
УКРАЇНСЬКИЙ зерновий кон�

грес, котрий вже традиційно від�

бувається в Києві восени, спе�

ціально приурочується до Все�

світнього дня продовольства – 16

жовтня, започаткованого ФАО,

продовольчою і сільськогоспо�

дарською організацією ООН. Цей

форум починався 2010�го як ря�

тувальна операція у кризові часи

українського зернового ринку, а

нині став зручним майданчиком

для поглиблення зв'язків між різ�

ними гілками української влади

та агробізнесом. Зацікавленість

світу в успіхах наших аграріїв

проявляється і в тому, що тради�

ційними гостями зернового кон�

гресу вже впродовж чотирьох ро�

ків є представники Європейсько�

го банку реконструкції та розвит�

ку, Американської торгової пала�

ти, ФАО, USAІD «АгроІнвест»,

дипломатичних місій. Словом,

тут збираються люди не лише з

різних областей України, а й різ�

них країн та навіть різних конти�

нентів.

Організаторами заходу тради�

ційно виступають Українська зер�

нова асоціація та Інформаційне

агентство «АПК�Інформ», а серед

небагатьох інформаційних парт�

нерів – газета «Агропрофі».

Упродовж двох насичених днів

роботи конгресу 23�24 жовтня

2013 року прозвучало чимало ці�

кавої і корисної інформації, яку

ми ретельно занотувати й опрац�

ювали і плануємо поступово по�

давати її у декількох випусках на�

шого видання. 

Останні роки Україна стабіль�

но нарощує зернове виробництво

і експорт зернових. Уже ніхто не

сумнівається, що і цього року,

вкотре покращивши свої резуль�

тати, наша держава посяде друге

місце у світі за обсягами експорту

збіжжя. Графік цьогорічного ек�

спорту вже на 1,5 млн тонн ви�

переджає минулорічний, і цифра

30 млн тонн експорту також не

здається такою фантастичною, як

кілька років тому. А якщо додати

до цих показників перше місце з

обсягів експорту соняшникової

олії, стає зрозумілим, що світ в

особі України отримав не лише

потужного гравця на продоволь�

чих ринках, а подекуди – навіть і

«законодавця мод». 

Поки що цей успіх можна вва�

жати ситуативним – адже висо�

кий урожай для нас поки ще не

закономірність, а збіг сприятли�

вих факторів, проте з нарощуван�

ням капіталовкладень у галузь

сьогоднішній рекорд стане нор�

мою та навіть буде перевищеним.

Наше зерно вже стало невід'єм�

ною часткою світового продо�

вольства, а для деяких країн його

відсутність стане просто гумані�

тарною катастрофою, адже част�

ка українського збіжжя у зерново�

му балансі, приміром Єгипту,

складає майже половину.
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ки, станом на 25 жовтня 2013 р.

в Україні зернові і зернобобові

культури зібрано з площі 13724

тис. га, що становить 87% від

прогнозованих 15833 тис. га.

Намолочено 50085 тис. тонн

зерна при врожайності 36,5

ц/га (на 25.10.12 р. було намо�

лочено 40760 тис. тонн з площі

13656 тис. га при середній вро�

жайності 29,8 ц/га).

У тому числі, кукурудзу на

зерно обмолочено на площі

2844 тис. га (або 58% від

прогнозу), намолочено 16790

тис. тонн, урожайність – 59,0

ц/га. Торік на цю дату було об�

молочено 3365 тис. га, намоло�

чено 14471 тис. тонн за врожай�

ності 43,0 ц/га.

Гречку обмолочено на пло�

щі 169 тис. га (93% від прогно�

зу), намолочено 200 тис. тонн

цієї культури, середня врожай�

ність становить 11,8 ц/га. 

Рис обмолочено на площі

13 тис. га (54% від прогнозу),

намолочено 85 тис. тонн при

врожайності 65,2 ц/га. Торік на

цю дату було обмолочено 25

тис. га, намолочено 161 тис.

тонн за врожайності 65,8 ц/га.

Триває збирання сої. Ста�

ном на 25 жовтня 2013 року об�

молочено 1093 тис. га (80% від

прогнозу), намолочено 2196

тис. тонн, врожайність стано�

вить 20,1 ц/га. Торік на цю дату

було обмолочено 1265 тис. га,

намолочено 2062 тис. тонн за

врожайності 16,3 ц/га.

Насіння соняшнику на

25.10.13 р. намолочено 9378

тис. тонн з площі 4515 тис. га,

що становить 92% від прогно�

зу, при врожайності 20,8 ц/га.

Торік на цю дату було намоло�

чено 7784 тис. тонн з площі

4765 тис. га при середній вро�

жайності 16,3 ц/га.

Цукрових буряків накопано

з площі 221 тис. га (77% від

прогнозу) 8594 тис. тонн за

врожайності 390 ц/га.  На

25.10.12 р. накопали 12883 тис.

тонн з площі 347 тис. га при

урожайності 371 ц/га.

Озимих культур на зерно

посіяно 7356 тис. га (90% від

прогнозованих 8179 тис. га).

Торік на цю дату було посіяно

7884 тис. га.

Зяблевий обробіток ґрунту

проведено на площі 11479 тис.

га, або 83% від плану. Торік на

25 жовтня було підготовлено

11452 тис. га.

Продовження на стор. 3

Не можна засунути руку в землю 
і дістати звідти мішок борошна

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.

РЕПОРТАЖ
ГРЕЦЬКІ ДАРИ НА КИЇВСЬКІЙ ЗЕМЛІ

11 жовтня відвідувачі оптового ринку
сільгосппродукції «Столичний» виглядали дещо
здивовано – йшли на ринок, а потрапили на
ярмарок з музиками, артистами, майстер"
класами та святковими гостинцями. 
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АГРОПОЛІТИКА
ПОДАТКИ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 
КРАЩЕ НЕ ЧІПАТИ
Мораторію на скасування пільгового оподаткування,
участі в засіданнях КМУ і профільного комітету ВРУ
вимагають вітчизняні аграрії. Так можна підсумувати
роботу другого Всеукраїнського аграрного форуму,
який проходив у Києві 18 жовтня і зібрав більше
охочих, ніж могла вмістити зала зібрання.

АГРОПОЛІТИКА
СТВОРЕННЯ ЗАПОБІЖНИКА ДЛЯ ЗЕМЛІ

Вкотре експерти взялися обговорювати земельні
питання. 23 жовтня відбувся круглий стіл за темою
«Державний земельний банк: «за» чи «проти»?
Родзинкою цього обговорення в контексті назви є те,
що законодавчо земельний банк створено вже в
жовтні минулого року.

ПЕРЕДПЛАТА	2014
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2014!

Передплачуйте газету «АГРОПР ОФІ» на 2014�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

24.10.2013

Зміна 
за тиж"

день

Зміна 
з початку

року
UX"індекс (UA) 890,96 3,5% "6,3%
РТС (RU) 1493,29 0,1% "2,2%
WIG 20 (PL) 2544,57 1,8% "1,5%
WIG Ukraine (PL) 595,44 3,6% "7,7%
DAX* (DE) 8919,86 0,8% 17,2%
S&P 500* (US) 1746,38 1,4% 22,5%



ка молодь може швидше от�

римати землю для ведення аг�

робізнесу. 

– Який термін відводиться
для визнання спадщини віду�
мерлою?
– Один рік. Цивільний ко�

декс України передбачає, що

в разі, якщо особа померла і

потенційні спадкоємці у річ�

ний строк не заявили своїх

прав на спадщину, орган міс�

цевого самоврядування, де

востаннє проживала померла

особа, має право подавати по�

зов до суду про визнання

спадщини відумерлою. 

– Чи готова українська вла�
да до вирішення проблем,
пов'язаних з відумерлою
спадщиною?
– Зараз до Верховної Ради

України внесено законопро�

екти, якими хочуть надати

можливість передачі у дер�

жавну власність земельних

ділянок, власники яких по�

мерли. Але поки що це лише

законопроекти. Вони повин�

ні дуже серйозно дискутува�

тися. Тому що, наприклад,

земельна ділянка дуже часто

є не єдиним майном помер�

лого власника. Ще є хата, ру�

хоме майно. І  розривати

спадщину на кілька шматків

(це забере один, це – другий,

а це – третій) не дуже добре.

Тобто, тут не обійтися без

серйозного обговорення.

Потрібно, щоб експерти ро�

зібралися, як ліпше все це

організувати. Щоб потім зе�

мля отримувала дійсно хоро�

ших господарів і працювала

на користь українського сус�

пільства.

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ

Національний прес�клуб 
з аграрних та земельних питань

– НА ПРЕВЕЛИКИЙ жаль,

тема відумерлої спадщини набу�

ває все більшої актуальності, –

розпочав розмову Андрій Мар�

тин. – Всі ми знаємо про мора�

торій на відчуження сільськогос�

подарських земель, який триває

вже понад десятиріччя. Через

цей документ власники земель�

них ділянок сільськогосподарсь�

кого призначення не можуть

вільно розпоряджатися своїм

майном. І досить масовим стає

явище, коли власники пайових

ділянок помирають, не передав�

ши їх у спадок. Наприклад, вони

не мають спадкоємців або спад�

коємці не з'явилися за прийнят�

тям спадщини чи то були відсто�

ронені від її прийняття. 

У таких випадках земельні

ділянки «зависають» у повітрі. Їх

неможливо законним чином ви�

користовувати. Сільськогоспо�

дарські виробники не мають у

кого їх брати в оренду. Треба

проходити досить складну про�

цедуру визнання спадщини віду�

мерлою. Лише тоді земельні ді�

лянки переходять у комунальну

власність тих територіальних

громад, де востаннє проживали

померлі особи.

– Як ця ситуація виглядає в ре�
гіонах?
– Відумерла спадщина в деяких

регіонах України становить вже

15�20% від загальної площі роз�

пайованих земель. Особливо це

стосується поліських областей –

Чернігівської, Рівненської, Жи�

томирської. Демографічна си�

туація на селі тут є особливо

складною – багато людей поми�

рає, і невідомо, хто має викону�

вати обов'язки власників зе�

мельних ділянок. 

– До розв'язання проблем,
пов'язаних з відумерлою спад�
щиною, могли б долучитися
місцеві органи влади…

– Органи місцевого самовряду�

вання дуже часто не знають, як

розпорядитися своїми правами

на визнання спадщини віду�

мерлою. Багато голів сільських

та селищних рад не мають на�

лежної правової освіти, не зна�

ють, як сформулювати відпо�

відні позовні вимоги до суду, а

це стає перепоною на шляху

повернення «нічийних» земель

в економічний оборот. Хоча

насправді, якби територіальні

громади оформили на себе пра�

ва на ці земельні ділянки, вони

могли б надавати їх сільській

молоді, людям, які зараз пере�

їжджають в сільську місцевість і

прагнуть самостійно займатися

сільським господарством. На�

приклад, колишнім військо�

вим. 

Але не працюють відповідні

правові механізми. Складно

працювати із судами. І через це

маємо й економічні проблеми:

немає надходжень до бюджету,

земля перетворюється на «мер�

твий» актив. І при цьому всі ро�

зуміють, що ці землі фактично

використовується, але нелегаль�

но. 

– Виходить так, що відумерла
спадщина спонукає до коруп�
ції?
– Так. Ці землі переважно вико�

ристовуються сільськогосподар�

ськими підприємствами, але ви�

користовуються протизаконно.

Укладаються неформальні домо�

вленості з правоохоронцями,

посадовцями сільських рад та

місцевих адміністрацій тощо. І

тільки після цього на самовіль�

не використання «нічийних» зе�

мель закриваються очі. Але які

ці домовленості – всі прекрасно

розуміють. Територіальні грома�

ди від цього жодної копійки не

отримують. Хоча, безперечно,

хтось на цьому багатіє, адже ко�

жен гектар сільськогосподарсь�

кої землі щорічно приносить ко�

ристувачу декілька тисяч гри�

вень прибутку.

– Які ще проблеми можуть ви�
никати з оформленням відумер�
лої спадщини?
– Уявімо таку ситуацію – помер

землевласник. Він володів зе�

мельною ділянкою в Кірово�

градській області, а сам прожи�

вав в Києві. Помер, не маючи

спадкоємців, а тому земельна ді�

лянка, згідно з Цивільним ко�

дексом України, має перейти у

власність столичної територіаль�

ної громади. Відтак, Київська

міська рада мусить розпоряджа�

тися землею у віддаленому селі.

Зрозуміло, що це – абсурд, але

фактично такі ситуації є досить

поширеними. 

Інша неоднозначна ситуація

– в кожному районі є будинки

для осіб похилого віку. Туди при�

возять бабусь та дідусів, за яки�

ми вже немає кому доглядати. І

для них ці будинки стають

останнім місцем проживання.

При цьому територіальні грома�

ди, де розташовані будинки пре�

старілих і де востаннє прожива�

ли ці бабусі та дідусі, можуть

претендувати на всі земельні ді�

лянки, які тим престарілим на�

лежали. Але ж це також може

ставати причиною виникнення

абсурдних ситуацій, коли тери�

торіальні громади, де розташо�

вані будинки престарілих, спро�

можні перетворитися на своє�

рідні «латифундії» районного

масштабу. 

Треба все зробити так, щоб

земля ставала власністю тієї те�

риторіальної громади, де вона

знаходиться, і щоб цю землю

можна було використати, перш

за все, на користь членів цієї

громади. І використати швидко.

Бо чим швидше ми це зробимо,

тим швидше підуть надходжен�

ня до місцевого бюджету, сільсь�
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ЗАМОЖНИМИ!
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індекс:98990

УКРАЇНА стоїть на порозі підпи�

сання угоди про асоційоване член�

ство та зону вільної торгівлі (ЗВТ) з

Євросоюзом, причому ЗВТ почне

діяти вже з 1 січня 2014 року. І хоча

до часу повноцінного членства в

ЄС український експорт буде мати

певні обмеження, відкриття для на�

шого продовольства такого велико�

го та платоспроможного ринку має

стати додатковим стимулом для

розвитку вітчизняного АПК. Вже

сьогодні нашу продукцію купують

на Далекому та Близькому Сході, у

Північній Африці, і географія ек�

спорту постійно розширюється.

Крім того, в рамках програми

ФАО українські аграрії допомага�

ють здолати голод у світі, експор�

туючи збіжжя до тих країн, які сут�

тєво потерпають від нестачі продо�

вольства. У цьому зацікавлені і

міжнародні фінансові структури,

що сприяє притоку інвестицій у га�

лузь. Лише за три останні роки

Європейський банк реконструкції

та розвитку вклав у інфраструктуру

виробництва, зберігання та транс�

портування зерна $500 млн, і ще

таку ж суму залучили самі операто�

ри ринку.

Перша сесія конгресу, що зібра�

ла найбільш поважну президію і

повну залу слухачів у готелі «Фер�

монт», проходила у форматі кру�

глого столу на тему «Ефективний

діалог між агробізнесом і владою».

Серед основних питань, що розгля�

далися, – аналіз взаємодії Міні�

стерства аграрної політики та про�

довольства України, ЄБРР, ФАО,

неурядових організацій і представ�

ників аграрного бізнесу впродовж

останніх двох маркетингових сезо�

нів. А також політика держави

щодо експорту зерна у 2013/2014

МР: очікування агробізнесу. Моде�

ратором сесії вкотре став президент

ВГО «Українська аграрна конфеде�

рація» Леонід Козаченко.

Прогрес – очевидний
ДИРЕКТОР департаменту агробіз�

несу Європейського банку рекон�

струкції та розвитку Жіль Мітте%

таль завжди готовий прийти на

допомогу та виступити посередни�

ком під час залагодження кризових

ситуацій у взаємодії влади та агро�

бізнесу.

За його словами, наразі Украї�

на стала одним з головних гравців

на світовому продовольчому ринку.

Але так було не завжди: пан Мітте�

таль нагадав, що у 2010�му в Украї�

ні зерна не вистачало навіть для по�

треб внутрішнього ринку, кордони

закривалися, запроваджувалися

квоти і мита, котрі порушували

нормальну роботу зернового ринку.

Початок на стор. 1Як оживити відумерлу спадщину?
В Україні понад 2 млн гектарів землі офі%

ційно вважаються нічийними. Переважно

їхні власники на старості літ залишилися

без спадкоємців. Тож в останню мить свого

життя їм не було кому передати своє майно

та землю.

