату економічної зацікавленості у ве�

денні тваринництва, практично згорнуте кормо�

виробництво. У сільгосппідприємствах за остан�

ні 14 років виробництво всіх видів кормів у пере�

рахунку на кормові одиниці зменшилось у 7 ра�

зів. При такому стані справ у галузі виникає на�

гальна потреба вирішення проблем шляхом роз�

робки та застосування державної цільової про�

грами розвитку молочного скотарства на най�

ближчі 5 років.

Ви можете запропонувати ефективні
першочергові кроки, які дозволять ви�

вести Україну в лідери світового аграрного
ринку?
– Принагідно назву останні розробки Націо�

нальної академії аграрних наук України, які, на

моє переконання, дадуть відповідь на поставлене

запитання. Перша з них – «Пріоритетні завдання

аграрної науки України». В ній ми визначили пи�

тання, які є пріоритетними при виконанні Дер�

жавної цільової програми розвитку українського

села на період до 2015 року, а також при форму�

ванні науково�технічних програм наукового за�

безпечення розвитку агропромислового ком�

плексу України на найближчу і віддалену перс�

пективу. 

Наступний документ – «Концепція науково�

го забезпечення установами УААН розвитку галу�

зей агропромислового комплексу України в 2011�

2015 роках». Розроблена за участі наукових уста�

нов та організацій, вона пропонується як орієн�

тир при формуванні наукових напрямів науково�

технічних програм та їхніх складових, спрямова�

них на вирішення проблем АПК.

Для того, щоб реформу АПК було проведено

системно, нам необхідно здійснити комплексні

зміни в усіх основних складниках агропромисло�

вого виробництва. Перш за все, завершити Зе�

мельну реформу. Тому заходом номер один у си�

стемі Земельної реформи ми вважаємо запрова�

дження ринку землі після розробки і прийняття

комплексу законів щодо його регулювання. Якщо

всі гілки влади працюватимуть скоординовано, то

запровадження ринку землі можливе з 2012 року.

Другим кроком економічно�організаційних

заходів реформи агропромислового комплексу є

переведення сільськогосподарського виробництва

зі стану стихійного ринку в контрольований і ре�

гульований державою процес.

Анатолій Веретьохін

Михайло Свояченко

за таких умов будуть спрямовані до Києва, адже дана

біржа зареєстрована в столиці. Серед недоліків но�

воспеченого гравця на біржовому ринку називають і

збільшення розміру лотів. Зокрема, директор Укра�

їнської універсальної біржі Ігор Кучеренко зазна�

чив, що якщо раніше розмір середнього лота у гро�

шовому еквіваленті обходився у суму до сотні тисяч

гривень, то тепер він збільшився до кількох мільйо�

нів, що зробить майже неможливим придбання

необробленої деревини представниками малого і се�

реднього бізнесу.

Продаж місць на аукціонах – доволі прогресивна

схема, яка практикується в усьому світі. Перші лісо�

ві аукціони в Україні були проведені 2003 року. Про�

те коли чиновники побачили, що аукціони можуть

давати прибуток і виробнику, і переробнику, то спро�

бували «накласти лапу» і на цей вид діяльності. Си�

туація насправді виглядає як повторення подій, що

вже мали місце 2006 року, коли Держкомлісгоспом

була вперше зроблена спроба організувати проведен�

ня аукціонів на одній біржі м.Києва. Того разу уря�

дом України, який очолював Віктор Янукович, ця

чиновницька ініціатива була зупинена як корупційно

мотивована. Проти здійснення продажу необробле�

ної деревини на одній біржі виступили також гро�

мадські організації, котрі представляють інтереси пе�

реробників деревини. Після чого, на виконання

окремого доручення колишнього прем'єра, нині

Президента України Віктора Януковича від

29.12.2006 р. №54936/0/1�06 із представників та ві�

домств за участі громадських організацій, зокрема

Асоціації «Союз бірж України», 18 січня 2007 року

було створено Робочу групу з питань удосконалення

порядку продажу необробленої деревини, яка опрац�

ювала основні проблемні питання. Відтак, ринок

необробленої деревини за роки проведення аукціонів

набув прозорих та конкурентних рис і жодних пре�

тензій до товарних бірж – організаторів аукціонів від

державних лісових господарств та покупців деревини

не надходило.

З метою протидіяти свавіллю чиновників члени

Асоціації «Союз бірж України» вже направили звер�

нення до Президента України Віктора Януковича,

Антимонопольного комітету України, Державного

комітету з питань регуляторної політики і підприєм�

ництва і Генеральної прокуратури України.

Ринку необробленої
деревини загрожує
монополізація
ТОЧКА ЗОРУ «Лапа корупційних чиновників замахнулась
на те, щоб зосередити продаж лісових ресурсів країни в руках
однієї приватної структури», – такими словами відкрилась
проведена нещодавно прес@конференція представників
Асоціації «Союз бірж України».



Сергій Руженцев

СЬОГОДНІ в Україні нарахову�

ється 230 лісових господарств, 50

лісомисливських, 14 мисливських,

16 лісопромислових та інших під�

приємств. У лісовому фонді краї�

ни знаходиться 7 природних запо�

відників та 4 національні парки.

За інформацією Головного упра�

вління статистики за січень�вере�

сень 2010 року підприємства,

яким надані в постійне користу�

вання або власність землі лісового

фонду, виробили продукції, робіт

та послуг лісового господарства на

суму майже 145 млн грн, що на

26,8% більше, ніж за відповідний

період 2009 року. Частка продукції

лісозаготівель у загальних обсягах

становила 91%.

В Україні щорічний обсяг за�

готівлі ліквідної деревини від усіх

видів рубок експерти оцінюють

приблизно у 15 млн куб. м (за да�

ними Держкомлісгоспу – 12,5 млн

куб. м), зокрема від рубок голов�

ного користування – 6,4 млн куб.

м (по Держкомлісгоспу – 5,6 млн

куб. м). У структурі заготовленої

ліквідної деревини більше поло�

вини становлять лісоматеріали

круглі, 35% дров'яна деревина для

технологічних потреб, 10% – дро�

ва для опалення.

Основним споживачем укра�

їнської деревини є внутрішній ри�

нок, який складається переважно

з підприємств переробної проми�

словості, будівельного, агропро�

мислового й вуглевидобувного

комплексу. Крім того, в сільській

місцевості, у державних лісогос�

подарських підприємствах діють

невеликі переробні виробництва,

які займаються виготовленням з

деревини різноманітних товарів

господарського вжитку, сувенірної

продукції, столярних виробів для

забудовників тощо. На їхню долю

припадає близько 1,7 млн куб. м

низькоякісної деревини та відхо�

дів, які переробляються у вище�

вказану продукцію.

Лісове господарство сьогодні

перебуває у «підвішеному стані».

Спілкуватися з представниками

ЗМІ чиновники, які відповідають

за галузь, не поспішають, аби не

сказати нічого зайвого – чекають

на рішення зверху, яке до кінця

року має вирішити долю галузі. Річ

у тім, що незабаром влада планує

ліквідувати велику кількість ві�

домств у рамках так званої «адмі�

ністративної реформи». За неофі�

ційними даними, під гарячу руку

скорочень підпаде дві третини дер�

жавних комітетів та інших органів

виконавчої влади. Спілкування з

представником Державного комі�

тету лісового господарства Украї�

ни, який не побажав назватися,

підтвердило, що структура знахо�

дится в очікуванні – чи буде вона

самостійно вирішувати свої питан�

ня, чи її підпорядкують іншому мі�

ністерству. Відповідно, ніхто не хо�

че ризикувати посадою і говорити

зайвого. Існує ймовірність, що на�

прямок лісового господарства від�

дадуть Міністерству аграрної полі�

тики. Цікаво, що свого часу, у лю�

тому 2010 року, Кабмін зобов'язав

МінАП передати Держлісгоспу усі

ліси, що знаходяться в управлінні

держпідприємств, підпорядкова�

них аграріям. Тодішній міністр аг�

рополітики Юрій Мельник заува�

жував на відсутність інвентариза�

ції та вирівненої системи показни�

ків, за якою тогоріч «на 1 га лісу

Держлісгоспу з бюджету йшло 49

грн, а на Мінагрополітики – 9

грн». У деяких регіонах, як вияви�

лось, ліси не оформлені за кон�

кретними підприємствами. Зокре�

ма це стосується Півдня, Криму, де

ліси виявилися майже нікому не�

цікаві через те, що ростуть не єди�

ними масивами. Тож якщо Прези�

дент та уряд вирішать підпорядку�

вати Держлісгосп аграріям, ни�

нішньому міністру Миколі При�

сяжнюку доведеться розбирати

«лісові хащі» документацій на во�

лодіння і ще низку не меш акту�

альних питань.

Зокрема відомо, що сьогодні

деревообробна галузь, як і інші,

намагається оговтатися від кризи.

І одна з гострих проблем, попри

загальне зростання показників

продукції та послуг лісового гос�

подарства, – це нестача стратегіч�

ної сировини, до якої відносять

деревину цінних твердолистяних

порід, таких, як дуб, бук та ясень.

Обсяг оброблення деревини, а та�

кож виробництва з неї (без урах�

ування меблів) в Україні змен�

шився більше, ніж на 50%. В за�

гальному обсязі у частці проми�

словості цей показник знизився

до 0,7% – фахівці називають це

найнижчим показником, який був

у галузі, починаючи з 2003 року.

Відповідно сотні деревообробних

підприємств доведені до банкрут�

ства, втрачено кваліфіковані кад�

ри, які змушені були виїхати за

кордон. Незважаючи на те, що в

Україні використовується абсо�

лютно весь природний річний

приріст деревини, вітчизняним

деревообробникам щорічно не ви�

стачає близько 200�300 тис. м3 лісу. 

Додає олії у вогонь і традицій�

на практика нелегальної вирубки

лісів, зростання обсягів контра�

банди деревини за кордон – дер�

жава надто слабо контролює «чор�

ний ринок». Та й відсутність На�

ціональної програми розвитку де�

ревообробної промисловості да�

ється взнаки, що й обумовлює

0,8%, які становить частка галузі у

структурі ВВП держави. В той час,

як у сусідній Польщі (її лісове гос�

подарство майже таке, як і в Укра�

їні) цей показник на рівні 8%, а

деревообробна промисловість вде�

сятеро потужніша за вітчизняну.

Значна частина української

деревини потрапляє на експорт.

Приміром, минулого року дереви�

ни в загальному обсязі було ек�

спортовано на 670 млн дол. Відтак

основний наголос Держкомліс�

госп ставить на експорт, тим са�

мим недалекоглядно нівелюючи

можливості переробки всередині

країни, що могло б залучити до�

даткові інвестиції. Адже за підра�

хунками експертів, 1 євро, вкладе�

ний у переробку дає, в 2�3 рази

більший дохід, ніж експорт

необробленої деревини. 

Однією з актуальних проблем

лісового господарства залишаєть�

ся сертифікація. Це питання ви�

никло ще 2004 року, після того, як

наші основні імпортери (Польща,

Словаччина, Угорщина) вступили

до Європейського Союзу. Відтак в

цих країнах значно зріс попит на

сертифіковану лісопродукцію.

Сьогодні загальний обсяг сертифі�

кованих лісів в Україні нараховує

понад 1,9 млн га. Очікується, що

найближчим часом площа серти�

фікованих лісів в Україні зросте до

2,5 млн га лісу. Такі сертифікати

(їх наразі вже мають кілька дере�

вообробних підприємств із Закар�

паття та Ріненської області) слугу�

ють підтвердженням ланцюга по�

ходження лісопродукції, вказую�

чи, що рівень ведення вітчизняно�

го лісового господарства може від�

повідати сучасним міжнародним

вимогам. Серед вимог для серти�

фікації важливу роль у світі приді�

ляють господарюванню на засадах

сталого розвитку, з урахуванням

екологічного балансу, економіч�

них та соціальних складових. Пот�

рібно відзначити, що в Україні ще

з 2004 року запроваджено розроб�

ку та польове тестування українсь�

ких національних стандартів доб�

ровільної лісової сертифікації –

проект, який узгоджено з принци�

пами та критеріями, що висуває

FSC (Лісова Опікунська Рада), та

розпочато польове тестування цих

стандартів.

Та на шляху до розбудови га�

лузі, і тим більше виходу на світо�

ві ринки, стоїть певна неузгодже�

ність процесів контролю – кон�

флікт інтересів закладено в сам�

ому статусі Держкомлісгоспу,

який нині ставлять під сумнів. Зо�

крема, у повноваженнях структу�

ри поєднані функції, що взаємо�

виключають одна одну. Приміром,

вироблення політики і здійснення

адміністративних повноважень

породжує можливість приймати

«під себе» підзаконні нормативні

акти із врегулювання порядку

здійснення адміністративної вла�

ди. Доволі парадоксально вигля�

дає надання дозволів і перевірка

дотримання дозвільних умов, що

нівелює ефективність інспектор�

ської діяльності – не можна пока�

рати самих себе за надання дозво�

лу, виданого своєю ж структурою.

Бракує і прозорості в діяльності

Держкомлісгоспу, адже у відкрит�

их джерелах і навіть на власному

сайті данні публікуються в недо�

статньому обсязі.