Доволі часто потенційні спадкоємці не за%

являють свої права на земельні ділянки,

адже здебільшого мешкають в містах і тому

не мають наміру займатися сільським гос%

подарством.

Така земля, що втратила свого власника,

називається відумерлою спадщиною. Її

площа щороку зростає. Значною мірою це

зумовлено складною демографічною ситуа%

цією, яка склалася в селах. Переважно в

них залишилися люди похилого віку. Згідно

з результатами минулорічного опитування,

проведеного Проектом USAID «АгроІнвест»,

24,1% власників земельних паїв виповни%

лося 70 і більше років.

Про проблеми відумерлої спадщини % ін%

терв'ю із завідуючим кафедрою землевпо%

рядного проектування Національного уні%

верситету біоресурсів і природокористуван%

ня України Андрієм Мартином. 

Андрій МАРТИН



Тоді Україна вважалася країною з

великими перспективами в агробіз�

несі, але ризикованою для капіта�

ловкладень територією, бо дії дер�

жави на ринку були непрогнозова�

ними. Відносини влади і бізнесу

були настороженими, якщо не ска�

зати – ворожими.

Тому головним завданням було,

перш за все, налагодити плідну ко�

мунікацію, щоб сторони почули

одна одну. За безпосередньої участі

ЄБРР було створено робочу групу,

котра провела шість засідань. Чуда

ніякого не сталося, проте діалог

було налагоджено, опоненти обмі�

нялися інформацією і, здається, до�

сягли порозуміння. Було налаго�

джено постійну співпрацю і обмін

обрахунками, бо на той час ніхто

навіть не знав, скільки ж збіжжя

точно виробляється. Якщо порів�

нювати ті часи із сьогоденням – ус�

піхи вражаючі: бізнес і влада пере�

стали бачити один в одному ворога,

держава зрозуміла, що їй вигідно

збільшувати притік інвестицій у га�

лузь. Все ніби налагодилося: спо�

стерігається значне зростання капі�

таловкладень у зернову інфра�

структуру – елеватори, транспорт,

логістика.

«Збільшення капіталовкладень

у зернову галузь зменшило коли�

вання урожайності, і така стабіль�

ність – стабільність зростання –

нас радує. Звісно, не всі проблеми

вирішені, але Україна стала конку�

рентом на світовому ринку», – ска�

зав він. І навів приклад, що на ми�

нулорічній конференції Адама Смі�

та в Росії неодноразово наголошу�

валося, що Україна значно конку�

рентоздатніша, ніж Росія, бо укра�

їнський аграрій отримує лише 4%

держпідтримки, тоді як російський

– більше 20%. І в той час, коли ро�

сіяни «царюють, лежачи на боці»,

українцям потрібно «крутитися».

Саме тому з чотирьох пострадянсь�

ких аграрних компаній, котрі коти�

руються на світовому ринку, три –

українські, і лише одна – російсь�

ка. І нехай ці компанії не такі вели�

кі, як латиноамериканські, проте

вони вже активно вкладають кошти

в інші країни – в ту ж Росію та і в

дальнє зарубіжжя.

Набутий досвід розбудови ін�

фраструктури Україна тепер може

поширювати у світі. Зокрема, у

Єгипті питання інфраструктури

стоїть дуже гостро, і через це там

втрачається до 30% зерна. ЄБРР

організував у Єгипті робочу групу,

до якої долучилися і українські фа�

хівці, котрі ділилися досвідом, зо�

крема розбудови транспортної ін�

фраструктури на Дніпрі. Адже в

Єгипті природною транспортною

артерією є Ніл, проте він зовсім не

задіяний у транспортуванні зерна,

в той час як в порту Олександрії

судно розвантажується десять днів і

там втрачається багато зерна. Якщо

розбудувати в Єгипті річкову ін�

фраструктуру за зразком «НІБУ�

ЛОНівської», доступ до продоволь�

ства був би полегшений, а відтак

його вартість знизилася б.

Тут слід навести інформацію

президента УЗА Володимира Кли�

менка, що коли 2009�го «НІБУ�

ЛОН» починав свій патріотичний

інвестпроект з відновлення Дніпра

як транспортної артерії України, то

українці порівнювали цю річку з

Міссісіпі – головною рікою най�

більшої річкової системи в Північ�

ній Америці. Коли ж у Єгипті йшли

перемовини про можливе будів�

ництво українською компанією на

річці Ніл такої самої інфраструкту�

ри з елеваторів, як на Дніпрі, із не�

самохідним і самохідним флотом,

то єгиптяни порівнювали свій Ніл з

українським Дніпром. І цей проект

ЄБРР погодився фінансувати. 

Ця потужна фінансово�кредит�

на установа, вів далі Жіль Мітте�

таль, продовжує співпрацювати з

Україною, зокрема у розбудові зер�

нової логістики, запровадженні зер�

нових розписок та пошуку нових

джерел для фінансування агробіз�

несу. Він наголосив, що попри

значні успіхи в зерновому експорті,

Україна продовжує, хоч і в незнач�

них обсягах, імпортувати м'ясо. Але

ж м'ясо – це, грубо кажучи, переро�

блене зерно, тому Україна повинна

в майбутньому сама перетворитися

на експортера м'яса. Бо світ потре�

бує м'яса – недарма найбільша аг�

рарна компанія Латинської Амери�

ки виробляє саме таку продукцію, і

ця компанія щонайменше вп'ятеро

крупніша за будь�яку продовольчу

компанію на теренах СНД.

Що заважає розвивати цей на�

прямок в Україні? Волатильність

цін на молоко та державні субсидії,

котрі рятують галузь сьогодні, але

знищують її в перспективі. ЄБРР

планує зосередити свою увагу на

розвитку саме м'ясо�молочного

тваринництва в Україні, і кілька

проектів уже реалізуються, при�

наймні 200 млн євро вже вкладено.

Хотілося б, щоб фінансування здій�

снювалося за такою ж схемою, як з

«НІБУЛОНом», коли на рівні з

ЄБРР фінансування здійснюють

ряд першокласних комерційних

банків (синдикований кредит –

прим. авт.). І наостанок пан Мітте�

таль пожартував: перспективи Ук�

раїни настільки вражаючі, що він

навіть побоюється за долю своїх зе�

мляків – французьких фермерів,

яким доведеться конкурувати з ук�

раїнцями.

Та працювати 
є над чим!
ПРЕЗИДЕНТ Американської тор�

гової палати в Україні Хорхе

Зукоскі наголосив, що конструк�

тивний діалог, обмін думками між

бізнесом і владою необхідний для

того, щоб Україна залишалася ліде�

ром на світовому зерновому ринку.

Він зазначив, що провідні світові та

українські компанії вже вклали мі�

льярди гривень у виробництво, пе�

реробку та експорт зерна, і ця га�

лузь наразі є однією з опор укра�

їнської економіки. На думку пана

Зукоскі, саме вона здатна відродити

національну економіку, котра про�

довжує потерпати від наслідків гло�

бальної фінансової кризи.

Перепоною для успішного ро�

звитку галузі є надлишкові адміні�

стративні бар'єри та нестабільність

державної політики, котра шкодить

бізнес�клімату. Нинішній рік має

стати роком рекордного врожаю,

більше половини якого вже зібра�

ли, а частину і експортували. В Ук�

раїні великий природний потенціал

для виробництва зернових культур,

тому бізнес та уряд повинні вико�

ристати цю конкурентну перевагу,

щоб перетворювати злаки у вільно

конвертовану валюту, що надходит�

име до народного господарства, а

також формувати інвестиційні

фонди для створення більш інтен�

сивних технологій та застосування

їх на полях українських фермерів.

Нинішнє падіння цін на зернові

продемонструвало, що для того,

щоб зернова галузь працювала на

повну потужність, потрібно зміню�

вати регуляторну політику і мінімі�

зувати всі витрати у ланцюжку «від

поля до ринку».

Пан Зукоскі підтримав позицію

українського Міністерства аграрної

політики та продовольства у питан�

ні зернового пулу України, Росії та

Казахстану. Але водночас прези�

дент Американської торгової пала�

ти в Україні вважає, що функції

пулу мають обмежуватися регіо�

нальним моніторингом цін та прог�

нозуванням. Бо створення пулу у

форматі міжнародного картелю для

контролю цін на зерно у Причор�

номорському регіоні може мати

лише короткострокові вигоди у ви�

гляді збільшення експортних цін,

проте Україна в такому разі по�

страждає від торгових санкцій та

втратить репутацію надійного ви�

робника та постачальника на світо�

вих продовольчих ринках.

Промовець висловив занепоко�

єність нещодавніми спробами Аг�

рарної біржі запровадити фактичну

монополію на реєстрацію експорт�

них контрактів. Хорхе Зукоскі нага�

дав, що подібна ідея вже виникала

раніше, і уряд сам від неї відмовив�

ся, тому варто вчитися на уроках

минулого. Розвиток біржового рин�

ку в Україні, запровадження нових

інструментів є позитивними чин�

никами, котрі стануть у нагоді для

подальшого розвитку аграрної галу�

зі завдяки зниженню витрат, ство�

ренню прозорих передбачуваних

умов. Разом з тим, Американська

торгова палата вважає, що ця систе�

ма має розвиватися знизу вгору і су�

проводжуватися певними заходами,

спрямованими, насамперед, на ви�

конання контрактів та хеджування

ризиків. А запровадження якихось

механізмів «згори» лише підриває

довіру учасників ринку.

Ще одне питання на порядку

денному – оптимізація українсько�

го законодавства з біобезпеки. Звіс�

но, ніхто не змушує застосовувати

ГМО�культури в аграрному вироб�

ництві, проте в Україні, яка  заде�

кларувала політику «нульового»

ГМО, наразі третина кукурудзи і

70% сої вирощуються з генетично

модифікованого насіння, бо при�

носять фермерам більший прибу�

ток. Разом з тим, є спроби зробити

ще більш суворим контроль над не�

законним обігом ГМО. Амери�

канська торгова палата вважає, що

потрібно налагодити діалог з цього

питання, аби не допустити блоку�

вання експорту та втрат учасників

зернового ринку.

На думку пана Зукоскі, укра�

їнський уряд робить правильні кро�

ки з дерегуляції підприємницької

діяльності, проте у деяких секторах

народного господарства все ще іс�

нують старі звичаї у деяких політи�

ків, котрі намагаються збільшити

адміністративний контроль над

торгівельними відносинами, чи за�

стосувати мінімальні ціни. Це зава�

жає запроваджувати більш ефектив�

ні механізми забезпечення доступ�

ності продовольства для населення.

Звісно, такі питання не вирішують�

ся за один день, проте Американсь�

ка торгова палата готова допомага�

ти розвивати експортні можливості,

щоб збалансувати інтереси держа�

ви, населення та бізнесу.

Американська торгова палата в

Україні вітає кроки української

держави в напрямку євроінтеграції.

Промовець вважає, що це правиль�

ний шлях, котрий приведе до при�

току капіталу в сільськогосподарсь�

кий сектор та переробну промисло�

вість, а також відкриє двері укра�

їнським товарам на багато ринків,

де панують більш жорсткі, проте

стабільні правила гри. Це забезпе�

чить довгострокову перспективу

для тих національних товаровироб�

ників, що бажають працювати на

світовому ринку.

Банк кредитує 
не галузь, а конкретне
підприємство 
РАДНИК з аграрних питань голо�

ви правління «Креді Агріколь

Банк», академік Французької, Ро�

сійської і Української академій аг�

рарних наук Жан%Жак Ерве по�

чинав працювати в Україні радни�

ком уряду з аграрних питань. А 23

жовтня цього року він відзначив

свій день народження на трибуні

конгресу. 

Тож пан Ерве вважає, що при�

хід України на європейський ринок

створить певні проблеми для там�

тешніх фермерів, особливо для

французів, котрі вважають себе

першими аграріями в Європі. Про�

те українцям не варто боятися кон�

куренції з агросектором Євросою�

зу, адже щоб ліквідувати дефіцит

продовольства у найближчі двад�

цять років, потрібно або збільшува�

ти масив земельного банку, або пі�

двищити урожайність основних

культур на 60%. Жоден агроном

світу не знає, як це зробити. Із

збільшенням площ обробітку теж

проблеми: вільної землі майже не

залишилося, та ще й через ерозію

кожного дня втрачається кілька

гектарів ріллі. 
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І тут з'являється Україна з її

неозорими мільйонами гектарів

чорнозему і урожайністю до 30

ц/га, котрі можна подвоїти. Безу�

мовно, у такої країни є майбутнє.

Наразі ситуація в Україні не іде�

альна, проте вона покращується.

Коли вісім років тому пан Ерве

приїхав сюди працювати, було важ�

ко експортувати навіть 8�10 млн

тонн зерна, а зараз можна і 30 млн

тонн. Яка ще країна могла б наро�

стити за вісім років зерновий ек�

спорт на 22 млн тонн? 

Сільське господарство – це

джерело прибутку, податків та бю�

джетного ресурсу для інших секто�

рів економіки. Щоб воно було та�

ким, потрібно підтримувати вироб�

ництво зернових та будівництво ін�

фраструктури для зберігання зерна

– адже наразі ємностей для збері�

гання є всього на 30 млн тонн. А

якщо найближчі роки буде виро�

щуватися 80�100 млн тонн, то обся�

ги зберігання потрібно збільшува�

ти в рази. Робота «НІБУЛОНу» де�

монструє, наскільки це грандіоз�

ний і ефективний проект. «Креді

Агріколь Банк» гордиться, що до�

помагає цьому підприємству фі�

нансувати його проекти. Тож, наго�

лосив промовець, банки кредиту�

ють не рослинництво або тварин�

ництво; вони кредитують підпри�

ємство!

Попит на зерно буде завжди,

проте потрібно розвивати і пере�

робку. Хоча, звісно, у зерновироб�

ництві вкладаєш кошти і наступно�

го року вже маєш результат. А ко�

рова не дає молока зразу – потріб�

но чекати 27�28 місяців. Щоб фі�

нансувати такі довгострокові про�

екти, необхідна стабільність правил

гри, зокрема і в земельній сфері.

Інвестори потребують, перш за все,

створення стабільних умов оренди

землі мінімум на 10�15 років. Мо�

жливо, потім і виникне питання

купівлі�продажу землі, проте зараз

воно не принципове. На думку

пана Ерве, принципове питання

зараз – інвестиції у виробництво,

зберігання та переробку. 

Наступна сесія була цілком

присвячена питанням модернізації

систем фінансування АПК, а її мо�

дератором виступав Жан�Жак

Ерве. Детальніше про це – у на�

ступному числі «Агропрофі».

Те, що створив 
«НІБУЛОН», – 
не має аналогів у світі
ГЕНЕРАЛЬНИЙ директор ТОВ

СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський та за�

снована ним на зорі незалежності

України компанія вже давно стали

флагманом вітчизняного АПК у

світі. Тож, щоб задовольнити ціка�

вість переважно іноземних гостей і

представників дипмісій, Олексій

Вадатурський розповів про спів�

працю компанії з державними і не�

державними структурами, а також

з міжнародними інституціями. 

«Якщо простежити розвиток

нашої компанії, – сказав він, – то

зовні здається, що все дуже просто.

Насправді це не так. В Україні ком�

панія, яка хоче досягти успіху в біз�

несі, має, перш за все, розраховува�

ти на свої сили і мати неабияке тер�

піння звертатися до органів влади

всіх рівнів – від місцевих громад до

представників уряду і перших осіб

держави». На жаль, констатував

він, його сільгосппідприємству до�

водиться доходити до керівників

держави, щоб їхні служби видавали

відповідні документи – директиви,

розпорядження, постанови, – згі�

дно з якими потім можна отримати

порозуміння з боку регіональної

влади для просування інвестицій�

них проектів.

Бізнес не буде успішним, якщо

не працювати з провідними фінан�

совими інститутами, наголосив

промовець. «Завдячуючи співпраці

з такою провідною фінустановою,

як Європейський банк реконструк�

ції та розвитку та керівником його

департаменту агробізнесу в Україні

Жілєм Міттеталєм, нам вдалося ре�

алізувати наш масштабний інвест�

проект вартістю понад півмільярда

доларів США. На нашій презента�

ції ви не побачите полів з пшени�

цею (хоча компанія щороку вирощує

300�400 тисяч тонн зернових та

олійних культур – прим. авт.), на�

томість там є несамохідні судна

тоннажністю 4,5 тисячі тонн, бук�

сири, плавучий кран тощо». 