Покращити ситуацію в галузі

покликана Державна цільова

Програма «Ліси України» на 2010�

2015 рр., яка була затверджена

Кабміном 16 вересня 2009 року. В

цій програмі встановлено орієн�

товний обсяг коштів, необхідних

для виконання програми – 22

млрд гривень, у тому числі 7,9

млрд із загального фонду держав�

ного бюджету. Фінансування Про�

грами буде здійснюватись за раху�

нок коштів державного та місце�

вих бюджетів,  власних коштів лі�

сокористувачів та інших джерел. А

в найближчій перспективі лісове

господарство та деревообробка

очікує на прийняття рішення сто�

совно реформування міністерств,

яке пообіцяв протягом найближ�

чого місяця впровадити Прези�

дент України Віктор Янукович.

Тож лишається сподіватися, що

2011 року лісове господарство та

деревообробка поступово почнуть

закривати проблемні питання, а

Держкомлісгосп ймовірніше

працюватиме в якості департа�

менту одого з 12 новостворених

міністерств. 
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Загальна лісова площа України – 10,8 млн га (включаючи
1,6 млн га заповідників), розподілена між органами
управління наступним чином.
• Державний комітет лісового та мисливського

господарства України – 7,4 млн га (68% загальної
лісової площі);

• Міністерство аграрної політики України – 1,8 млн
га (17%);

• Міністерство оборони України – 0,2 млн га (2%);
• Міністерство з надзвичайних ситуацій України –

0,2 млн га (2%);
• Міністерство охорони навколишнього природного

середовища України – 0,1 млн га (1%);
• Міністерство транспорту і зв'язку України – 0,1 млн

га (1%);
• Інші міністерства та відомства – 0,2 млн га (2%);
• Ліси на землях запасу – 0,8 млн га (7%).

ДОВІДКА

Лісове господарство 
та деревообробка в очікуванні змін
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ В аграрному секторі економіки знаходиться близько
двох млн га лісів. Існує ймовірність, що тепер їх стане значно більше, якщо
керівництво держави прийме рішення підпорядкувати Держкомлісгосп
Міністерству аграрної політики. Саме ж лісове господарство України та один
із його найголовніших напрямів – деревообробка, перебувають наразі у
підвішеному стані, очікуючи вирішення своєї долі.
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Результати торгів і біржові ціни 
в Україні у листопаді 2010 року 

Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 CPT 21,00 5715,14 5715,14 5715,14 720,00
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 DAF 67,85 5302,85 5302,85 5302,85 670,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002+69 2010 FCA 42,00 3325,85 3325,85 3325,85 420,00
Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2010 DAF 5,00 2937,06 2937,06 2937,06 370,00
Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2010 FCA 15,00 2379,81 2379,81 2379,81 300,00
Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2010 DAF 719,20 4353,08 4934,15 6589,12 622,91
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292+93 2010 FCA 63,00 3164,00 3171,47 3175,20 400,00
Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2010 DAF 910,00 9525,24 9533,87 9581,17 1201,08
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2010 DAF 140,00 10135,94 10135,94 10135,94 1280,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2010 FOB 12000,00 9915,88 10345,76 10478,16 1303,75

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 25.12.2010 CPT 50000,00 2138,05 2138,05 2138,05 270,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 CPT 30000,00 2182,87 2182,87 2182,87 275,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 FOB 90000,00 2296,71 2296,71 2296,71 290,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 28.02.2011 FOB 6000,00 1819,30 1819,30 1819,30 230,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2010 20.12.2010 CPT 25000,00 1702,74 1702,74 1702,74 215,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 FOB 24500,00 1425,55 1528,99 1583,94 193,06
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 25.12.2010 CPT 50000,00 1987,59 1987,59 1987,59 251,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 25.12.2010 CIF 100000,00 2035,11 2035,11 2035,11 257,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 CPT 10000,00 1306,59 1306,59 1306,59 165,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 DAF 37500,00 1623,33 1980,88 2375,91 250,13
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 FOB 185600,00 1504,74 1934,04 2061,72 244,21
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 DDU 1000,00 2104,06 2104,06 2104,06 266,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 15.01.2011 FOB 39000,00 1623,54 1711,05 1742,33 216,15
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 30.01.2011 FOB 13000,00 1979,68 1979,68 1979,68 250,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.03.2011 DAF 21208,00 1883,70 1883,70 1883,70 238,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 30.06.2011 CPT 12500,00 1821,53 1821,53 1821,53 230,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 31.12.2010 FCA 220,00 1267,15 1267,15 1267,15 160,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 31.01.2011 FCA 422,00 1115,31 1178,75 1330,51 148,81
Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 01.03.2011 FCA 88,00 1246,38 1246,38 1246,38 157,00
Сорго ГОСТ 8759+92 30.12.2010 DDU 200,00 1952,67 2167,90 2383,14 273,11
Сорго ГОСТ 8759+92 31.01.2011 FCA 168,00 1052,03 1160,70 1378,03 146,67
Сорго ГОСТ 8759+92 01.03.2011 FCA 112,00 1246,38 1246,38 1246,38 157,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 30.12.2010 CPT 1300,00 3144,28 3144,28 3144,28 397,17
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 31.12.2010 FCA 748,00 2463,96 2463,96 2463,96 311,50
Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 31.12.2010 FCA 1023,00 1613,64 1615,38 1690,94 204,20
Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 31.12.2010 FOB 2000,00 2390,84 2390,84 2390,84 302,00
Нут ГОСТ 8758+76 31.12.2010 CIF 56,00 3322,20 3322,20 3322,20 420,00
Вика ДСТУ 4828+2007 31.01.2011 FCA 44,00 2360,07 2360,07 2360,07 298,00
Вика ДСТУ 4828+2007 01.03.2011 FCA 100,00 2262,53 2262,53 2262,53 285,00
Соя ГОСТ 17109+88 15.12.2010 FOB 3000,00 3009,49 3009,49 3009,49 380,00
Соя ГОСТ 17109+88 20.12.2010 CPT 5000,00 3167,88 3167,88 3167,88 400,00
Соя ГОСТ 17109+88 20.12.2010 FOB 600,00 3254,46 3254,46 3254,46 410,00
Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 FCA 900,00 3079,83 3079,83 3079,83 388,00
Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 CPT 11500,00 2740,22 3076,64 3452,90 388,13
Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 FOB 17549,95 2937,32 3283,92 3587,88 414,02
Соя ГОСТ 17109+88 30.01.2011 CPT 4000,00 3334,25 3334,25 3334,25 420,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 126,00 5557,09 5557,09 5557,09 700,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FOB 3700,00 4762,62 4794,80 4842,00 604,05
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 26.11.2011 FCA 420,00 4969,90 4969,90 4969,90 626,09
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 1126,00 3243,10 3471,35 3881,54 437,43
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 10.02.2011 DAF 20000,00 3969,35 4009,04 4048,74 505,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 01.03.2011 EXW 200,00 3562,51 3562,51 3562,51 450,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 640,00 5537,00 5546,69 5556,39 700,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.12.2010 CPT 1000,00 3719,91 3719,91 3719,91 470,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.12.2010 FOB 18558,87 3572,42 3817,70 4036,50 481,71
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.11.2010 DDU 21,00 4275,61 4275,61 4275,61 539,87
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.12.2010 DDU 132,00 2614,10 3404,13 4215,89 429,53
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.01.2011 DDU 200,00 4322,20 4322,20 4322,20 544,45
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 28.02.2011 CPT 220,00 3013,29 3013,29 3013,29 380,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.03.2011 FCA 60,00 2455,11 2455,11 2455,11 310,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 01.04.2011 DDU 400,00 3151,27 3151,27 3151,27 397,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.07.2011 FCA 100,00 3975,58 3975,58 3975,58 502,60
Насіння льону ГОСТ 10582+76 30.11.2010 DDU 42,00 5667,93 5667,93 5667,93 715,67
Насіння льону ГОСТ 10582+76 31.12.2010 FCA 42,00 3987,57 3987,57 3987,57 503,50
Насіння льону ГОСТ 10582+76 30.06.2011 DDU 500,00 3657,33 3657,33 3657,33 461,80
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 30.01.2011 FCA 20,00 10592,39 10592,39 10592,39 1337,98
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 08.02.2011 FCA 20,00 8919,90 8919,90 8919,90 1126,72
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.12.2010 FCA 118,00 19324,07 19423,33 19447,37 2448,05
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.03.2011 FCA 135,00 21119,70 21119,70 21119,70 2670,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 30.11.2010 DDU 40,00 6084,52 6084,52 6084,52 768,28
Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 30.01.2011 DDU 20,00 7051,84 7051,84 7051,84 888,29
Насіння люпину ДСТУ 4827+2007 31.12.2010 FCA 40,00 6921,25 6921,25 6921,25 875,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550+74 31.12.2010 DDU 350,00 10687,54 10687,54 10687,54 1350,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492+2005 31.12.2010 DAF 130,00 12144,68 12144,68 12144,68 1530,00
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ВВннууттррiiшшннii  ккооннттррааккттии::  ССППООТТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2010 2010 EXW 80,13 1630,00 1630,00 1630,00 205,34
Овес 1 клас ГОСТ 28673+90 2010 EXW 503,00 1690,00 1690,00 1690,00 213,65
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2010 EXW 10,00 1660,00 1660,00 1660,00 209,13
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 EXW 63,69 1280,00 1280,00 1280,00 161,25
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 2182,43 1250,00 1394,51 1500,00 175,68
Соя ГОСТ 17109+88 2010 EXW 228,87 2800,00 3036,88 3060,00 382,69
Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 20,35 3000,00 3000,00 3000,00 378,75
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 EXW 532,07 4300,00 4370,06 4460,63 550,52