Олексій Вадатурський акценту�

вав увагу присутніх на слайді з

плавкраном «Святий Миколай»,

який цього року компанія ввела в

дію. Це найбільший плавучий кран

у Середземному і Чорному морях,

який здатен перевантажити з одно�

го судна в інше 20 тис. тонн за добу

– тобто судно типу Panamax тон�

нажністю 60 тис. тонн можна за�

вантажити за 3 доби. Цей унікаль�

ний елеватор на воді – також ре�

зультат співпраці компанії з ЄБРР.

Також гендиректор розповів

про інші аспекти тісної співпраці з

цим банком. Зокрема, керівництво

Європейського банку реконструк�

ції та розвитку тричі відвідало «НІ�

БУЛОН». Компанія бере участь в

усіх заходах, які проводить ЄБРР в

Україні і за кордоном – здебільшо�

го у країнах, що розвиваються, і у

тих країнах, до яких компанія по�

стачає свою продукцію. 

«Наприклад, цієї весни ми пе�

ребували в Єгипті, де з Жілєм Міт�

теталєм проводили зустрічі з керів�

ництвом країни, зокрема міні�

стром сільського господарства,

щодо будівництва вздовж ріки Ніл

мережі річкових перевантажуваль�

них комплексів, як на Дніпрі. Зав�

довжки Дніпро і Ніл сягають по

1000 км. Зовсім нещодавно наш

Дніпро був бездіяльним, так само

як тепер бездіяльний Ніл», – кон�

статував Олексій Вадатурський. 

Він підкреслив, що компанія

також тісно співпрацює з багатьма

державними установами у світі та

представниками бізнесу. І у такий

спосіб позиціонує себе як активний

гравець на ринку, який вибудовує

увесь ланцюг послуг безпосередньо

від виробника сільгосппродукції до

кінцевого її споживача в Україні і у

країнах�імпортерах. «Це єдина мо�

жливість, – підкреслив промовець,

– бути конкурентоспроможними

на зовнішньому ринку і водночас

пропонувати вітчизняним вироб�

никам справедливу ціну за вироще�

ну ними продукцію. Тож наш ін�

вестпроект, який продовжується і

по сьогодні за підтримки усіх орга�

нів влади – від місцевої до перших

осіб держави, дає економічний

ефект близько 4 млрд грн для аг�

рарного сектору України. Це відбу�

вається завдяки більш високим за�

купівельним цінам, які ми пропо�

нуємо українським агровиробни�

кам порівняно з іншими трейдера�

ми, з якими ми співпрацюємо як

конкуренти».

На жаль, в Україні корумпована

економіка. І для того, щоб досягти

успіху в бізнесі, який, крім іншого,

у нас соціально відповідальний,

слід залучатися підтримкою про�

фільних громадських організацій,

таких як УЗА, УАК, УСПП, ГАФТА

та інших. «Дуже важко, а іноді на�

віть соромно, – інформував генди�

ректор «НІБУЛОНу», – доводити

більшості чиновників, що розвиток

бізнесу вигідний, насамперед, для

економіки України. Так, ми маємо

численну кількість неузгоджених

документів і підзаконних актів, які

суперечать одне одному. І здебіль�

шого контролюючі органи кори�

стуються цими неузгодженостями,

щоб проводити безкінечні і висна�

жливі перевірки роботи бізнесу.

Ми, вочевидь, єдина в Україні ком�

панія, яка в режимі он�лайн інфор�

мує громадськість через свій офі�

ційний веб�сайт, хто саме нас сьо�

годні перевіряє. Таким чином,

наша компанія витримує близько

500 перевірок на рік».

Проте, незважаючи на всі пере�

пони, інвестиційний проект з від�

новлення Дніпра, Південного Бугу

та інших водойм як транспортних

артерії держави – працює. Він вже

навіть віднайшов послідовників у

особі інших аграрних компаній.

Наприклад, «Гермес�Трейдінг» –

нещодавно побудував річковий

термінал у Світловодську. Є ще під�

приємство, яке також працює в

цьому напрямку. Тож утрьох пра�

цювати буде набагато легше.

Для того, щоб судноплавство

було повноцінним від Херсону до

Києва, потрібно близько 2 міль�

йонів євро на проведення днопо�

глиблювальних і дноочисних робіт.

Це багато чи мало в масштабах Ук�

раїни? Порівняно з колосальним

ефектом для економіки держави,

це надзвичайно мало.

Проте є і позитивні приклади

співпраці бізнесу і влади. Напри�

клад, у попередні роки трейдерів у

нашій країні ламали, що називаєть�

ся, через коліно, забороняючи ек�

спорт зерна. Минулий же рік довів,

що в межах меморандуму між вла�

дою і бізнесом можна цивілізовано

працювати, і експорт зерна не

«спричиняв збитків і не загрожував

продовольчій безпеці держави», а

навпаки суттєво підтримав і сіль�

госпвиробників, і економіку дер�

жави. 

На завершення Олексій Вада�

турський висловив сподівання, що

Україні вдасться досягти намічених

високих результатів у виробництві

аграрної продукції і її експортного

потенціалу у співпраці з провідни�

ми світовими інституціями.

Треба створити свій
зерновий «Газпром»
Потенціал України величезний. І

це добре! Але ще краще – його вча�

сно реалізувати. На думку керівни�

ка групи компаній UKRLAND�

FARMING PLC Олега Бахматю%

ка, стосовно агросектору це озна�

чає, що у разі стрімкого зростання

попиту на якийсь продукт, країна

може його негайно поставити на

зовнішні ринки. Наразі Україна до

таких викликів не готова. Як це від�

бувається, наголосив він, показав

досвід Бразилії, де «вузька шийка»

логістики паралізувала увесь АПК

країни і не дала можливості реалі�

зувати дійсний її потенціал. Нині

перед аграрним комплексом Украї�

ни – і гравцями ринку, і урядом –

постало головне завдання: знайти

можливість для втілення крупних

інфраструктурних проектів. Це

дасть можливість зберегти валютну

виручку всередині країни та задіяти

вітчизняну металургійну та буді�

вельну галузі.

Олег Бахматюк вважає, що у

реалізації глобальних інфраструк�
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У президії конгресу: Зінаїда НАДЬОН, Юрій СКІЧКО, Володимир КЛИМЕНКО, Олег БАХМАТЮК, Хорхе ЗУКОСКІ, Жан%Жак ЕРВЕ

У кулуарах конгресу: Микола КОВАЛЬСЬКИЙ, Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ,
Шевки АДЖУНЕР та Сергій СТОЯНОВ
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турних проектів роль держави як

каталізатора переоцінити немож�

ливо. «Особливо у тих несприятли�

вих умовах, у яких вимушений

працювати український бізнес, бо з

незрозумілих причин одне з про�

відних світових рейтингових

агентств понизило рейтинг Украї�

ни, і ми опинилися на чотири рівні

нижче Білорусі. Це викликало ви�

сокий дефіцит ліквідності, високі

ставки і низький спред можливо�

стей. І велика кількість фінансових

гравців наразі спостерігають, чим

закінчиться те чи інше економічне

протистояння, пов'язане в тому чи�

слі і з рухом України до європейсь�

кої асоціації», – констатував про�

мовець.

«Якщо Україна покаже свої

можливості і підтвердить їх реаль�

ним попитом з боку Китаю чи ін�

ших азійських країн, до нас одразу

ж підуть інвестиції, – наголосив

Олег Бахматюк. – Досвід «НІБУ�

ЛОНу» та реалізація його інфра�

структурного проекту з відроджен�

ня судноплавства, робота із залу�

чення до країни найпередовіших,

а інколи і унікальних технологій

змінює обличчя країни та надає їй

нових можливостей. Власне кажу�

чи, ми маємо побудувати свій зер�

новий «Газпром», щоб перекачува�

ти за його допомогою зерно туди,

де воно потрібне у цей момент». У

такому випадку наше збіжжя буде

ресурсом не менш важливим, ніж

російські вуглеводні. Тільки на

відміну від нафти, не можна засу�

нути руку в землю і дістати звідти

мішок борошна – треба спершу

повністю побудувати інфраструк�

туру, а на це потрібно 5�7 років. У

такому разі, якщо виникне попит,

ми будемо готові проекспортувати

і 50�70 млн тонн збіжжя, впевне�

ний провідний вітчизняний біз�

несмен. 

І не забувати 
про переробку
ГОЛОВА правління акціонерного

товариства «Луганськмлин», пов�

ний кавалер ордену княгині Ольги

Зінаїда Надьон на Зерновому

конгресі представляла переробни�

ків збіжжя. Бо навіть худоба не їсть

зерно в чистому вигляді, що вже

казати про людину – їй подавай

хліб, крупи,  макарони, пластівці…

І 76�літня історія «Луганськмлину»

доводить, що підприємство вміє

зробити із зерна все, що завгодно,

переробляючи щорічно 350�500

тис. тонн усіх злаків, крім рису.

Підприємство експортує майже по�

ловину своєї продукції, і це «пра�

вильний» експорт. Зінаїда Гаврилів�

на наголосила, що глибока пере�

робка зернових – це не лише ство�

рення додаткової вартості, але і ро�

бочих місць, тому тут інтереси пе�

реробників і держави повністю

співпадають.

Так само співпадають і пробле�

ми українських виробників та пе�

реробників зернових. І остання

урядова «новела» – обов'язкова ре�

єстрація експортних контрактів на

біржі – створює додаткові перепо�

ни. Адже продукція переробки має

широкий асортимент, і у 20�ти тон�

ну партію може входити до семи

найменувань. Кожне з них потріб�

но окремо сертифікувати. І за кож�

не – окремо платити. Та ще й пла�

тити за реєстрацію експортного

контракту біржі – от і виходить, що

сума витрат на всі ці паперові обо�

рудки виявляється неспівставною з

сумою прибутку.

Лідируючі позиції України на

світовому зерновому ринку вже ні

в кого не викликають сумнівів.

Добре було б, щоб у погоні за лі�

дерством, не забували про вітчиз�

няну переробку, адже українські

переробні підприємства мають ви�

сококваліфіковані кадри та відпо�

відну наукову базу – Одеську хар�

чову академію та Київський націо�

нальний університет харчових тех�

нологій. Якщо зараз втратити час,

то за кілька років ми опинимося в

ситуації, коли вітчизняні борошно�

мельні та круп'яні виробництва

стануть морально і фізично заста�

рілими. Тому наразі вкладення ін�

вестицій в українську зернопере�

робку – дуже вдалий шанс для

майбутнього процвітання як інве�

стора, так і економіки. Ну не зав�

жди ж ми будемо експортувати

лише зерно…

На заваді – 
відсутність глибини
ДИРЕКТОР компанії «Гермес�

Трейдінг» Юрій Скічко очолює

компанію, котра нещодавно долу�

чилася до справи «НІБУЛОНу» з

перетворення Дніпра на головну

транспортну артерію України. Тож

не дарма Олексій Вадатурський

пробивав мур чиновницької бай�

дужості – наразі навіть Президент

України Віктор Янукович наполя�

гає на відродженні річкового суд�

ноплавства. Після заяви Прези�

дента уряд доручив Мінінфра�

структури розробити план днопо�

глиблювальних робіт, без яких

повноцінна експлуатація Дніпра

неможлива. Адже, скажімо, сьо�

годні судна не можуть повністю

загружатися у верхів'ях Дніпра, а

вимушені дозавантажуватися у

Дніпропетровську чи Херсоні, бо

інакше просто не пройдуть обмілі�

лим фарватером. Зрозуміло, що і

судно, котре має осадку більше 3�х

метрів, не може бути подане під

завантаження у верхів'я Дніпра.

Стандартна глибина річкового

фарватеру на Дніпрі має бути не

меншою ніж 3,65 м. За словами

пана Скічка, на останній нараді в

Мінінфраструктури досягнуто

домовленості про проведення дно�

поглиблюючих робіт.

У радянські часи річкова інфра�

структура Дніпра дозволяла

опрацьовувати в навігацію 150 млн

тонн вантажів. Промовець наголо�

сив, що таких показників можна

досягти лише тоді, коли вантажі ру�

хатимуться в обидва боки: і до

моря, і до Києва. Наразі ж рух пе�

реважно односторонній – зерно ве�

зуть у порти, а назад з тих же при�

чин судна повертаються порожні. 

До того ж за останні роки за�

лишки українського річкового

флоту морально і фізично застарі�

ли, а завести для експлуатації кора�

блі під іноземним прапором в укра�

їнські річкові порти наразі нем�

ожливо. Для розвитку національ�

ного суднобудування потрібні сер�

йозні інвестиції. Юрій Скічко вва�

жає, що для того, щоб у цю галузь

прийшли кошти, потрібно, щоб

судна під українським прапором

могли бути включені до міжнарод�

ного реєстру. Крім інших переваг

це дасть можливість сплачувати по�

датки не з прибутків від вантажоо�

бігу, а з тоннажності судна. 

Об'єднаними 
зусиллями 
нагодувати світ
У ВИЗНАЧЕННІ майбутнього всієї

планети проблема продовольчого

забезпечення вже вийшла на пер�

ший план. В умовах наростаючого

глобального протиріччя між зро�

станням потреби в продовольстві і

обмеженою можливістю залучення

природних ресурсів до його вироб�

ництва, питання розвитку зерново�

го сектору (як базового для вироб�

ництва продуктів харчування) не�

вблаганно набуває першочергового

значення.

Міністр аграрної політики та

продовольства України Микола

Присяжнюк зазначив, що світова

спільнота сьогодні досягла значних

успіхів у боротьбі з голодом, що

відбилося у скороченні кількості

голодуючих з 19% до 12% світового

населення. І значну роль у цьому

зіграли міжнародні продовольчі

програми. Україна на міждержав�

ному рівні вже залучена до вирі�

шення проблеми глобальної продо�

вольчої безпеки. З одного боку,

наша країна визнана як постачаль�

ник Всесвітньої Продовольчої

Програми ООН, а з іншого – зай�

має одне з провідних місць на сві�

товому ринку продовольства.

За розрахунками Мінагрополі�

тики, і це підтверджують світові

експерти, Україні впевнено відво�

диться все більш значуще місце у

вирішенні глобальної продовольчої

проблеми. Потенціал аграрного

сектору України вже цього року до�

зволить нам вийти на 2�ге місце

(після США) за обсягами експорту

основних зернових культур (пше�

ниця + ячмінь + кукурудза). Прог�

ноз експорту поточного маркетин�

гового року – близько 30 млн тонн.

Україна заслужено завоювала ста�

тус провідного гравця і великого

світового експортера сільськогос�

подарської продукції. А відтак, ми в

змозі впливати на цінову ситуацію

в умовах волатильності цін на рин�

ках базових сільгоспкультур.

Наша держава впевнено наро�

щує свою присутність на світовому

ринку продовольства. Більше того,

Україна за прогнозами Продоволь�

чої і сільськогосподарської органі�

зації ФАО ООН і Організації еко�

номічного співробітництва та ро�

звитку має всі передумови і реальні

можливості посилити свої і без того

досить тверді позиції. Вже в най�

ближчі роки зросте роль України на

світовому ринку зерна. 

Продовження на стор. 6

і дістати звідти мішок борошна

У президії конгресу: Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, Микола ПРИСЯЖНЮК, Леонід КОЗАЧЕНКО, Жіль МІТТЕТАЛЬ, Анатолій КІНАХ, Дмитро ПРИХОДЬКО

У президії конгресу:
Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ та Микола ПРИСЯЖНЮК

У кулуарах конгресу: Дмитро ПРИХОДЬКО, Василь ГОВГЕРА, 
Володимир КЛИМЕНКО та Жіль МІТТЕТАЛЬ
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До 2022 року країна займе 2

місце з приросту обсягів експорту

пшениці (+44%), кукурудзи

(+34,5%). При цьому прогнозуєть�

ся, що виробництво сільськогоспо�

дарської продукції у світі зросте в

цілому лише на 1,5%. Крім того,

сприятливі прогнози для України, у

контексті глобальної зміни клімату,

дають позитивні сигнали інвесто�

рам, що в найближчі 50�80 років

вкладення в аграрний сектор Укра�

їни будуть економічно та політич�

но доцільними.