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2010 2010 CIF 40000,00 2613,17 2613,17 2613,17 330,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 12000,00 1940,08 1940,08 1940,08 245,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 2010 FOB 100700,00 1979,68 2055,95 2058,86 259,63
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 16000,00 1860,89 1860,89 1860,89 235,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2010 2010 FOB 7500,00 1900,49 1900,49 1900,49 240,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 9500,00 1662,93 1662,93 1662,93 210,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 208450,00 1131,17 1499,31 1841,08 189,32
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 DAF 50000,00 1785,98 1825,01 1977,50 230,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 FOB 210450,00 1547,46 1949,24 1984,42 245,84
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 217,00 1966,90 2010,24 2116,16 253,99
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DAF 700,00 2341,36 2802,58 2987,07 353,36
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DDU 20,00 3197,60 3197,60 3197,60 403,75
Просо 2 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 223,50 1984,42 2001,58 2166,99 252,16
Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 7,00 1308,90 1308,90 1308,90 165,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 FCA 44,00 2216,68 2216,68 2216,68 280,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 CPT 22,00 2063,60 2063,60 2063,60 260,04
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 FOB 3000,00 1516,29 1516,29 1516,29 191,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 DDU 635,00 1488,33 2200,00 2445,52 277,22
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 CFR 45,00 2412,55 2412,55 2412,55 305,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2010 DDU 20,00 2649,84 2649,84 2649,84 333,83
Горох 2 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FCA 22,00 2295,26 2295,26 2295,26 290,00
Горох 2 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FOB 2100,00 2257,11 2257,11 2257,11 285,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 CPT 4500,00 1692,74 1718,36 1746,51 216,78
Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 DAF 1265,00 1900,01 1900,01 1900,01 240,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FOB 6000,00 1809,86 1999,41 2119,63 252,25
Квасоля продовольча ГОСТ 7758+75 2010 CPT 100,00 3165,88 3197,50 3271,25 403,25
Нут ГОСТ 8758+76 2010 FCA 1255,00 793,57 6673,72 7938,00 840,80
Нут ГОСТ 8758+76 2010 FAS 100,00 5889,77 5889,77 5889,77 742,00
Вика ДСТУ 4828+2007 2010 FCA 176,00 2534,62 3055,39 3325,90 385,25
Вика ДСТУ 4828+2007 2010 DDU 88,00 3585,58 3708,36 3799,06 467,75
Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 80770,00 2751,61 3244,42 3429,09 409,26
Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 11695,00 3175,20 3362,92 3642,60 424,05
Соя ГОСТ 17109+88 2010 FOB 26600,00 2937,32 3299,05 3322,20 416,99
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 83,00 4748,82 5027,57 5543,09 634,22
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 8062,00 4590,53 4839,72 4840,78 609,87
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 15009,00 4838,95 4839,23 5318,26 610,04
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 5500,00 4842,00 4842,00 4842,00 610,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 240,00 4628,26 5366,23 5656,81 676,10
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 1588,00 3385,48 4109,87 4763,22 518,76
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 9106,00 3009,11 3137,63 4662,88 396,43
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 319,00 3175,20 4021,69 4683,83 506,93
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 35813,70 3203,55 3895,59 4723,11 491,68
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 314,00 3295,59 3550,28 4566,42 447,54
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 9,00 6810,08 6810,08 6810,08 860,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 20,00 6173,07 6173,07 6173,07 779,95
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 236,00 5597,03 5894,38 9288,28 744,15
Ріпак технічний ДСТУ 4966+2008 2010 CPT 250,00 2787,73 2787,73 2787,73 352,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 CPT 5800,00 3921,72 4098,51 4481,98 516,91
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 8585,00 3000,45 4027,77 4528,35 507,90
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 FOB 1600,00 4034,10 4385,60 4596,51 553,12
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DDU 132,00 3962,21 3962,21 3962,21 499,10
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 863,00 1853,13 2093,94 3038,38 263,89
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 CPT 22,00 4332,44 4332,44 4332,44 546,15
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DAF 125,00 2234,85 2486,75 2864,59 314,38
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 1321,33 2400,44 3501,68 5556,39 441,65
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 EXW 42,00 4746,00 4746,00 4746,00 600,00
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 632,00 3040,52 4097,71 6826,42 516,64
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 CPT 43,00 3214,22 3892,97 4604,04 490,40
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 343,00 4089,98 5878,55 9451,41 740,86
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 2010 CPT 20,00 9260,20 9260,20 9260,20 1170,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 2010 DAF 4,00 8904,04 8904,04 8904,04 1125,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 2010 DDU 200,00 9525,24 9525,24 9525,24 1200,00
Насіння маку ГОСТ 12094+76 2010 FCA 1,00 28182,38 28182,38 28182,38 3550,00
Насіння маку ГОСТ 12094+76 2010 DDU 0,40 15041,73 15041,73 15041,73 1900,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 FCA 540,00 11903,55 25488,28 28575,72 3211,11
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 CPT 100,00 30155,66 30155,66 30155,66 3800,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 CIF 220,00 11114,18 11114,18 11114,18 1400,00
Насіння редьки ГОСТ 2240+93 2010 CPT 40,00 4539,82 4544,75 4549,68 572,62
Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 2010 FCA 40,00 1942,78 2811,11 3679,44 355,04
Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 2010 DDU 100,00 4762,80 4762,80 4762,80 600,00
Насіння сафлору ГОСТ 9672+87 2010 DDU 22,00 4048,74 4048,74 4048,74 510,00
Насіння люпину ДСТУ 4827+2007 2010 FAS 2800,00 2182,87 2182,92 2182,95 275,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638+2006 2010 DAF 20000,00 2294,08 2337,88 2378,91 294,75
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638+2006 2010 FOB 3300,00 1865,36 1865,36 1865,36 235,00
Дерть кукурудзяна 0 2010 FOB 900,00 1820,84 1820,84 1820,84 230,00
Дерть пшенична 0 2010 FOB 1100,00 1820,84 1820,84 1820,84 230,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 FCA 37,00 2855,77 2904,77 2976,64 366,08
Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 DAF 874,20 2692,36 3166,01 3664,91 399,40
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201+68 2010 FCA 6,00 2976,64 2976,64 2976,64 375,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201+68 2010 DAF 30,00 3016,33 3016,36 3016,44 380,00
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 FCA 209,00 4748,82 4844,06 5238,88 610,77