Україна має резерви суттєвого

нарощування врожайності. Вихід

на рівень у 90% від врожайності

розвинених країн (при збереженні

існуючих площ) забезпечить додат�

ково до 30 млн тонн виробництва.

Вже сьогодні досягнуто середньо�

річний показник валового вироб�

ництва зернових у понад 55 млн

тонн, половина з якого йде на ек�

спорт. Аналітики Світової сільсько�

господарської організації ООН

прогнозують до 2020 року дося�

гнення Україною показників ви�

робництва у понад 72 млн тонн та

понад 41 млн тонн експорту. На

думку Миколи Присяжнюка, це

висока, але реальна планка. 

Одним із кроків досягнення та�

ких амбітних цілей є, на його думку,

відновлення гарантованого зрошу�

вального виробництва на півдні на�

шої країни. Це відкриває додаткові

можливості виробництва в обсягах

до 10 млн тонн зернових на рік. За

словами міністра, це питання взяте

на особистий контроль Президен�

том країни, що підтверджує рівень

відповідальності нашої країни пе�

ред світовою спільнотою.

Мінагрополітики наразі актив�

но працює над диверсифікацією

експортних товарних груп і розши�

ренням географії поставок вітчиз�

няної продукції. Українська про�

дукція успішно позиціонується і

користується попитом на ринках

країн ЄС, Азії, СНД, Африки. Уні�

кальність географічного розташу�

вання нашої країни, її аграрного

природно�ресурсного потенціалу

(до 30% світових запасів чорнозе�

му) зобов'язує нас повноцінно його

реалізовувати.

У світлі євроінтеграційного век�

тору України і найближчого підпи�

сання Угоди про Асоціацію з ЄС

має запрацювати її ключова скла�

дова – поглиблена та всеохоплюю�

ча зона вільної торгівлі між Украї�

ною та ЄС, яка стане головним ме�

ханізмом економічної інтеграції

України у ринок ЄС. Міністр зазна�

чив, що в довгостроковій перспек�

тиві створення Зони вільної торгів�

лі вигідно не тільки для України і

Євросоюзу, але і для інших торго�

вих партнерів України. Адже почат�

ковий ефект від скасування мит з

боку ЄС, за оцінками експертів, за�

безпечить додаткове надходження

від експорту сільськогосподарської

продукції у сумі понад 4 млрд грн, у

тому числі від торгівлі зерном –

більше 2 млрд грн. 

Україна достатньо молодий гра�

вець на міжнародній арені. Однак

конструктивізм та інтенсивність ді�

алогу з найвпливовішими міжна�

родними організаціями, увага сві�

тової спільноти до України потре�

бують від нас виваженої та послі�

довної політики у відповідь. В цьо�

му контексті на Україну та на увесь

Причорноморський регіон покла�

дають особливі надії. У більшості

регіонів традиційного експорту мо�

жливості як розширювати площі

під зерновими, так і нарощувати

врожайність, вже вичерпані. Зро�

стання споживання поки що ви�

переджає ріст виробництва –

останні десятиріччя розрив збіль�

шується в межах одного відсотку за

три роки. 

Микола Присяжнюк загострив

увагу на тому, що зовнішньоеконо�

мічний вектор України базується

на безперечному визнанні принци�

пів світової геополітики в продо�

вольчому питанні. Продовольство

не може використовуватись як ва�

жіль тиску на уряди країн, що зал�

ежать від імпорту зерна. Україна,

маючи можливості впливати на

світову кон'юнктуру, буде робити

все можливе для стабілізації, а не

для розхитування ринку. Разом із

тим, наш регіон здатен запропону�

вати ряд ініціатив та механізмів.

Міністр зазначив, що саме на це

буде спрямована робота міжурядо�

вого консультаційного Комітету,

створення якого ініціювала Украї�

на спільно із російськими та казах�

ськими колегами, та який відкри�

тий для приєднання інших країн

регіону.

Стабільність світового ринку є

питанням, що суттєво турбує Укра�

їну. Очільник міністерства зазна�

чив, що вже зараз Україна виробляє

зерна більше для зовнішнього рин�

ку, ніж для внутрішнього. Тому ці�

нова волатильність світового ринку

останніх років нас турбує в першу

чергу. Наша держава підтримує на�

міри АМІС (AMIS – Agricultural

Market Information System – Між�

народна інформаційна система

аграрних ринків – прим. авт.) від�

повідально і детально формувати

баланси на рівні держав, регіонів та

світу в цілому; знаходити чинники

можливого впливу на світову ситуа�

цію заздалегідь, упереджувати її не�

бажаний розвиток. Більше того,

Україна запропонувала свою кан�

дидатуру очолити АМІС на 2014 рік

і робитиме ряд кроків із тим, щоб

підійти до головування із конструк�

тивними ініціативами.

Міністр зазначив, що експорт

переважає над внутрішнім спожи�

ванням в Австралії, Аргентині, Ка�

захстані. Внутрішні ринки цих кра�

їн у повній мірі відчувають вплив

зовнішніх факторів ціноутворення.

А от США, утримуючи першість у

світовому експорті зерна, експор�

тують лише 16% від власного ви�

робництва, і залежність від перебі�

гу подій зовні країни менша, ніж

від розвитку внутрішнього спожи�

вання. 

Тому особливу увагу Мінагро�

політики приділяє певній корекції

нашої внутрішньої політики у кон�

тексті загальносвітових тенденцій

та перспектив глобальних ринків

продовольства. У цьому позиція

України у повній мірі співпадає із

баченнями як міжнародних органі�

зацій, так і з урядами багатьох кра�

їн. Зокрема, очевидною є залеж�

ність світових цін на зернові куль�

тури від розвитку біоенергетики.

Микола Присяжнюк вважає, що

модернізуючи наші спиртзаводи

під виробництво біоетанолу, ми,

перш за все, створюватимемо мо�

жливості задіяти їх із метою підви�

щення внутрішнього споживання

зерна. 

Зниження питомої ваги малого

та середнього самозайнятого фер�

мерства на користь індустріалізова�

ного виробництва  призводить до

підвищення залежності від велико�

го капіталу та суттєво знижує пе�

редбачуваність та прогнозованість

аграрного виробництва. У зв'язку із

цим цінові тренди на продоволь�

ство все більше нагадують цінові

тренди на дорогоцінні метали, цін�

ні папери та валюту. Прийнята уря�

дом України Стратегія розвитку аг�

рарного сектору економіки до 2020

року особливу увагу приділяє вдос�

коналенню та посиленню стиму�

люючої політики держави щодо ро�

звитку малих форм на селі та їх ко�

операції.

Не секрет, що транснаціональ�

ні компанії володіють значною ча�

стиною інфраструктурних потуж�

ностей зернового ринку. Це є осо�

бливістю не лише України. Уряди

інших «зернових» держав зіштовху�

ються з такою ситуацією і намага�

ються утримувати баланс між впли�

вом виробників та впливом трейде�

рів на логістику. В Україні на сьо�

годні ми змушені констатувати

зниження долі національних ви�

робників. Микола Присяжнюк по�

відомив, що найближчим часом

Мінагрополітики винесе на гро�

мадське обговорення законодавчі

ініціативи щодо посилення ролі са�

морегулівних об'єднань. 

Удосконалення організаційної

структури аграрного виробництва є

одним з головних напрямів роботи

Міністерства аграрної політики та

продовольства. У цьому контексті

вже ініційовано низку кроків, до

яких слід віднести нарощування

присутності на внутрішньому рин�

ку спеціалізованих агентів уряду

(говорячи загальноприйнятою в

міжнародній спільноті терміноло�

гією щодо таких компаній). Вони

вже ефективно виконують свою

роль через ринкові, а не адміні�

стративні важелі, унормовуючи

ціни в певні періоди ринкової ци�

клічності.

Як приклад Микола Присяж�

нюк нагадав, що завдяки застос�

уванню ДПЗКУ форвардних заку�

півель зерна, коли виробники кре�

дитувалися задовго до початку зби�

рання врожаю, ця корпорація у по�

точному році посяде лідируючі по�

зиції серед компаній�зернотрейде�

рів. Міністр очікує, що ДПЗКУ у

поточному сезоні експортує до 5

млн тонн зерна. Відтак він ще раз

наголосив на перспективності, у

першу чергу для зернотрейдерів, за�

стосування механізмів авансування

виробництва сільгоспкультур. 

Мінагрополітики ініціювало

прийняття закону щодо започатку�

вання діяльності гарантійного фон�

ду на зерно, завершується робота

щодо узгодження із операторами

зернового ринку оптимального

формату гарантування зобов'язань

за складськими документами на

зерно. Міністр розраховує, що

прийняття відповідних законодав�

чих змін дозволить додатково залу�

чити до сектору мільярди гривень

кредитних ресурсів, зокрема за до�

помогою рефінансування Націо�

нального банку України. 

Микола Присяжнюк вважає,

що додатковим стимулом для аг�

рарного розвитку має стати інстру�

мент аграрних розписок, що по�

кликаний забезпечити фінансуван�

ня майбутнього врожаю. Він пові�

домив, що за ініціативи Президента

України ведеться системна робота

щодо дерегуляції підприємницької

діяльності, у тому числі на зерново�

му ринку. Зокрема, мова йде про

скасування сертифікації якості зер�

на при внутрішніх перевезеннях,

погоджень на імпорт засобів захи�

сту рослин та цілої низки інших

дозвільних процедур, що сьогодні

ускладнюють роботу компаній аг�

ропромислового комплексу. 

Міністр акцентував увагу при�

сутніх на тому, що вживані заходи

не спрямовані проти діяльності

міжнародних компаній на вну�

трішньому ринку. Міністерство на�

магається стимулювати лише симе�

тричне нарощування активності з

боку інших учасників ринку та

протидіяти регіональним стагна�

ційним процесам. Мінагрополіти�

ки – «за» нарощування присутно�

сті транснаціональних компаній;

«за» зростання обсягів інвестицій у

внутрішню логістику; «за» взаємо�

дію у питаннях ефективного прос�

ування вітчизняного зерна на ці�

льові ринки. 

* * *

Які ж підсумки першої сесії Ук�

раїнського зернового конгресу?

Очевидно, що і влада, і бізнес на�

решті усвідомили необхідність сер�

йозних зрушень у транспортно�ло�

гістичній інфраструктурі зернового

експорту. Без рішучих кроків у цьо�

му напрямку подальше нарощуван�

ня зерновиробництва просто без�

глузде. І тут напрошується другий

висновок: все активніше лунають

голоси операторів ринку про

необхідність розвитку внутрішньої

переробки зернових. Зрозуміло, що

і в майбутньому Україна буде багато

експортувати зерна та посяде чіль�

не місце у рейтингу світових ек�

спортерів. Проте виглядає непри�

родною ситуація, коли обсяги ек�

спорту суттєво перевищують обся�

ги внутрішнього споживання, при

тому, що ми імпортуємо продукти

переробки зерна – те ж м'ясо, на�

приклад. Досвід олійної галузі до�

водить, що ми можемо стати ліде�

рами й з експорту продуктів пере�

робки. Ну і про приємне. Довгий

час іноземні фахівці – гості різно�

манітних форумів і конференцій

вчили нас, як правильно вирощува�

ти хліб. І от нарешті учень перевер�

шив учителя: на Зерновому конгре�

сі з вуст іноземців поки що як жарт

звучало побоювання, котре викли�

кають українські аграрії у своїх

європейських конкурентів. Поки

що це звучить як жарт, проте в кож�

ному жарті є частка правди.

Олесь Євтєєв

Тетяна Шелкопляс

Не можна засунути руку в землю 
і дістати звідти мішок борошна

Початок на стор. 1, 3�5

Виступ Миколи ПРИСЯЖНЮКА
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11 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль – понад 35 мкг/моль Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 25.10 по 29.10.2013 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1

Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл. червоне біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 1900 1850/1770 – – 1770 1750 3700"3600 – – – – 1310
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 1650 1600 – – – – – 1200 1200 – – 1200
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – – – – – – – – 1250 1250 – – 1250
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – – – – – – – – 1280 1280 – 4000 1260
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 1800 1750 – – 1650 – 3620"3520 1280 1280 – 4000 1280
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 1620 1570 – – 1470 – – 1130 1130 – 3800 1130
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 1620 – – – 1470 – – – – – – 1130
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 1610 1550 – – – – – – – – – 1080
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 1620 1570 – – 1470 – – 1130 1130 – 3800 1130
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 1640 1590 – – 1490 – – – – – 3800 1150
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1150
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 1640 1590 – – – – 3460"3360 – – – 3800 1150
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 1640 1590 – – – – – – – – 3800 1150
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – 1490 – – – – – 3800 1150
Філія «Кам’янка"Дніпровська», Запорізька обл. – 1770 1720 – – 1620 – 3585"3485 1250 1250 – – 1250
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 1600 1530 – – – – 3450"3350 – – – 3750 1090
Філія «Денихівська», Київська обл. – 1600 1530 – – – – – – – – 3750 1110
Філія «Переяславська», Київська обл. – – 1560 – – 1460 – – – – – 3750 1130
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 1580 1530 – – – – 3450"3350 – – – 3750 1090
Старобільський елеватор – 1630 1580 – – 1480 – – 1090 1090 – – 1090

ПШЕНИЦЯ. Останні два тижні відзначи�

лись зростанням цін на пшеницю. Як зазна�

чають аналітики, у цей період ринок активно

реагував на будь�які негативні новини, адже

продавці шукали причини для підвищення

ціни. Оскільки попит з боку країн Азії (Япо�

нія, Бангладеш, Південна Корея та ін.) та

Африки (Лівія, Марокко, Туніс тощо) зали�

шався на стабільному рівні, природно, що

ціни зросли. Основними факторами, що на�

давали підтримку цінам, були: невизначе�

ність із посівною кампанією в Україні та Ро�

сійській Федерації та зменшення прогнозів

на врожай в Аргентині (до 8,8 млн т). Але, на

нашу думку, в короткостроковій перспективі

подальшого зростання не відбуватиметься.

Адже наведені вище фактори нині поступово

втрачають свою актуальність. Щодо посівної

кампанії в Україні, то станом на 22.10 засіяно

вже 5,9 млн га (проти 6,5 млн га на аналогіч�

ну дату минулого року), що складає 88% від

запланованої площі, і на даний момент пого�

да дозволяє продовжувати сівбу. Тобто, мож�

на казати, що посівна кампанія в Україні хоч

і відбувається із затримками, але ситуація на�

разі не є критичною. Щодо врожаю в Арген�

тині, то місцевий уряд уже в найближчі дні

опублікує скореговані, з урахуванням покра�

щення погодних умов, прогнози, які будуть

вищі за 8,8 млн т. Крім того, варто відзначити

стабільну ситуацію з посівом озимої пшениці

у США: станом на 21.10 засіяно 79% від за�

планованих площ (що дорівнює середньому

показнику за останні 5 років) та на 53% площ

пшениця вже проросла (при середньому рів�

ні даного показника за останні 5 років 54%).

Таким чином, ми прогнозуємо, що ринок

пшениці в найближчий час має стабілізува�

тись та ціни не матимуть потенціалу до знач�

ного зростання.

Ціни в портах України наразі такі: пше�

ниця 2�го класу – 1900�1940 грн/т, 3�го класу

– 1810�1860 грн/т, фураж – 1710�1770 грн/т. 

КУКУРУДЗА. Ринок кукурудзи протя�

гом останніх двох тижнів не зазнав значних

змін. Ціни на світовому ринку на даний мо�

мент перебувають на стабільному рівні. Ос�

новні фактори, які здатні впливати на ціни у

короткостроковій перспективі, пов'язані зі

збиранням даної культури в США. Станом на

22.10 у США було зібрано з 39% площ (при

середньому значенні за останні 5 років на

рівні 53%), поточна середня врожайність

складає 97,6 ц/га, а показник посівів у гарно�

му та відмінному стані на рівні 60%. Тобто

констатуємо, що збиральна кампанія кукуру�

дзи у США проходить повільніше звичайно�

го, але це означає, що найближчим часом ни�

нішні ціни постійно перебуватимуть під ти�

ском пропозиції. Щодо України, то збирання

кукурудзи станом на 23.10 завершено на 52%,

а валовий збір склав 14,7 млн т, що відповідає

прогнозам на загальний збір на рівні 28 млн т.