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

на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 30 листопада 2010 року

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

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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*Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2010 DAF 339,25 5474,87 691,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 CPT 1250,00 4481,98 565,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2010 2010 EXW 80,13 1630,00 205,34 1358,33 171,12
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 EXW 63,69 1280,00 161,25 1066,67 134,37
Соя ГОСТ 17109+88 2010 EXW 228,87 3036,88 382,69 2530,73 318,91
Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 20,35 3000,00 378,75 2500,00 315,63
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 EXW 532,07 4370,06 550,52 3641,72 458,77
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DAF 200,00 2341,36 296,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 202,50 1984,42 250,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 500,00 3167,48 400,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 22,00 4762,80 600,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 650,00 4754,45 600,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 FCA 15,00 2976,64 375,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 DAF 67,85 3009,11 380,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201+68 2010 FCA 6,00 2976,64 375,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2010 2010 CIF 40000,00 2613,17 330,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 12000,00 1940,08 245,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 2010 FOB 97000,00 2058,86 260,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 16000,00 1860,89 235,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 9500,00 1662,93 210,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DAF 500,00 2987,07 376,30
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 143000,00 1562,56 197,33
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 DAF 25000,00 1825,74 230,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 FOB 198500,00 1957,70 246,91
*Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 CPT 4500,00 1718,36 216,78
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 20870,00 3300,10 416,41
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 1000,00 3433,19 432,50
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 FCA 440,00 28575,72 3600,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 8000,00 4840,78 610,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 5500,00 4842,00 610,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 9000,00 3126,31 395,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 11000,00 4638,47 585,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638+2006 2010 DAF 20000,00 2337,88 294,75
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638+2006 2010 FOB 3300,00 1865,36 235,00
*Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2010 DAF 910,00 9533,87 1201,08
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 FCA 104,00 4931,86 621,63
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292+93 2010 FCA 63,00 3171,47 400,00
*Насіння люпину ДСТУ 4827+2007 2010 FAS 2800,00 2182,92 275,00
*Дерть кукурудзяна 0 2010 FOB 900,00 1820,84 230,00
*Дерть пшенична 0 2010 FOB 1100,00 1820,84 230,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 CPT 350,00 4076,07 515,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 5750,00 4082,60 514,74
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 FOB 1600,00 4385,60 553,12
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2010 DAF 140,00 10135,94 1280,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2010 FOB 12000,00 10345,76 1303,75
*Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 2010 DDU 100,00 4762,80 600,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DDU 20,00 3197,60 403,75
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 40000,00 1288,93 162,75
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 12050,00 3209,57 404,98
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 300,00 3294,56 415,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 500,00 3955,00 500,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 FOB 3000,00 1516,29 191,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 CFR 45,00 2412,55 305,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 21,00 5042,65 636,72
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 7,00 1308,90 165,00
*Горох 2 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FCA 22,00 2295,26 290,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 FCA 22,00 2855,77 360,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 DAF 602,80 3290,86 414,88
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201+68 2010 DAF 30,00 3016,36 380,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2010 DAF 5,00 2937,06 370,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2010 FCA 15,00 2379,81 300,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2010 DAF 40,70 4728,96 596,44
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 DAF 20000,00 1785,98 225,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2010 DDU 20,00 2649,84 333,83
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 6500,00 3314,29 417,54
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 40,00 3033,31 382,14
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 20,00 4089,98 515,26
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 15150,00 1632,72 206,18
*Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 DAF 1265,00 1900,01 240,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 9450,00 3095,81 390,04
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 2730,00 3505,22 442,64
*Ріпак технічний ДСТУ 4966+2008 2010 CPT 250,00 2787,73 352,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 DDU 63,00 2410,39 304,02
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 42,00 3700,80 467,29
*Нут ГОСТ 8758+76 2010 FAS 100,00 5889,77 742,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 21,00 3040,52 383,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 160,00 6275,51 790,98
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 FOB 25000,00 3322,20 420,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 2010 CPT 20,00 9260,20 1170,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 2010 DAF 4,00 8904,04 1125,00
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 2010 DDU 200,00 9525,24 1200,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 15009,00 4839,23 610,04
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 21,00 4365,73 550,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 15000,00 3203,55 405,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 630,00 2036,59 256,57