Таким чином, ми не бачимо підстав до зро�

стання цін.

Ситуація на внутрішньому ринку дещо

інша. Можна відзначити деяке зростання цін

на кукурудзу в портах. Але це пояснюється

тим, що Україна традиційно має проблеми з

логістикою, а також високою вологістю ку�

курудзи, що збирається на полях. Таким чи�

ном трейдери пропонують достатньо високі

ціни на суху кукурудзу в портах.

Станом на 24.10.2013 в українських пор�

тах трейдери пропонують ціни на рівні 1310�

1400 грн/т.

СОЯ. Ціни на сою на світовому ринку де�

монструють позитивну динаміку, але темпи

зростання не можна назвати значними. Ос�

новним фактором, що надає цінам підтримку,

можна вважати стабільний попит з боку Ки�

таю. Враховуючи, що прогноз на річний ім�

порт даної культури до Китаю перебуває на

рівні 69 млн т (або ж приблизно 1,2 млн т що�

тижня), попит цієї країни і в подальшому ма�

тиме значний вплив на цінову ситуацію на

міжнародному ринку. З іншого боку, поточні

результати жнив у США та прогноз на вало�

вий збір сої у Бразилії (на рівні 87,6�89,7 млн

тонн за прогнозом уряду) не створюють під�

став до виникнення дисбалансу між попитом

і пропозицією. Щодо США, то наразі збиран�

ня сої завершене на 63% (при середньому зна�

ченні за останні 5 років 69%), середня вро�

жайність на рівні 28,2 ц/га, а показник посівів

– у гарному та відмінному стані на рівні 57%.

Таким чином, констатуємо незначне відста�

вання від звичного графіку збирання, але очі�

кується, що американські фермери найближ�

чим часом зосередяться на збиранні сої, адже

вона, на відміну від кукурудзи, більш вразли�

ва до зниження температур. Загалом ситуація

на ринку сої залишається стабільною, та не

має передумов для різких змін цін у коротко�

строковій перспективі. Проте варто зважати,

що ринок очікує звіту USDA на початку ли�

стопаду (публікація цього звіту очікувалася в

жовтні, але була відкладена через зупинку

діяльності урядових організацій в США), а

саме скорегованих оцінок на врожайність сої

у США. Якщо прогноз урожайності буде

збільшено порівняно з вересневим звітом, то

ціни зазнають тиску і можуть знизитись.

На сьогодні трейдери пропонують за сою

в портах України 4000�4100 грн/т, а на заво�

дах підприємств�переробників ціни на рівні

3800�4200 грн/т. Ми вважаємо, що ціни на

сою на внутрішньому ринку стабілізувались

та не мають підстав до значних коливань, на�

самперед, завдяки стабільності попиту.

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

За інформацією торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58,04,02)

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес%Трейдинг» на період з 25.10 по 26.10.2013 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» 1500 1580 1770 1760 1680 3620 3100 3850 1180
Світловодський річний термінал 1450 1450 – 1600 1550 3460 – 3800 1150
Вінниця1 1480 1570 1750 1750 1650 3620 3100 3820 1140
Кіровоград1 1480 1570 1750 1750 1650 3600 3100 3820 1150
Черкаси1 1470 1550 1720 1720 1640 3600 3050 3800 1140
Дніпропетровськ1 1450 1540 1710 1710 1630 3550 3100 3800 1170

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 25.10 по 28.10.2013 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

Соняшник Пшениця Кукурудза Ячмінь,
для

виробника 

Овес, 
для

виробника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 3000 2650 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель"Лідер», Дніпропетровська обл. 3000 2700 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель"Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 2800 2450 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 3000 2650 1350 – – – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. / EXW Новокаховський КХП – – 1250 1250 1250 1250 1650 –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 3100 2750 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 2800 2450 1450 – – – – договірна
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СКЛИКАТИ черговий форум

членів Координаційної ради

спонукали зміни у податковому

законодавстві, через які сіль�

госпвиробники зазнають знач�

них збитків, а також необхід�

ність проаналізувати зроблене і

визначити майбутні перспекти�

ви. Нагадаємо, що на попе�

редньому форумі в Харкові спів�

головами цього органу обрано

Олександра Бакуменка – голову

Ради директорів Асоціації «Союз

птахівників України», Геннадія

Новікова – голову Аграрного

союзу України (АСУ), Леоніда

Козаченка – президента ВГО

«Українська аграрна конфедера�

ція» (УАК), Миколу Миркевича

– голову Асоціації фермерів та

приватних землевласників Укра�

їни та Алекса Ліссітсу – прези�

дента Українського клубу аграр�

ного бізнесу (УКАБ). 

У роботі форуму взяли участь

міністр аграрної політики та

продовольства України Микола

Присяжнюк, заступник міністра

Олександр Сень, радник Прези�

дента України Віктор Слаута, за�

ступник голови Державного

агентства земельних ресурсів Ук�

раїни Євген Бердніков, а також

сільгоспвиробники, фермери,

переробники, члени Аграрного

союзу України та керівники біль�

шості національних асоціацій

АПК: всього понад 500 осіб.

На жаль, ніхто із високопо�

садовців інших міністерств і ві�

домств, яких аграрії запросили

для дискусії, не прибули. Із 27

народних депутатів профільного

парламентського комітету, кож�

ному з яких було направлено

іменне запрошення, захід відві�

дав лише Віктор Бондар, а також

– народний обранець Олег

Ляшко, який до кінця не досидів

і після традиційно красномовної

промови подався на інший захід. 

Щоправда, профільний мі�

ністр зачитав привітального ли�

ста до учасників форуму від

Прем`єр�міністра України Ми�

коли Азарова, де зазначалося,

що уряд і надалі сприятиме

вдосконаленню технологій в аг�

рарному секторі і розвиватиме

аграрну науку.

У своїх виступах представ�

ники українських аграрних асо�

ціацій і товаровиробники напо�

лягали на тому, щоб Верховна

Рада і Кабінет Міністрів ввели

мораторій на внесення змін до

Податкового кодексу, що стос�

уються спеціального режиму

оподаткування для сільгоспви�

робників. 

«Ми наполягатимемо на ух�

валенні закону про заборону на

податкові зміни до 2018 року»,

– сказав голова Аграрного сою�

зу України Геннадій Новіков.

За його словами, скасування

фіксованого сільгоспподатку і

пільг по сплаті податку на дода�

ну вартість для аграріїв призведе

до зниження темпів розвитку

галузі і істотних збитків для ви�

робників.

Генеральний директор хол�

дингу «Бахмутський Аграрний

Союз» Юрій Акневський відмі�

тив, що зростання сільгоспви�

робництва в нашій країні стало

можливим багато в чому завдя�

ки діючій системі оподаткуван�

ня і відсутності істотних змін в

ній. «Той об'єм і той рівень сіль�

госпвиробництва, який є, досяг�

нутий завдяки тому, що впро�

довж останніх 10 років була ке�

рована і зрозуміла нормативно�

правова база, і правила гри не

мінялися кожні півроку. На цьо�

му і був створений бізнес», –

сказав він.

За словами промовця, у разі

відміни спеціального режиму

оподаткування для аграріїв, ін�

вестиційна привабливість галузі

буде зведена до нуля. «Усі ці ін�

новації мало того, що можуть

привести до збитковості галузі і

багатомільйонних втрат, вони

практично зведуть нанівець ін�

вестиційну привабливість галу�

зі. Інвестор не вкладатиме гро�

ші у бізнес, розвиток якого не�

зрозумілий», – резюмував біз�

несмен.

Водночас, президент асоці�

ації «Український клуб аграрно�

го бізнесу» Алекс Ліссітса вва�

жає, що для благополучного ро�

звитку українського АПК також

необхідно відновити повернен�

ня ПДВ при експортних опера�

ціях із зерном і відмовитися від

змін до Земельного кодексу, що

стосуються обігу земель сільсь�

когосподарського призначення,

до 2016 року.

Слід нагадати, що режим

пільгового оподаткування для

сільгоспвиробників діє в Украї�

ні з 1998 року. Проте Національ�

ним планом дій на 2013 рік пе�

редбачено внесення на розгляд

Верховної Ради України проекту

закону про внесення змін до По�

даткового кодексу щодо рефор�

мування фіксованого сіль�

госпподатку і перегляду пільг по

оплаті ПДВ і податку на прибу�

ток підприємства.

Аграрії вже неодноразово ви�

ступали з вимогою відмовитися

від ідеї внесення будь�яких змін

до Податкового кодексу, що

Податки в аграрній галузі 
краще не чіпати

ФОРУМ Мораторію на скасування пільгового оподаткування, участі в засіданнях Кабінету Міністрів і
профільного комітету Верховної Ради вимагають вітчизняні аграрії. Так стисло можна підсумувати
роботу другого Всеукраїнського аграрного форуму, який проходив у Києві 18 жовтня і зібрав більше
охочих, ніж могла вмістити актова зала Будинку профспілок. 



стосуються спецрежиму оподат�

кування. За підрахунками аграр�

них асоціацій, якщо уряд ухва�

лить рішення про відміну подат�

кових пільг для сільгоспвироб�

ників, то їх втрати складуть 19

млрд грн. При цьому кількість

збиткових сільгосппідприємств

виросте до 50% з 17�30%, а ско�

рочення валового обсягу вироб�

ництва сільгосппродукції складе

8�10%.

Варто зазначити, ще у квітні

2013�го профільний міністр

Микола Присяжнюк заявив,

що має намір настоювати на

продовженні пільгового режиму

оподаткування аграріїв до 1 січ�

ня 2018 року, пропонуючи таким

чином ввести мораторій на вне�

сення змін до Податкового ко�

дексу. На форумі він підтвердив

цю позицію, а також наголосив,

що робитиме акцент на більш

глибокому вивченні цього пи�

тання разом з іншими міністер�

ствами.

Водночас очільник відомства

запропонував три подальші діє�

ві, на його думку, кроки, щоб

конструктивно полегшити жит�

тя агровиробників. Перше – ви�

ступити з ініціативою і узакони�

ти таку ініціативу, щоб представ�

ники профільних громадських

об'єднань були присутні на засі�

даннях Комітету з питань аграр�

ної політики та земельних від�

носин ВР ще під час розгляду за�

конопроектів. Друге – щоб на

засіданнях уряду поруч із народ�

ними депутатами могли бути

присутніми представники об'єд�

нань АПК; розв'язанням цього

питання він запропонував зай�

нятися Леонідові Козаченку як

голові ради підприємців при

КМУ та президенту ВГО УАК.

Третє – створення у Верховній

Раді міжфракційної аграрної

групи, яка б залучала депутатів з

інших комітетів голосувати за

необхідні аграрні закони, а не

лише згадувати про своє се�

лянське коріння напередодні

виборів.

Зі свого боку агровиробники

висловлювали крім негативних

аспектів сьогодення і свої про�

позиції щодо покращення клі�

мату в АПК. 

За результатами Всеукраїнсь�

кого аграрного форуму було

прийнято Резолюцію та напра�

влено лист з переліком необхід�

них умов для покращення робо�

ти галузі АПК до Президента

України. 

Артем Житков
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17 жовтня 2013 року уряд без

змін ухвалив Стратегію ро%

звитку аграрного сектору

економіки на період до 2020

року. Представляв документ,

згідно з яким розвиватиметь%

ся вітчизняний АПК, міністр

аграрної політики та продо%

вольства Микола Присяжнюк.

Напередодні, 16 жовтня, він

встиг презентувати Стратегію

Президентові України Віктору

Януковичу на засіданні Ради

регіонів.

«УХВАЛЕННЯ Стратегії дозво�

лить, насамперед, наростити об�

сяги валового виробництва про�

дукції сільського господарства

на 30%, збільшувати обсяги ек�

спорту продукції АПК на 3�4%

щороку. А за рахунок впрова�

дження інноваційних техноло�

гій, якісного насіння, технічно�

го переоснащення вал зернових

становитиме до 80 мільйонів

тонн», – зазначив міністр.

За інформацією Forbes, ос�

новні її положення тезисно ма�

ють такий вигляд.

1. До 2020 року об'єм валової

сільгосппродукції має збільши�

тися в 1,3 разу (в порівнянні з

2012�м, коли він досяг 223,3

млрд гривен). Щорічно об'єм

експорту продукції АПК збіль�

шуватиметься на 3�4%.

2. Передбачається розвиток

системи аграрної логістики, за�

бійних пунктів тварин і птиці, а

також інших складових інфра�

структури в АПК.

3. Частка українських това�

рів у пропозиції основних видів

сільгосппродукції – зерно, мо�

локо, м'ясо, цукор, яйця, олія

соняшникова, овочі – повинна

займати не менше 80% внутріш�

нього ринку, що має сприяти пі�

двищенню конкурентоспро�

можності вітчизняних товарів.

4. Питома вага продукції,

яка реалізується по довгостро�

кових контрактах в загальному

об'ємі її реалізації, щороку має

зростати на 1%. Наприклад, че�

рез розвиток довгострокових

контрактів з переробниками

планується підтримувати вироб�

ників молока.

5. Землі сільгосппризначен�

ня будуть включені в ринковий

обіг. Цей процес організовувати�

муть у два етапи. Перший – ви�

хід Державного земельного бан�

ку на ринок для створення умов

вільного обігу земель, зокрема,

шляхом їх консолідації (до знят�

тя мораторію на продаж). Дру�

гий етап – впровадження обігу

Стратегія
розвитку АПК 
до 2020 року:
основні тези

земель сільгосппризначення

на всій території країни.

6. Перевагу при держав�

ному фінансуванні отримува�

тимуть інноваційні проекти

на основі приватно�держав�

ного партнерства.

7. На ринку землі перед�

бачено введення обмежень

для запобігання спекулятив�

ним операціям – заборона на

перепродаж ділянок упро�

довж певного терміну і вве�

дення диференційованого

підходу до оподаткування та�

ких операцій. Також будуть

передбачені обмеження по

площі землі, яка може бути у

власності або оренді однієї

людини.

8. Упровадження системи

моніторингу якості всіх зе�

мель і обов'язкової агрохіміч�

ної паспортизації.

9. Довгострокове плану�

вання держпідтримки АПК,

зокрема – через введення ін�

дикаторів, які сигналізувати�

муть про необхідність вве�

дення або збільшення дота�

цій певному сектору АПК.

Також передбачені перехід на

держфінансування на пово�

ротній основі і компенсацій�

ний формат держпідтримки.

10. Поступове скорочення

переліку продуктів, які підпа�

дають під цінове регулюван�

ня, і способів адмініструван�

ня цін. Перехід до регулю�

вання обсягів виробництва

(на основі продуктових ба�

лансів).

11. Стимулювання росту

обсягів виробництва молоч�

них продуктів невеликими

господарствами і сільгоспко�

оперативами за рахунок ро�

звитку регіональних торгових

марок усіх видів сирів і іншої

продукції з високою доданою

вартістю.

12. Підтримка виробниц�

тва принципово нових харчо�

вих продуктів: біоетанол, соє�

ва і ріпакова олія.

13. Стимулювання попиту

на продовольчі товари через

адресну підтримку малоза�

безпечених категорій насе�

лення.

14. Забезпечення якості

харчових продуктів, удоско�

налення системи сертифіка�

ції виробництва, впрова�

дження на всіх підприємствах

систем управління і контро�

лю якості. Створення мережі

лабораторій для визначення

якості сільгосппродукції.
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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 10 жовтня 2013 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн.

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 15,31 15,84 15,50 1638 1638 "2,8% "1,3% "1,6%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 53,50 53,60 53,50 4263 1407 2,8% "19,9% 1,9%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 12,25 12,48 12,10 773 773 "0,6% 6,8% "3,2%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,80 5,00 4,76 505 697 6,7% "3,1% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 70,75 71,00 71,00 1775 586 1,4% 29,1% 0,4%

Ovostar Варшава OVO PW PLN 98,35 98,99 98,35 590 195 "1,4% 46,8% 0,2%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 14,65 14,80 14,80 463 153 1,0% 89,5% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 13,50 13,60 13,50 422 139 "3,6% "6,9% "0,4%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 11,60 11,82 11,83 178 59 "1,7% "42,3% 0,8%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,42 2,43 2,45 53 18 1,7% "75,5% 1,7%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 152,70 156,90 157,00 48 16 1,3% 186,0% 5,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 11,25 13,00 12,13 5 8 "1,0% 21,3% 0,0%
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В Одеському порту
запустили новий
зерноперевантажу	
вальний комплекс
Віце�прем'єр�міністр України
Олександр Вілкул здійснив
експериментальний запуск
нового зерноперевантажу�
вального комплексу ТОВ
«Бруклін �Київ» в Одеському
морському торговому порту
(ОМТП), передає Інтерфакс�
Україна.
Будівництво нового зерново�
го терміналу здійснювалося в
рамках спільного інвестицій�
ного проекту Адміністрації
морських портів України,
ОМТП і спільної українсько�
британської стивідорної ком�
панії «Бруклін �Київ».
На першому етапі місткість
терміналу складе 70 тис. тонн.
Усього будівництво передба�
чає три етапи, по закінченні
яких комплекс складатиметь�
ся з 33 ємностей на 241 тис.
тонн зерна. 
Також комплекс має причал
довжиною 254 м з глибиною
біля причальної стінки 13,5 м.
Це дозволить вантажити зер�
но на судна класу panamax
вантажопідйомністю до 60
тис. тонн. До цього такої мо�
жливості не було.
Річна проектна потужність
комплексу – 4 млн тонн зерна
на рік . Обсяг інвестицій ста�
новить $125 млн, з яких $95
млн – кошти інвесторів. На
терміналі створено близько
300 нових робочих місць. 
Перша черга зерноперевалоч�
ного комплексу «Бруклін �
Київ» потужністю 0,5 млн
тонн розпочала роботу на Ан�
дросовському молу в квітні
2013 року.
Як повідомлялося, компанія
Louis Dreyfus Commodities Su�
isse SA, дочірня компанія Louis
Dreyfus, один із провідних си�
ровинних трейдерів світу, 17
жовтня ц.р. уклала угоду з
ТОВ «Бруклін �Київ» про ство�
рення спільного підприємства
з розвитку та управління зер�
нового терміналу в ОМТП .

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Астарта
Компанія «Астарта», вертикально�

інтегрований агропромисловий

холдинг, що займається вирощу�

ванням цукрових буряків, зерно�

вих та олійних культур, виробниц�

твом цукру, а також молока і м'яса,

повідомила про те, що у виробни�

чих підрозділах агрохолдингу три�

ває активна кампанія зі збирання

та переробки цукрового буряку.

Як і минулого року, працюють всі

цукрові заводи Астарти у чотирьох

областях України. Станом на 16

жовтня поточного року виробле�

но понад 45 тисяч тонн високоя�

кісного білого цукру.

Збирання цукрового буряку

завершено на 50% площ. Середня

врожайність по агрофірмах Астар�

ти перевищує 51 тонну з гектара.

Наразі спостерігається позитивна

динаміка росту врожайності і цук�

ристості буряків, які продовжують

накопичення ваги та збільшення

вмісту цукру. Багаторічна селек�

ційна робота агрономів Компанії

сприяє підвищенню таких яко�

стей буряку, як стійкість при збе�

ріганні та технологічність при пе�

реробці.

Середній рівень забезпечено�

сті власним буряком заводів Ас�

тарти планується на рівні близько

85%. Це традиційно гарантує чітке

постачання високоякісної сиро�

вини на заводи при одночасному

підтриманні довготривалих парт�

нерських стосунків з місцевими

аграріями, що вирощують цукро�

вий буряк.

В поточному році понад 80 мі�

льйонів гривень було інвестовано

компанією в проекти з підвищен�

ня якості цукру, покращення

енергоефективності, зростання

переробної потужності та змен�

шення впливу на довкілля.

Ovostar
Ovostar Union N.V., вертикально

інтегрований холдинг, один із

провідних виробників яйця і яєч�

них продуктів в Україні, оголошує

операційні результати діяльності

за дев'ять  місяців 2013 року.

У сегменті яєць станом на 30

вересня 2013 р, загальне поголів'я

компанії приросло на 22%, до 4,41

млн голів з 3,62 млн голів станом

на 30 вересня 2012 року. Поголів'я

курки�несучки приросло на 41%

до 3,74 млн голів (9 міс. 2012 р. –

2,65 млн голів).

У звітному періоді виробниц�

тво яєць зросло на 32% порівняно

з аналогічним періодом попе�

реднього року до 648 млн шт. яєць

(9 міс. 2012 р. – 490 млн шт. яєць).

Реалізація яєць збільшилася на

26% до 410 млн шт. яєць з 326 млн

шт. яєць за дев'ять місяців 2012

року. Середня ціна реалізації яйця

за дев'ять місяців 2013 р зросла на

3% до 0,651 грн/шт. (тут і далі усі

ціни – без ПДВ) порівняно з 0,633

грн/шт. в аналогічному періоді

2012 року.

У сегменті яєчних продуктів за

дев'ять місяців 2013 р. компанія

переробила 199 млн шт. яєць (9

міс. 2012 р. – 154 млн. шт. яєць).

Таким чином, обсяги реалізації су�

хих та рідких яєчних продуктів

збільшились відповідно на 55% до

1132 тонн і на 42% до 4992 тонн (9

міс. 2012 р. – 733 і 3506 тонн, від�

повідно). При цьому, середня ціна

реалізації сухих яєчних продуктів

зросла на 6%, склавши 44,74

грн/кг, рідких – залишилась на

рівні аналогічного періода попе�

реднього року, склавши 15,15

грн/кг (9 міс. 2012 р. – сухі яєчні

продукти – 42,24 грн/кг, рідкі яєч�

ні продукти – 15,09 грн/кг).

Миронівський 
хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миронів�

ський Хлібопродукт», МХП),

один з найбільших агропромисло�

вих холдингів в Україні, що спе�

ціалізується на виробництві м'яса,

соняшникової олії та зернових

культур, розраховує почати по�

двійний лістинг своїх акцій за уча�

стю Лондонської й Української

бірж приблизно через три місяці.

Про це повідомила фінансовий

директор МХП Вікторія Капе�

люшна в ході конференції «Нова

економічна модель: інвестиції та

інновації для реального сектора»,

передає Інтерфакс�Україна.

«Цей пілотний проект вже

знаходиться на фінішній прямій»,

– сказала вона. За її словами, лі�

стинг акцій в Україні дозволить

співробітникам МХП , яких налі�

чується близько 30 тис., інвестува�

ти у власну компанію.

Директор генерального депар�

таменту грошово�кредитної полі�

тики Національного банку Украї�

ни Олена Щербакова також ба�

чить Миронівський Хлібопродукт

одним із найбільш ймовірних кан�

дидатів на участь у пілотному про�

екті лістингу цінних паперів, який

може бути запущений вже в ли�

стопаді цього року.

Кернел
Компанія «Кернел», один із най�

більших в Україні зернотрейдерів і

виробників соняшникової олії, в

липні�вересні поточного року

(1 квартал 2014 фінансового року)

збільшив продажі зерна в річному

вираженні на 73,7% – до 884,838

тис. тонн переважно за рахунок

зростання продажів через Та�

манський порт в Російській Феде�

рації, повідомляє УНІАН.

Згідно зі звітом компанії за 1

квартал 2014 фінансового року,

зростання продажів із України

виявилося меншим через слабке

осіннє збирання врожаю, неба�

жання фермерів продавати зерно

за низькими цінами, а також зва�

жаючи на очікування отримати

повернення ПДВ за експорт зер�

на, який повинні почати виплачу�

вати з 2014 року.

Компанія також повідомила

про скорочення переробки со�

няшникового насіння майже на�

половину – до 232,249 тис. тонн,

назвавши причиною слабкі пере�

хідні запаси сировини з попе�

реднього сезону і недостатня кіль�

кість поставок нового сезону че�

рез погану погоду.

Зменшення переробки насін�

ня разом з невеликими запасами

наливної олії скоротили його про�

дажі у порівнянні з 1 кварталом

2013 фінансового року на 50,4% –

до 98,710 тис. тонн.

Продажі бутильованої олії

знизилися на 15% – до 22,4 тис.

літрів на тлі скорочення його ви�

робництва на чверть – до 15,209

тис. літрів. Продаж рафінованої

олії за звітний період знизилася на

34,6% – до 15,888 тис. тонн.

Компанія також повідомила

про зростання на 5,1% перевалки

продукції через належні їй порти

– разом із Таманським, в якому

вона володіє часткою у 50%, – до

778,164 тис.

Ринкова вартість акцій: 
Овостар, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg
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Рослинництво. За січень�

вересень п.р. індекс обсягу вироб�

ництва продукції рослинництва

порівняно з відповідним періодом

2012 р. становив 102,0%, у т.ч. в аг�

рарних підприємствах – 98,7%, у

господарствах населення –

104,9%. Зменшення виробництва

продукції рослинництва в аграр�

них підприємствах відбулося через

суттєве зниження темпів збиран�

ня урожаю сільськогосподарських

культур і посіву озимини з огляду

на аномально несприятливі погод�

ні умови протягом вересня п.р.

Збирання врожаю в усіх кате�

горіях господарств станом на 1

жовтня 2013 р. характеризується

даними, наведеними у табл.4.
На 1 жовтня п.р. сільськогос�

подарськими підприємствами

(крім малих) озимі на зерно та зе�

лений корм під урожай 2014р. по�

сіяно на площі 2,81 млн.га (на

42,8% менше, ніж на початок жов�

тня 2012 р.), у т.ч. зернових на зер�

но – 1,95 млн.га (на 49,9% мен�

ше), ріпаку озимого на зерно –

0,83 млн.га (на 11,9% менше). У

розрахунку на 1 га посіву озимини

було внесено по 60,9 кг мінераль�

них та 0,5 т органічних добрив (то�

рік відповідно 61,4 кг та 0,5 т).

Тваринництво. У січні�ве�

ресні п.р індекс обсягу виробниц�

тва продукції тваринництва порів�

няно з відповідним періодом 2012

р. становив 104,8%, у т.ч. в аграр�

них підприємствах – 108,5%, гос�

подарствах населення – 102,1%.

На початок жовтня п.р. насе�

ленням утримувалось 71,2% за�

гальної чисельності великої рога�

тої худоби, у т.ч. корів – 77,9%,

свиней – 53,1%, овець і кіз –

87,0%, птиці всіх видів – 50,3%.

Аграрними підприємствами

(крім малих) у січні�вересні п.р.

порівняно з відповідним періодом

2012 р. обсяг вирощування худоби

та птиці збільшено на 12,1%, у т.ч.

свиней – на 14,5%, птиці – на

13,3%, але скорочено вирощуван�

ня великої рогатої худоби (на

0,7%); відношення загального об�

сягу вирощування худоби та птиці

до реалізації тварин на забій ста�

новило 105,6% (у січні�вересні

2012 р. – 108,1%). Середньодобові

прирости великої рогатої худоби

на вирощуванні, відгодівлі та на�

гулі збільшились на 1,2%, свиней

– на 3,8% і відповідно становили

505 г та 460 г.

Реалізація сільськогос%

подарської продукції. Загаль�

ний обсяг реалізованої аграрними

підприємствами власно виробле�

ної продукції за січень�вересень

2013 р. порівняно з відповідним

періодом 2012 р. зменшився на

4%, у т.ч. продукції рослинництва

– на 10%, а обсяг реалізованої

продукції тваринництва збільшив�

ся на 7%.

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськими

підприємствами за всіма напряма�

ми реалізації за січень�вересень

п.р. порівняно з відповідним пе�

ріодом 2012 р. зросли на 0,6%, у

т.ч. продукції рослинництва – на

1,7%, тваринництва – знизилися

на 0,3%. У вересні порівняно з

серпнем п.р. середні ціни реаліза�

ції аграрної продукції знизилися

на 7,2%, у т.ч. продукції рослин�

ництва – на 12,6%, продукції тва�

ринництва – зросли на 4,3%.

Надходження продукції тва�

ринництва на переробні підпри�

ємства. За січень�вересень п.р. на

переробні підприємства загалом

надійшло 1260,2 тис.т живої ваги

худоби та птиці, що на 15% біль�

ше, ніж за відповідний період 2012

р., та 3547,9 тис.т молока і молоч�

них продуктів (на 4,0% менше). 

Із загального обсягу надхо�

джень переробними підприєм�

ствами від усіх категорій сільсько�

господарських товаровиробників

закуплено 342,8 тис.т живої ваги

худоби та птиці (на 8% більше, ніж

торік) і 3528,6 тис.т молока та мо�

лочних продуктів (на 4% менше).

Частка господарств населення в

загальному обсязі купівлі перероб�

ними підприємствами худоби та

птиці за 9 місяців п.р. порівняно з

відповідним періодом 2012 р.

збільшилася з 7,1% до 7,9%, моло�

ка – зменшилася з 43,8% до

40,6%.

Переробними підприємствами

використано для переробки 906,1

тис.т власно вирощеної худоби та

птиці (на 18% більше, ніж за 9 мі�

сяців 2012 р.) та 14,9 тис.т молока

(у 2,1 р.б.). 

Надходження цукрових

буряків на переробні під%

приємства. Станом на 1 жовтня

п.р. на переробні підприємства від

усіх категорій господарств загалом

надійшло 1034,1 тис.т цукрових

буряків (втричі менше, ніж на 1

жовтня 2012 р.), у т.ч. було заку�

плено 219,3 тис.т (21% всіх надхо�

джень), надійшло на давальниць�

ких засадах – 391,9 тис.т (38%),

надійшло на переробку власно ви�

роблених цукровими заводами

цукрових буряків – 422,9 тис.т

(41%). 

Наявність зерна та насін%

ня соняшнику. На 1 жовтня

2013 р. в сільськогосподарських

підприємствах (крім малих) та під�

приємствах, що здійснюють збері�

гання, переробку зернових куль�

тур, було в наявності 19,0 млн.т

зерна (на 2% менше проти 1 жов�

тня 2012 р.), у т.ч. 12,3 млн.т пше�

ниці, 2,9 млн.т ячменю, 2,4 млн.т

кукурудзи, 0,5 млн.т жита. Безпо�

середньо у сільськогосподарських

підприємствах зберігалося 11,6

млн.т зерна (на 11% більше), у т.ч.

7,1 млн.т пшениці, 2,1 млн.т ячме�

ню, 1,3 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т

жита. Зернозберігаючі та зернопе�

реробні підприємства мали в на�

явності 7,4 млн.т зерна (на 17%

менше), у т.ч. зернозберігаючі –

5,4 млн.т (на 18% менше).

Запаси насіння соняшнику

становили 3,4 млн.т (на 22% мен�

ше, ніж на 1 жовтня 2012 р.), із

них безпосередньо в аграрних під�

приємствах (крім малих) зберіга�

лося 1,8 млн.т (на 11% менше),

підприємствах, що здійснюють

його переробку та зберігання, –

1,6 млн.т (на 31% менше, ніж то�

рік).

Сільське господарство України 
у січнівересні 2013 року
СТАТИСТИКА У січні,вересні 2013 року індекс
обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з відповідним періодом 2012 року
становив 103,0%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 101,8%, у господарствах
населення – 103,9%.

За матеріалами Держстату України (Експрес,випуск від 15 жовтня 2013 р.)

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у січні,вересні 2013 р.

Продукція
Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: серпень 2013 р.

тис.тонн у % до січня"
вересня 2012 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % до січня"
вересня 2012 р.

грн. за т 
(тис.шт.)

у % до 
серпня 2013 р.

Зернові культури 18404,8 91,8 1482,9 97,7 1273,9 94,2
у т.ч. пшениця 9456,8 103,1 1375,1 91,2 1347,0 105,1

жито 216,2 103,0 1155,0 87,1 919,0 83,6
ячмінь 2436,2 96,1 1467,7 93,0 1442,2 102,9
кукурудза 5797,9 77,3 1635,1 111,0 984,9 63,7

Насіння соняшнику 3222,7 70,7 3461,0 99,7 2435,2 95,6
Соя 895,2 82,9 3738,1 113,1 3192,1 84,8
Ріпак 1817,3 164,2 3023,6 78,0 3184,7 109,5
Худоба та птиця (у живій вазі) 1370,5 110,1 12710,4 93,6 12906,6 97,8
у т.ч. велика рогата худоба 147,6 112,0 10707,1 83,5 10915,1 104,9

свині 336,8 113,3 15869,6 97,9 17015,4 102,0
птиця 882,6 108,6 11835,2 92,8 11990,7 94,7

Молоко та молочні продукти 1824,3 100,7 3278,2 124,0 3427,1 103,0
Яйця, млн шт. 8336,6 103,4 609,7 100,3 778,1 127,8

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення
на 1

жовтня
2013 р.