ФФооррввааррдд

Вінницька товарна універсальна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 DAF 10000,00 1623,33 205,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.03.2011 DAF 21208,00 1883,70 238,00
Донецька товарна біржа
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FOB 3700,00 4794,80 604,05
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.12.2010 DDU 66,00 3660,23 462,46
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 25.12.2010 CPT 50000,00 2138,05 270,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 25.12.2010 CPT 50000,00 1987,59 251,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 25.12.2010 CIF 100000,00 2035,11 257,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 30.12.2010 CPT 1300,00 3144,28 397,17
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 1000,00 3473,30 437,57
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 28.02.2011 CPT 220,00 3013,29 380,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 CPT 30000,00 2182,87 275,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 CPT 10000,00 1306,59 165,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 DAF 7500,00 1710,44 216,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 30.01.2011 FOB 13000,00 1979,68 250,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 FOB 57600,00 2058,75 260,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 31.12.2010 FOB 2000,00 2390,84 302,00
*Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 CPT 9000,00 3064,18 386,67
*Соя ГОСТ 17109+88 30.01.2011 CPT 4000,00 3334,25 420,00
*Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 FOB 5219,95 3553,58 448,76

ССППООТТ

Вінницька товарна універсальна біржа
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2010 EXW 10,00 1660,00 209,13 1383,33 174,27
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 21,00 3009,11 380,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 16,00 9288,28 1170,00
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002+69 2010 FCA 42,00 3325,85 420,00
*Насіння сафлору ГОСТ 9672+87 2010 DDU 22,00 4048,74 510,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 485,00 3429,78 433,42
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 86,00 2783,08 350,67
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 238,00 3536,07 446,10
*Насіння редьки ГОСТ 2240+93 2010 CPT 40,00 4544,75 572,62
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 CPT 21,00 4604,04 580,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 42,00 5189,13 653,81
Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 21,45 2551,07 322,32
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 63,00 2116,16 267,53
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 21,00 4748,82 600,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 250,00 4178,80 526,45
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 240,00 5366,23 676,10
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 6000,00 4207,09 530,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 230,00 3406,10 429,05
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 9,00 6810,08 860,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 20,00 6173,07 779,95
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 220,00 5647,55 713,18
*Нут ГОСТ 8758+76 2010 FCA 1055,00 7788,44 981,23
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 CPT 22,00 3214,22 404,88
Івано	Франківська аграрна біржа
*Просо 2 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 21,00 2166,99 273,00
*Квасоля продовольча ГОСТ 7758+75 2010 CPT 100,00 3197,50 403,25
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 133,00 3666,21 462,94
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 21,00 2104,06 266,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 197,00 3553,14 448,69
*Вика ДСТУ 4828+2007 2010 FCA 176,00 3055,39 385,25
*Вика ДСТУ 4828+2007 2010 DDU 88,00 3708,36 467,75
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 108,00 3678,59 465,06
Кримська аграрна біржа
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 FCA 105,00 4757,10 600,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 CPT 21,00 5715,14 720,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 3500,00 3187,99 402,57
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 3000,00 3254,25 410,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 1600,00 4011,14 505,46
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DAF 125,00 2486,75 314,38
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 150,88 2538,43 320,45
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 DAF 5000,00 1977,50 250,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 3300,00 3429,09 432,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 2300,00 3214,77 405,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 37,00 4513,45 570,60
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно	майнова біржа «Прайс»
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 FCA 154,00 1966,90 248,45
*Насіння маку ГОСТ 12094+76 2010 FCA 1,00 28182,38 3550,00
*Насіння маку ГОСТ 12094+76 2010 DDU 0,40 15041,73 1900,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DDU 132,00 3962,21 499,10
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 110,00 3168,98 400,29
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
Овес 1 клас ГОСТ 28673+90 2010 EXW 503,00 1690,00 213,65 1408,33 178,04
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 2500,00 3307,96 418,20
Тернопільська агропромислова біржа
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 2182,43 1394,51 175,68 1162,09 146,40
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 65,00 3215,40 406,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 20,00 4662,88 587,36
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 CPT 22,00 2063,60 260,04
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 22,00 3482,47 440,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 2010 FOB 3700,00 1979,68 250,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2010 2010 FOB 7500,00 1900,49 240,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 600,00 1841,08 232,00
*Горох 2 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FOB 2100,00 2257,11 285,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FOB 6000,00 1999,41 252,25
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 10900,00 3267,46 412,34
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 1000,00 3642,60 460,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 FOB 1600,00 2937,32 370,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 FCA 100,00 11903,55 1500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 CPT 100,00 30155,66 3800,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 CIF 220,00 11114,18 1400,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 40,00 5319,55 671,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 62,00 4702,80 593,11
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 668,00 3565,44 450,22
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 65,00 4277,07 540,31
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 298,00 3997,44 503,89
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 3813,70 3984,76 503,17
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 84,00 3945,05 498,16
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 DAF 67,85 5302,85 670,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2010 DAF 339,25 4418,05 558,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 FCA 44,00 2216,68 280,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 DDU 572,00 2176,82 274,27
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 126,00 1908,67 240,87
*Нут ГОСТ 8758+76 2010 FCA 200,00 793,57 100,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 2010 FCA 40,00 2811,11 355,04
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 121,00 4858,40 612,07
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 100,00 6066,23 764,23
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 9700,00 1204,97 151,87
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 FOB 11950,00 1808,67 228,03
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 CPT 4200,00 3986,25 502,76
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 262,00 4408,73 555,77
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 4800,00 3053,05 384,79
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 1300,00 3330,93 420,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 100,00 3997,70 503,63
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 500,00 3891,27 490,23
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 EXW 42,00 4746,00 600,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 120,00 3213,82 404,83
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 CPT 22,00 4332,44 546,15
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 6400,00 3298,10 416,25
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 DAF 203,55 2848,59 360,00

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 30 листопада 2010 року
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№ Назва біржі Регіон
1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно+Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано+Франківська аграрна товарна біржа м.Івано+Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 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