до 1 жовтня 
2012 р.

на 1
жовтня
2013 р.

до 1 жовтня 
2012 р.

на 1
жовтня
2013 р.

до 1 жовтня 
2012 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5209,3 132,6 102,6 1498,8 "44,3 97,1 3710,5 176,9 105,0 
у т.ч. корови 2587,8 "20,6 99,2 571,9 "11,2 98,1 2015,9 "9,4 99,5 
Свині 8407,8 302,8 103,7 3939,5 305,8 108,4 4468,3 "3,0 99,9 
Вівці та кози 2071,4 124,7 106,4 270,3 "15,4 94,6 1801,1 140,1 108,4 
Птиця 255643 6043 102,4 127163 3176 102,6 128480 2867 102,3 

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

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень"
вересень
2013 р.

у % до 
січня"вересня

2012 р.

січень"
вересень
2013 р.

у % до 
січня"вересня

2012 р.

січень"
вересень
2013 р.

у % до 
січня"вересня

2012 р.

січень"
вересень
2013 р.

січень"
вересень 
2012 р.

М'ясо1, тис.т 2328,2 109,3 1430,0 114,7 898,2 101,7 38,6 41,5
Молоко, тис.т 9012,9 100,8 1995,1 101,2 7017,8 100,7 77,9 77,9
Яйця, млн.шт. 15187,0 103,3 9110,7 103,5 6076,3 102,9 40,0 40,1

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 4. Хід збирання врожаю усіх категоріях господарств станом на 1 жовтня 2013 р.

2 У початково оприбуткованій вазі

Культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т

до 1 жовтня 
2012 р.

тис.га
у % до

ц/га
+/" до

1 жовтня 
2012 р.+/" у % 1 жовтня 

2012 р.
площі посіву на

1 червня 2013 р.

Зернові і зернобобові 
культури – всього 2 38440,9 5904,3 118,1 11741,1 99,5 72,1 32,7 5,1 

у т.ч. пшениця (озима і яра) 23046,4 6649,0 140,5 6539,7 116,2 97,7 35,2 6,1 
ячмінь (озимий і ярий) 7856,2 609,1 108,4 3213,0 97,7 95,1 24,5 2,5 
жито озиме 663,3 "45,1 93,6 277,3 93,3 97,7 23,9 0,1 
овес 499,1 "174,4 74,1 241,0 80,3 93,8 20,7 "1,7 
просо 93,5 "56,9 62,2 64,8 48,7 66,3 14,4 3,1 
гречка 150,2 "44,5 77,1 120,5 60,5 63,0 12,5 2,7 
кукурудза на зерно 5618,8 "871,9 86,6 994,3 62,7 20,2 56,5 15,6 
зернобобові культури 393,2 "107,2 78,6 250,9 83,9 88,6 15,6 "1,1 

Цукрові буряки (фабричні) 1641,1 "2640,9 38,3 47,3 38,6 16,2 348 "2 
Соняшник 2 5137,5 "973,3 84,1 2486,0 68,8 51,4 20,7 3,8 
Ріпак (озимий і ярий) 2400,5 1162,8 193,9 995,5 182,4 97,6 24,1 1,4 
Соя 693,5 "451,3 60,6 338,3 47,5 24,8 20,5 4,4 
Картопля 21605,6 "983,1 95,6 1359,9 96,0 98,0 159 "1 
Овочі відкритого ґрунту 7249,1 "195,2 97,4 403,6 99,5 83,7 180 "3 
Плоди та ягоди 1789,9 249,9 116,2 163,6 102,0 х 109,4 13,5 
Виноград 389,6 84,8 127,8 41,3 89,4 х 94,2 28,3 



НАГАДАЄМО, інститут Держав�

ного земельного банку запрова�

джено Законом України «Про вне�

сення змін до деяких законодав�

чих актів України щодо розмежу�

вання земель державної і кому�

нальної власності» від 06.09.2012

№5245�VI. Механізм роботи

Держзембанку визначено Зако�

ном України «Про внесення змін

до Закону «Про банки і банківську

діяльність» щодо державного зе�

мельного банку» від 18.09.2012

№5248�VI, який набрав чинності

з 13.10.2012. 

Станом на 2012 рік в Україні

налічується 10,6 млн га сільсько�

господарських угідь державної

власності.

Загалом, якщо говорити про�

токольною мовою, на Держзем�

банк покладено функції щодо

створення недоторканного зе�

мельного фонду для забезпечення

продовольчої безпеки держави,

консолідації земель у єдині маси�

ви, максимально ефективного ви�

користання земель державної

власності як джерела доходу дер�

жавного бюджету від їх оренди,

купівлі�продажу; та фінансово�

кредитне забезпечення функціо�

нування ринку земель сільсько�

господарського призначення і фі�

нансування як середнього, так і

дрібного товаровиробника, фер�

мерських сімейних господарств.

Втім, поки що повноцінна ро�
бота цієї структури неможлива,
оскільки землі державної власно�
сті, якими, власне, і має розпо�
ряджатися Державний земельний
банк, йому в управління ще не пе�
редано. 

Це як створити пожежну ко�

манду, обладнати приміщення для

неї, купити машини, обладнання і

форму і… не давати користуватися

водою – не дай Боже, потоп влаш�

тують. Але ж кошти вже витрачено

і витрачаються далі, наприклад, на

зарплату пожежникам. 

10 жовтня Верховна Рада Ук�

раїни перенесла розгляд законо�

проекту «Про внесення змін до

деяких законів України щодо

спрощення передачі земельних ді�

лянок сільськогосподарського

призначення у власність та кори�

стування», яким, не дивлячись на

назву, законодавчо забезпечується

передача таких ділянок у власність

та користування Державному зе�

мельному банку.

В основному цьому законо�

проекту і був присвячений кру�

глий стіл, який зібрав опозицій�

них депутатів, значну кількість

посадовців Держзембанку, екс�

пертів, ЗМІ.  

Перший заступник Голови

Комітету Верховної Ради України

з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин Тарас Куто%

вий застерігає, що наразі в дер�

жавному бюджеті грошей немає і

єдиним джерелом залучити кош�

ти на функціонування банку, є та�

кий ліквідний актив, як земля. За

його словами, наслідком прий�

няття законопроекту стане те, що

мораторій на продаж земель сіль�

госпризначення фактично буде

скасований, але для одного уча�

сника ринку. 

Ігор Сабій, заступник голови

Комітету Верховної Ради України

з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин, також побою�

ється, що земля передається одній

юридичній особі. Коли у банку

немає активів для свого функціо�

нування, зазначає він, то дове�

деться або друкувати додаткову

кількість грошових знаків, що оз�

начатиме інфляцію, або викори�

стовувати зовнішні запозичення,

за яких заставними активами ви�

ступатиме земля, що нею розпо�

ряджатиметься банк, адже більше

заставити нічого. При цьому,

якщо банк збанкрутує, розрахову�

ватися з кредиторами доведеться

саме цим заставним майном. Та�

кож він нагадав історію з банком

«Україна», коли кредити були роз�

дані своїм фірмам, потім чомусь

кредити не віддалися, а банк збан�

кротував. 

Голова правління Державного

земельного банку Світлана Ско%

сирська зазначила, що хоча од�

ним із завдань її структури є ефек�

тивне управління державними зе�

млями, в жодному разі не перед�

бачається приватизація цих зе�

мель. Планується, що ті землі, які

нині здаються в оренду, і надалі

будуть здаватися в оренду тим же

структурам. 

Та ж земля, на яку угоди з

оренди наразі не укладено, проте

обробляється, буде здана в оренду.

І не виключено, що її нинішнім

«орендарям». 

Ще один напрямок роботи

Держзембанку – кредитування. І

кошти саме від здачі в оренду дер�

жавних земель мають іти на деше�

ві кредити. Кредити планується

надавати представникам малого і

середнього бізнесу – до 2 млн грн

під 12% річних. 

Щодо фінансування такої

діяльності вона зазначила, що

окрім коштів від оренди Держзем�

банк, беручи на себе 50�80% ризи�

ків, планує залучати кошти інших

банків. Дві подібні домовленості

вже укладено. 

«Щодо питання передачі землі

іншим державам. Ніхто не збира�

ється пускати кредитні гроші на

викуп землі. Якщо гроші будуть

взаєм, а усі банки використовують

такі кошти, то вони будуть залуча�

тися під конкретні програми і

проекти», – зазначила вона, до�

давши, що подібні матеріали у

ЗМІ вигідні тим, хто проти ство�

рення Держзембанку. А це, насам�

перед, ті, хто обробляє землю і ні�

чого за це нічого не платить. Точ�

ніше платить, але в неофіційні

джерела. 

Перший заступник голови

Державного агентства земельних

ресурсів України, член наглядової

ради Держзембанку А р т е м

Кадомський зазначив, що біль�

шість «страшилок» про Держ�

зембанк не мають під собою під�

ґрунтя.

На його думку, більш актуаль�

не питання нині, чи зможе зе�

мельний банк в нинішньому зако�

нодавчому полі бути ефективним

оператором державної землі. Бо в

будь�якому разі хтось повинен

нею управляти. Він вважає, що в

результаті подібних обговорень

можна буде нарешті створити та�

кий земельний банк, який стане

запобіжником від масового ску�

пляння землі, від рейдерства на

цьому ринку, спекуляції землею.

Також він закликав усіх присутніх

не політизувати це питання. 

Директор департаменту зе�

мельних відносин ПАТ «Держзем�

банк» Микола Калюжний наго�

лосив, що зазначений законопро�

ект покликаний, передусім, зняти

для Держзембанку обмеження, що

стосується розміру наділів у влас�

ності. Зокрема, нині в Земельно�

му Кодексі України прописано,

що юридичні та фізичні особи не

мають права мати у власності біль�

ше 100 га землі. Також законопро�

ект покликаний створити умови

для того, щоб до статутного капі�

талу банку земля вносилася згідно

з нормативно�грошовою оцінкою,

а не експертною. «При внесенні

земель в наш статутний фонд

(СФ) у жодному разі не йде мова

про якийсь обхід мораторію на

продаж земель сільськогосподар�

ського призначення. Зараз Дер�

жагентство земельних ресурсів

проводить інвентаризацію вітчиз�

няних держземель – це приблиз�

но 50 тис. ділянок площею від 1 до

100 га, що в сукупності становить

близько 2 млн га. Основна части�

на цієї роботи завершиться до кін�

ця року, і потім землі можуть бути

передані в СФ Держзембанку», –

зауважив він, зазначивши, що

установа залучатиме іноземні по�

зикові ресурси не під заставу зе�

млі, а під свій баланс.

За словами голови Української

аграрної асоціації Володимира

Макара, жодні експерти не дава�

ли висновків щодо схеми кредит�

ної роботи земельного банку, були

лише висновки міжнародних екс�

пертів щодо функції управління

землями. Через це з обережністю

треба ставитися до того, що уста�

нова поєднує обидві функції.  До

того ж, зазначає він, потрібно

було б спочатку відпрацювати си�

стему на пілотних землях, а потім

вже запускати її по всій країні. Та�

кож він навів за приклади земель�

ні банки Іспанії та Польщі, які

можуть викуповувати землю лише

після того, як цим правом не ско�

ристався орендар або власник сус�

ідньої ділянки. У нас же навпаки,

що, за його словами, передбачає

створення монополіста у всіх від�

носинах, що можуть існувати нав�

коло ринка землі.

Народний депутат України,

екс�аграрний міністр України

Іван Кириленко зауважив, що

наразі державні землі знаходяться

в оренді в тому числі і у таких по�

тужних виробників, як «Масан�

дра», інститутів НААН та НАН

України тощо. Він зазначив, що

через нововедення – розривання

та переукладання угод оренди,

може виникнути ситуація, коли

порушиться злагоджена робота

цих підприємств, а також вказав

на можливі схеми відбору у них

орендованої землі. Проте, з іншо�

го боку, він зазначив, що най�

страшніше в Україні – це те, що

вже 17 років у людей немає довіри

до того, що робить влада.  

Через що, власне,
сир	бор? 
ЗАКОНОПРОЕКТОМ «Про вне�

сення змін до деяких законів Ук�

раїни щодо спрощення передачі

земельних ділянок сільськогоспо�

дарського призначення у влас�

ність та користування» №2181а,

внесеним народним депутатом

України Євгеном Сігалом крім ін�

шого передбачається внести до

статті 15 перехідних положень Зе�

мельного Кодексу України на�

ступну поправку (виділено):

«15. До набрання чинності

законом про обіг земель сільсько�

господарського призначення, але

не раніше 1 січня 2016 року, не до�

пускається:

а) купівля�продаж земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення державної та кому�

нальної власності, крім вилучен�

ня (викупу) їх для суспільних по�

треб;

б) купівля�продаж або іншим

способом відчуження земельних

ділянок і зміна цільового призна�

чення (використання) земельних

ділянок, які перебувають у влас�

ності громадян та юридичних осіб

для ведення товарного сільсько�

господарського виробництва, зе�

мельних ділянок, виділених в на�

турі (на місцевості) власникам зе�

мельних часток (паїв) для ведення

особистого селянського господар�

ства, а також земельних часток

(паїв), крім передачі їх у спадщи�

ну, обміну земельної ділянки на

іншу земельну ділянку відповідно

до закону та вилучення (викупу)

земельних ділянок для суспільних

потреб.

Купівля�продаж або іншим

способом відчуження земельних

ділянок та земельних часток

(паїв), визначених підпунктами

«а» та «б» цього пункту, запрова�

джується за умови набрання чин�

ності законом про обіг земель

сільськогосподарського призна�

чення, але не раніше 1 січня 2016

року, в порядку, визначеному цим

Законом. 

Угоди (у тому числі довірено�

сті), укладені під час дії заборони

на купівлю�продаж або іншим

способом відчуження земельних

ділянок та земельних часток

(паїв), визначених підпунктами

«а» та «б» цього пункту, в частині

їх купівлі�продажу та іншим спо�

собом відчуження, а так само в ча�

стині передачі прав на відчуження

цих земельних ділянок та земель�

них часток (паїв) на майбутнє є

недійсними з моменту їх укладен�

ня (посвідчення).

Дія цього пункту не поширю�
ється на випадки набуття права
власності на земельні ділянки
Державним земельним банком».

Власне, через можливість нео�

днозначного тлумачення цих слів

ще не раз будуть збиратися круглі

столи і усілякі конференції. 

Павло Мороз
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Створення запобіжника для землі
КРУГЛИЙ СТІЛ Вкотре експерти взялися обговорювати земельні питання.
23 жовтня відбувся круглий стіл за темою «Державний земельний банк:
«за» чи «проти»? Родзинкою цього обговорення в контексті назви є те, що
законодавчо земельний банк створено вже в жовтні минулого року. 
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Грецькі дари на київській землі

11 жовтня відвідувачі оптового ринку

сільгосппродукції «Столичний» вигля%

дали дещо здивовано – йшли на ри%

нок, а потрапили на ярмарок з музи%

ками, артистами, майстер%класами та

святковими гостинцями.  

НА МАЙДАНЧИКУ перед ринковими па�

вільйонами з 11 по 14 жовтня  працювала І

Міжнародна виставка�ярмарок «Дари Ки�

ївщини». Ярмарок являв собою експозиції

кращих аграрних і переробних підприємств

районів Київщини. Втім не тільки. За сло�

вами ініціатора проекту губернатора Київ�

щини Анатолія Присяжнюка, показати

свою продукцію на ярмарок з'їхалися і

представники інших регіонів України –

Херсонщини, Миколаївщини. Загалом у

події взяло участь близько тисячі вітчизня�

них підприємців. Були присутні і молдав�

ські, і білоруські виробники. Але особливи�

ми гостями свята стали греки, а саме вироб�

ники з острова Крит – паралельно з «Дара�

ми Київщини» на ринку тривала Міжна�

родна виставка «Критська осінь».