*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 30.01.2011 FCA 20,00 10592,39 1337,98
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843+2007 08.02.2011 FCA 20,00 8919,90 1126,72
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 26.11.2011 FCA 420,00 4969,90 626,09
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 01.03.2011 EXW 200,00 3562,51 450,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550+74 31.12.2010 DDU 350,00 10687,54 1350,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.12.2010 CPT 1000,00 3719,91 470,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.12.2010 FOB 9808,87 4036,50 510,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 FOB 90000,00 2296,71 290,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 28.02.2011 FOB 6000,00 1819,30 230,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2010 20.12.2010 CPT 25000,00 1702,74 215,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 FOB 24500,00 1528,99 193,06
*Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 31.12.2010 FCA 220,00 1267,15 160,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 31.01.2011 FCA 422,00 1178,75 148,81
*Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 01.03.2011 FCA 88,00 1246,38 157,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 30.06.2011 CPT 12500,00 1821,53 230,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 DAF 20000,00 2261,07 285,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 FOB 25000,00 1504,74 190,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 15.01.2011 FOB 5000,00 1742,33 220,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 FOB 100000,00 1979,93 250,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 15.01.2011 FOB 34000,00 1706,45 215,59
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 FOB 3000,00 1587,54 200,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 31.12.2010 DDU 1000,00 2104,06 266,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 31.12.2010 FCA 748,00 2463,96 311,50
*Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 31.12.2010 FCA 1023,00 1615,38 204,20
*Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 FCA 900,00 3079,83 388,00
*Соя ГОСТ 17109+88 20.12.2010 CPT 5000,00 3167,88 400,00
*Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 CPT 2500,00 3121,53 393,40
*Соя ГОСТ 17109+88 15.12.2010 FOB 3000,00 3009,49 380,00
*Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 FOB 2400,00 2976,64 375,00
*Соя ГОСТ 17109+88 20.12.2010 FOB 600,00 3254,46 410,00
*Соя ГОСТ 17109+88 31.12.2010 FOB 9930,00 3216,44 405,19
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.12.2010 FCA 23,00 19324,07 2440,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.03.2011 FCA 135,00 21119,70 2670,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.12.2010 FCA 95,00 19447,37 2450,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 126,00 5557,09 700,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 126,00 3455,91 436,33
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 10.02.2011 DAF 20000,00 4009,04 505,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 31.12.2010 FCA 640,00 5546,69 700,00
*Насіння люпину ДСТУ 4827+2007 31.12.2010 FCA 40,00 6921,25 875,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.12.2010 FOB 8750,00 3572,42 450,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 31.01.2011 FCA 168,00 1160,70 146,67
*Сорго ГОСТ 8759+92 01.03.2011 FCA 112,00 1246,38 157,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492+2005 31.12.2010 DAF 130,00 12144,68 1530,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.03.2011 FCA 60,00 2455,11 310,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.07.2011 FCA 100,00 3975,58 502,60
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.11.2010 DDU 21,00 4275,61 539,87
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.12.2010 DDU 66,00 3148,03 396,59
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.01.2011 DDU 200,00 4322,20 544,45
*Нут ГОСТ 8758+76 31.12.2010 CIF 56,00 3322,20 420,00
*Вика ДСТУ 4828+2007 31.01.2011 FCA 44,00 2360,07 298,00
*Вика ДСТУ 4828+2007 01.03.2011 FCA 100,00 2262,53 285,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 30.11.2010 DDU 40,00 6084,52 768,28
*Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 30.01.2011 DDU 20,00 7051,84 888,29
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 31.12.2010 FCA 42,00 3987,57 503,50
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 30.11.2010 DDU 42,00 5667,93 715,67
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 30.06.2011 DDU 500,00 3657,33 461,80
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»
*Сорго ГОСТ 8759+92 30.12.2010 DDU 200,00 2167,90 273,11
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 01.04.2011 DDU 400,00 3151,27 397,00
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Середньозважені біржові ціни
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 26 листопада по 02 грудня 2010 року

ВВннууттррiiшшннii  ккооннттррааккттии::  ССППООТТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2010 2010 EXW 80,13 1630,00 1630,00 1630,00 205,34
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 EXW 63,69 1280,00 1280,00 1280,00 161,25
Соя ГОСТ 17109+88 2010 EXW 208,52 3060,00 3060,00 3060,00 385,49
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 EXW 532,07 4300,00 4370,06 4460,63 550,52

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 CPT 200,00 1865,43 1865,43 1865,43 235,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DAF 500,00 2987,07 2987,07 2987,07 376,30
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 FCA 300,00 1587,60 1587,60 1587,60 200,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2010 DDU 400,00 2341,92 2341,92 2341,92 295,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 16310,56 1131,17 1181,11 1230,39 148,79
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 DAF 25000,00 1825,74 1825,74 1825,74 230,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FOB 3000,00 1809,86 1964,75 2119,63 247,50
Квасоля продовольча ГОСТ 7758+75 2010 CPT 55,00 3175,48 3175,48 3175,48 400,00
Нут ГОСТ 8758+76 2010 FCA 1000,00 7938,00 7938,00 7938,00 1000,00
Вика ДСТУ 4828+2007 2010 FCA 91,30 2857,68 2964,87 3302,50 373,49
Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 13550,00 2778,30 3295,56 3373,65 415,16
Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 6100,00 3175,20 3499,88 3730,86 440,90
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 22,00 4762,80 4762,80 4762,80 600,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 100,00 5582,24 5582,24 5582,24 703,23
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 1042,00 3926,77 3954,36 4662,88 498,15
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 2369,20 3175,20 4597,07 4686,04 579,12
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 9500,00 4207,14 4505,86 4723,11 567,63
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 251,00 3295,59 3513,03 4684,21 442,52
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 21,00 8652,42 8652,42 8652,42 1090,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 4000,00 4016,63 4016,63 4016,63 506,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 42,00 1853,13 1853,13 1853,13 233,43
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 44,00 3413,34 3413,34 3413,34 430,00
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 20,00 3254,58 3254,58 3254,58 410,00
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 CPT 43,00 3214,22 3892,97 4604,04 490,40
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 161,00 5604,23 5701,02 5984,30 718,19
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 CIF 220,00 11114,18 11114,18 11114,18 1400,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 2010 DDU 100,00 4762,80 4762,80 4762,80 600,00
Насіння люпину ДСТУ 4827+2007 2010 FAS 1750,00 2182,95 2182,95 2182,95 275,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638+2006 2010 DAF 5000,00 2294,08 2294,08 2294,08 289,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 DAF 30,00 3016,44 3016,44 3016,44 380,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201+68 2010 DAF 10,00 3016,44 3016,44 3016,44 380,00
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 FCA 19,00 5318,46 5318,46 5318,46 670,00
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 DAF 67,85 5318,46 5318,46 5318,46 670,00
Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2010 DAF 5,00 2937,06 2937,06 2937,06 370,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292+93 2010 FCA 44,00 3175,20 3182,42 3333,96 400,91
Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2010 DAF 210,00 9525,60 9562,64 9581,17 1204,67
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2010 FOB 9000,00 10319,40 10425,24 10478,16 1313,33

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд
Соя ГОСТ 17109+88 31.03.2011 FOB 536,58 3595,28 3595,28 3595,28 452,92
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 26.11.2011 FCA 420,00 4969,90 4969,90 4969,90 626,09
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 15.01.2011 FOB 1500,00 4842,18 4842,18 4842,18 610,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.03.2011 FOB 1494,16 4167,45 4167,45 4167,45 525,00

ССППООТТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 DDU 44,00 3413,34 430,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 FCA 20,00 3254,58 410,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 CPT 21,00 4604,04 580,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 100,00 5582,24 703,23
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 22,00 4564,11 574,97
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 4000,00 4207,14 530,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 230,00 3406,10 429,05
*Нут ГОСТ 8758+76 2010 FCA 1000,00 7938,00 1000,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 CPT 22,00 3214,22 404,88
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 41,00 5984,30 753,88
Івано	Франківська аграрна біржа
*Квасоля продовольча ГОСТ 7758+75 2010 CPT 55,00 3175,48 400,00
*Вика ДСТУ 4828+2007 2010 FCA 22,00 3302,50 416,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 4000,00 3294,27 415,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 2000,00 3175,20 400,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 1200,00 4604,04 580,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 20,00 4662,88 587,36
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Горох 3 клас ДСТУ 4523+2006 2010 FOB 3000,00 1964,75 247,50
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 600,00 3333,96 420,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2010 CIF 220,00 11114,18 1400,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 169,20 4271,88 538,15
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DDU 21,00 4684,21 590,10
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 FCA 300,00 1587,60 200,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2010 DDU 400,00 2341,92 295,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2010 FCA 42,00 1853,13 233,43
*Вика ДСТУ 4828+2007 2010 FCA 69,30 2857,68 360,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 8100,00 1131,17 142,50
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 CPT 1000,00 3926,77 494,68
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»  
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 CPT 200,00 1865,43 235,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 CPT 8210,56 1230,39 155,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 1500,00 3310,15 417,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 21,00 8652,42 1090,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 2800,00 3334,10 420,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2010 2010 EXW 80,13 1630,00 205,34 1358,33 171,12
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 EXW 63,69 1280,00 161,25 1066,67 134,37
Соя ГОСТ 17109+88 2010 EXW 208,52 3060,00 385,49 2550,00 321,24
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 EXW 532,07 4370,06 550,52 3641,72 458,77
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FCA 22,00 4762,80 600,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2010 DAF 500,00 2987,07 376,30
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525+2006 2010 DAF 25000,00 1825,74 230,00
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 4300,00 3285,22 413,86
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 DAF 4100,00 3658,26 460,85
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 FOB 5500,00 4723,11 595,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638+2006 2010 DAF 5000,00 2294,08 289,00
*Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2010 DAF 210,00 9562,64 1204,67
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2010 DAF 67,85 5318,46 670,00
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292+93 2010 FCA 44,00 3182,42 400,91
*Насіння люпину ДСТУ 4827+2007 2010 FAS 1750,00 2182,95 275,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 2010 DAF 4000,00 4016,63 506,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2010 FOB 9000,00 10425,24 1313,33
*Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 2010 DDU 100,00 4762,80 600,00
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201+68 2010 DAF 30,00 3016,44 380,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201+68 2010 DAF 10,00 3016,44 380,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2010 DAF 5,00 2937,06 370,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Соя ГОСТ 17109+88 2010 CPT 350,00 3000,56 378,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 2010 DAF 1000,00 4643,73 585,00
*Насіння льону ГОСТ 10582+76 2010 DDU 120,00 5604,23 706,00

ФФооррввааррдд
Донецька товарна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694+2006 15.01.2011 FOB 1500,00 4842,18 610,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109+88 31.03.2011 FOB 536,58 3595,28 452,92
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694+2006 26.11.2011 FCA 420,00 4969,90 626,09
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966+2008 31.03.2011 FOB 1494,16 4167,45 525,00

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 26 листопада по 02 грудня 2010 року

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН»
і українського тижневика ділової
інформації – газети «Агропрофі»

До Дня працівників сільського

господарства вийшла друком книга 

«Зірки першої величини.

Агропромисловий комплекс України». 

Формат 84х108 1/16. Папір крейдований.

Обсяг 352 стор. Наклад 5000 прим. 

Протягом трьох років в українському

тижневику ділової інформації – газеті

«АГРОПРОФІ» – під постійною рубрикою

друкувалися інтерв'ю Героїв України, які

представляють агропромисловий ком�

плекс нашої держави. 

Ця серія статей виявилася справжнім

інформаційним скарбом, адже ілюструє не

лише життєвий шлях успішних людей і ті

настанови, завдяки яким їм вдалося досяг�

ти непересічних результатів в аграрній

сфері, а й показує цих керівників і фахівців

сільгосппідприємств з людського боку: з

їхніми мріями, сімейними цінностями,

острахами та сподіваннями. І, що важли�

во, усім цим видатним людям – байдуже,

чи то керівник, чи доярка або комбайнер,

– притаманне державницьке мислення:

кожен з них має своє бачення подальшого

розвитку аграрного сектору України та

держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енци�

клопедичні дані і переповідання хроноло�

гії досягнення успіху, а сповнені щирих

людських емоцій думки видатних співвіт�

чизників.

Коли кількість таких інтерв'ю пе�

ревищила 25, а ця рубрика стала чи не

найбільш популярною серед читачів, ми

зрозуміли: залишати такий скарб в архів�

них підшивках газети – справжній злочин

стосовно як нинішніх Героїв, так і прий�

дешніх поколінь. Адже молоді фахівці аг�

рарної сфери також повинні мати приклад

для наслідування й увібрати в себе не лише

матеріалістичні цінності Заходу, а й ті дещо

застарілі та немодні сьогодні, на яких ви�

росла та досягла успіху ціла когорта наших

Героїв�аграріїв. Крім того, ці розповіді як�

найкраще працюють і на імідж вітчиз�

няного АПК – зарубіжні колеги�аграрії та

інвестори можуть скласти цілісне уявлення

про традиції і значимість українського се�

ла і найкращих його представників.

Тож ми, газетярі, вирішили на основі

цієї плеяди нарисів та інтерв'ю зробити

книгу, доповнивши її додатковими матері�

алами та ілюстраціями. Аналогів такого

видання в Україні не існує. Це перша

спроба зібрати в одному збірнику авторсь�

кі публіцистичні матеріали про 56 Героїв

України від АПК із 254 нагороджених

станом на 20 жовтня 2010 року. В цьому

виданні ми презентуємо 49 із них.

Кожне інтерв'ю – це живе спілкування

із легендарною постаттю про її життєвий

шлях, становлення як особистості, трудові

здобутки, її світогляд і особисте життя. Це

спроба донести до широкого загалу без�

цінний життєвий досвід людини, який вже

став загальнодержавним національним

надбанням. 

Наша книга – для широкого кола чи�

тачів, які цікавляться питаннями історії і

економіки агропромислового комплексу

України, а також для студентів вишів

сільськогосподарського спрямування, фа�

хівців і управлінців агросектору.

«Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках унікальне

видання. Це розповідь про людей, які своєю

життєвою мудрістю, непересічними

організаторськими здібностями з честю

довели, що українське село є незмінною

окрасою і перлиною нашої країни...»

Із вступного слова до книги

Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА

ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтесь:
Тел.: (044) 227�93�55, 235�73�24.

E�mail: info@agroprofi.com.ua 
www.agroprofi.com.ua

««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 будь+якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати у 2011 році не змінилась і залишилась такою ж,
як у 2009+2010 роках – 16,00 грн/місяць.