В рамках заходу відбувся і візит в Украї�

ну губернатора о.Крит Ставроса Аранутакі�

са. Перед офіційним відкриттям обидва гу�

бернатори оглянули виставкові експозиції.

Кожний район вітав керівників хлібом�сіл�

лю, тож відкриття відклалося аж на сорок

хвилин. 

Анатолій Присяжнюк зазначив, що ни�

нішня виставка і візит делегації з Криту –

це продовження співробітництва і партнер�

ських відносин, що Київщина вже налаго�

дила з грецьким островом. 

Українські підприємці вже відвідували

Крит у рамках цього співробітництва, в ре�

зультаті чого були укладені контракти на

постачання сільгосппродукції з Київщини.

Також діє програма оздоровлення талано�

витих дітей на курортах острову. 

Ставрос Аранутакіс подякував за го�

стинність і запевнив, що українцям завжди

будуть раді на Криті. Він висловив споді�

вання, що нинішня виставка і вже укладені

контракти – це лише початок  плідного спі�

вробітництва. Те, що критська делегація

вже втретє цьогоріч побувала на Київщині,

за його словами, вказує на активний розви�

ток міжнародних відносин. З критського

боку на виставці представляли свою про�

дукцію більше сотні виробників. 

На сцені представників влади змінили

творчі колективи, які виступали в рамках фе�

стивалю�конкурсу музичної творчості «Ко�

зацькій славі жити у віках». Критські ж му�

зики і танцюристи не лише розважали публі�

ку, а й навчали українців грецьким танцям.

Тим часом гомонів ярмарок – покупці,

бувало, і до ринку не доходили – покупали

усе необхідне на стендах експонентів. Адже

регіони звезли до столиці найкращу свою

продукцію, а оскільки товар був безпосе�

редньо від виробника, то й ціни були ниж�

чими, ніж у магазинах. Значну увагу відвіду�

вачів привертали численні майстер�класи

українських та грецьких кухарів. Також ці�

каво було повчитися народним ремеслам,

щоправда, тільки українським. У рамках яр�

марку відбулося також Свято борщу, де усіх

бажаючих частували такою ж символічною,

як і сало, українською стравою. Втім вша�

нували тут не тільки борщ – варили тради�

ційний козацький куліш та юшку.  

Греки пропонували традиційні для Гре�

ції продукти харчування: мед, оливки,

оливкову олію, трав'яні чаї та спеції. Також

були представлені різноманітні косметичні

препарати, взуття, і, чим славиться Греція,

туристичні послуги і послуги з відпочинку. 

Так би мовити «за кулісами» залишився

інший бік торгівлі – відбувалися бізнесові

зустрічі українських і грецьких ділових кіл. 

Як зазначив Анатолій Присяжнюк, пла�

нується, що ярмарок стане періодичним.

«Це дуже гарний полігон, це оптовий ринок

Київської області і тому, разом із керівниц�

твом ринку, ми започаткували і будемо про�

водити кожний рік ось таку міжнародну ос�

інню ярмарку», – сказав він. 

За підрахунками організаторів, тільки за

перший день виставки відвідало близько

шести тисяч чоловік. 

Артем Житков

Голова Фастівської РДА А.БУСЄНКОВ, заступник міністра МінАПП О.СЕНЬ, директор
ТОВ «Відродження» Л.МАЙСАК, директор департаменту АПР Київської ОДА О.ШЕВЧЕНКО

Ставрос АРАНУТАКІС та Анатолій ПРИСЯЖНЮК 
добиралися до сцени через щільні «кордони» зустрічаючих



АГРОПРОФІ

№ 40 [241] 25 жовтня, 2013

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВИЙ РИНОК14

Згідно з оновленим прогно%

зом аналітиків Oil World , в

сезоні 2013/14 світове ви%

робництво ріпаку складе

67,48 млн тонн, що на 2,46

млн тонн перевищує попе%

р е д н ю  о ц і н к у  е к с п е р т і в

(65,02 млн тонн ) і значно пе%

ревершує торішній результат

(63,92 млн тонн), повідомляє

АПК%Інформ.

ОСНОВНЕ підвищення тор�

кнулося Канади, де валовий

збір ріпаку очікується на рівні

16,4 млн тонн, що на 1,4 млн

тонн вище прогнозу, озвучено�

го аналітиками раніше, і на 2,38

млн тонн перебільшує результат

2012/13 МР. Крім того, більш

високий урожай олійної очіку�

ється в Китаї – 11,8 (11 – попе�

редній прогноз, 12,5 – 2012/13

МР) млн тонн, країнах ЄС – 21

(20,81 ; 19,65) млн тонн і Украї�

ні – 2,35 (2,2 ; 1,3 ) млн тонн.

Без зміни показник зали�

шився для Індії – 7 (у минуло�

му сезоні – 7,2) млн тонн і Ав�

стралії – 3,6 (4,27) млн тонн.

За даними Oil World, в сезо�

ні 2013/14 світовий експорт на�

сіння ріпаку зросте – до 13,47

млн тонн проти 12,5 млн тонн,

прогнозованих раніше, і 12,73

млн тонн торік. Основною при�

чиною підвищувального кори�

гування послужило очікуване

зростання врожаю олійної в

Канаді та Україні.

Зокрема, найбільше зро�

стання відвантажень ріпаку

буде спостерігатися саме в Ук�

раїні – до 2,15 млн тонн проти

1,27 млн тонн роком раніше.

Також досить істотне збіль�

шення даного показника очі�

кується в ЄС – до 300 (80) тис.

тонн. Що стосується Канади,

то вона збільшить постачання

олійної на зовнішні ринки нез�

начно – до 7,5 (7,35) млн тонн.

У свою чергу, в Австралії очіку�

ється скорочення експорту

продукції – до 2,83 (3,49) млн

тонн.

Що стосується ключових

імпортерів ріпаку, які в 2013/ 14

МР збільшать закупівлі олійної,

то серед них варто виділити Ки�

тай – 3,55 (3,05) млн тонн і Па�

кистан – 0,78 (0,66) млн тонн.

Поставки продукції до Мекси�

ки і ОАЕ очікуються приблизно

на рівні минулого року – 1,61

(1,62) млн тонн і 0,64 (0,63) млн

тонн. У свою чергу, скорочення

імпорту ріпаку прогнозується в

ЄС – до 3,25 (3,43) млн тонн і

Японії – до 2,45 (2,5) млн тонн.

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 18 жовтня 2013 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’13 Березень ’14 Травень ’14 Липень ’14 Вересень ’14

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 259,31 7,0575 0,1350 7,1450 0,1350 7,1650 0,1375 7,0275 0,1025 7,0775 0,0900
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 282,46 7,6875 0,0850 7,6625 0,0725 7,6325 0,0725 7,4650 0,0950 7,5175 0,0725
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 279,34 7,6025 0,0550 7,7000 0,0600 7,7475 0,0850 7,7300 0,0450 7,7150 0,0300
CBOT Чикаго (Кукурудза) 162,22 4,4150 0,0825 4,5400 0,0775 4,6225 0,0775 4,6950 0,0750 4,7525 0,0700

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Листопад ’13 Січень ’14 Березень ’14 Травень ’14 Липень ’14

474,40 12,9125 0,2450 12,8975 0,2350 12,7275 0,1875 12,5725 0,1775 12,5350 0,1850

США. Ставки океанського фрахту на 18 жовтня 2013 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 22 21
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Південь Південної Америки (Чилі) 36
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 36
Західна Африка (Нігерія) 35 43
Східне Середземномор'я (Італія) 43
Західне Середземномор'я (Марокко) 42
Близький Схід (Єгипет) 39
Японія 56 57

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 47
Близький Схід (Єгипет) 37

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 30

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 67
Західне Середземномор'я (Іспанія) 57
Європа (Роттердам) 54
Західна Африка (Марокко/Алжир) 57

Північно"Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 38
Південь Південної Америки (Чилі) 39
Північ Південної Америки (Колумбія) 32
Близький Схід (Єгипет) 45
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 53
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 33 32
Південна Корея 31 30
Японія 35 34

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Грудень '13 +1,7322 174,2441
CBOT " Березень '14 +1,6535 179,2045

CBOT " Травень'14 +1,7322 182,3540
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext " Листопад '13 +2,7571 245,3819
Euronext " Січень '14 +2,7571 245,3819

Euronext " Березень '14 +2,4125 246,7604
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Грудень '13 +0,3674 257,7938
CBOT " Березень '14 +0,2205 261,3947

CBOT " Травень'14 +0,4409 262,7175
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext " Листопад '13 +3,4464 286,0491
Euronext " Січень '14 +4,1356 283,6366

Euronext " Березень '14 +2,7571 281,5688
Лондон " Листопад '13 +2,2665 268,7389

Лондон " Січень '14 +2,5903 271,4910
Лондон " Березень '14 +2,1855 274,4051

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext " Листопад '13 +2,4125 524,1935
Euronext " Лютий '14 +2,7571 529,0185

Euronext " Травень '14 +0,3446 526,6060
Вінніпег " Листопад '13 +1,9251 474,9254

Вінніпег " Січень '14 +1,6363 484,9360
Вінніпег " Березень '14 +1,3474 493,1177

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Грудень '13 +1,8565 199,8085
CBOT " Березень '14 +0,6962 184,7242

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Листопад '13 +2,7925 481,3425
CBOT " Січень '14 +2,3516 479,1378

CBOT " Березень '14 +1,9842 471,5686
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Жовтень '13 +5,8422 464,5092
CBOT " Грудень '13 +3,9683 455,4704

CBOT " Січень '14 +3,3069 441,9121
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT " Жовтень '13 "0,0441 91,4097
CBOT " Грудень '13 "0,0661 92,0705

CBOT " Січень '14 "0,0881 92,9075
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Листопад '13 +3,8581 340,8343
CBOT " Січень '14 +2,0944 340,8343

CBOT " Березень '14 +2,7558 344,8026
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT " Листопад '13 "0,0042 0,4758
CBOT " Грудень '13 "0,0034 0,4396

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME " Жовтень '13 +0,0022 4,0419
CME" Листопад '13 +0,0050 4,0688
CME " Грудень '13 +0,0441 4,0749

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон " Грудень '13 "4,8000 509,0000
Лондон " Березень '14 "3,2000 510,0000

Лондон " Травень '14 "2,5000 512,4000
NYBOT " Березень '14 "3,7445 424,6696

NYBOT " Травень '14 "2,8634 419,6035
NYBOT " Липень '14 "1,9824 415,6388

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 23 жовтня 2013 року

Світове виробництво і експорт ріпаку в 2013/14 МР зростуть
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* * *

29%31 жовтня 2013 року в Києві у Міжнародному
виставковому центрі ІV Міжнародна виставка з

тваринництва та птахівництва Animal Farming

Ukraine. Організатори: Компанія Прем'єр Експо, BTO
Exhibitions BV, ITE Group Plc. Animal Farming Ukraine
офіційно підтримується Міністерством аграрної полі�
тики та продовольства України, Комітетом ВРУ з пи�
тань аграрної політики та земельних відносинь,
АФЗУ, ВГО «УАК», Асоціацією «Союз птахивників Ук�
раїни», Асоціацією виробників молока, Асоціацією
свинарів України.
Animal Farming Ukraine – це найбільша в Україні вистав�
ка, що повністю присвячена тваринництву та птахівництву
і включає усі пов'язані із ними тематики. Однією з голов�
них відмінностей Animal Farming Ukraine є вузька спеціа�
лізація: виставка фокусується виключно на продукції та
послугах, що мають відношення до тваринництва та пта�
хівництва. В рамках виставки відбудеться низка конфе�
ренції та семінарів, зокрема:
– Майстер�клас «З чого починається молочний бізнес»
(на прикладі ТОВ «Укрмілкінвест» Рівненської області та
агрофірми «Єкатеринославська» Дніпропетровської
області);
– Cемінар «Ізраїльські технології Afimilk в молочному
скотарстві»;
– Семінар «Фермерське та присадибне птахівництво –
шляхи якості і покращення добробуту»;
– V Всеукраїнська конференція з міжнародною участю
«Молочний бізнес – 2012»;
– ІІ науково�практичний семінар з конярства «Horseman»;
– Конференція «Якісні корми та годівля – ключ до вашого
успіху»;
– Семінар «Голландський досвід забезпечення безпеки
кормів і відповідальність на українському ринку».
На виставці буде представлений павільйон Victam Ukrai�
ne. Victam International є найважливішим у світі заходом
для галузі кормовиробництва. 

* * *

30 жовтня 2013 року в Києві (Інститут міжнародних
відносин) відбудеться Конференція «Регулювання

торгівлі сільськогосподарською продукцією в Угоді

про асоціацію між Україною та ЄС», яку проводити�
ме Інститут міжнародних відносин спільно з Україн�
ською аграрною конфедерацією та Адвокатською фір�
мою «Сергій Козьяков та Партнери».
У ході конференції передбачається обговорити такі пи�
тання:
– Основні правові аспекти Угоди про асоціацію між Ук�
раїною та ЄС;
– Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі між між
Україною та ЄС: перспективи для сільського господар�
ства;
– Правовий режим інвестування у сільське господар�
ство в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС;
– Вімоги Угоди про асоціацію щодо прозорості та пе�
редбачуваності національного правового регулювання;
– Механізм врегулювання спорів в Угоді про асоціацію:
захист інтересів виробниківсільськогосподарської про�
дукції.
Участь у конференції безкоштовна за умови попе�
редньої реєстрації.

* * *

Від 30 жовтня до 1 листопада 2013 року в м.Києві
відбудеться Міжнародна виставка рентабельного

високоефективного сільського господарства «Інтер�

АГРО 2013». Організатор заходу – компанія «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок».
Новий формат виставки ІнтерАГРО робить її унікальною
на території України та країн СНД, адже лише тут будуть
представлені більше 160 всесвітньо відомих брендів ви�
робників сільськогосподарської техніки та обладнання.
На експозиції загальною площею близько 30 тисяч
квадратних метрів відвідувачі зможуть ознайомитись з
новинками світового та вітчизняного машинобудування,
їх технічними характеристиками, особливостями прид�
бання і експлуатації, запропонованими учасниками зі
світовим ім'ям.
Діловою програмою виставки зокрема передбачено:
– Урочиста Церемонія нагородження переможців конкур�
су «Агробренд 2012».

– Голландсько�український форум з агробізнесу: «Вироб�
ництво картоплі в Україні: вирощування,  збирання,  збе�
рігання та обробка».
– Прес�конференція, присвячена актуальним питанням
німецько�українського співробітництва в аграрній сфері.
– День Франції в Україні.
– Семінар: «Кукурудза – «фінансовий хліб» 2012 року?»
– Друга міжнародна конференція: «Агроресурси 2012:
шляхи підвищення рентабельності агропідприємства».
– Круглий стіл: «Інвестиції: скільки може заробити агар�
ний сектор України у майбутньому?»
– Круглий стіл: «Формування інвестиційної привабливості
агропідприємств України у 2012�2015 роках», а також ба�
гато інших ділових заходів для професіоналів.

* * *

5%8 листопада 2013 року в Києві (Міжнародний ви�
ставковий центр проводиться X Міжнародна агро�

промислова виставка «АГРОФОРУМ 2013». Органі�
затор: ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Захід
проводиться за підтримки Міністерства аграрної політи�
ки та продовольства України.
Міжнародна агропромислова виставка «АГРОФОРУМ»
проводиться на території Міжнародного виставкового
центру щорічно, починаючи з 2004 року. 
Основні тематичні розділи виставки: 
– вітчизняна та іноземна сільськогосподарська техніка
великої, середньої та малої потужності; 
– обладнання та запасні частини; 
– меліоративна та дощувальна техніка, системи кра�
пельного зрошення; 
– обладнання для післязбирального обробітку зерна,
сепаратори, зерносушарки; 
– сучасні технології вирощування сільськогосподарсь�
ких культур; 
– обладнання для переробки сільськогосподарської
продукції; 
– насіння та система насінництва, садівництво; агрохімія; 
– ветеринарна медицина; технологій і обладнання для
кормовиробництва, корми, кормові добавки та раціони
харчування тварин і птахів; 
– агроекологія та енерго і ресурсозберігаючі технології.
Діловою програмою виставки передбачено проведення
низки семінарів та круглих столів, зокрема:
– Круглий стіл «Енергоощадність та ефективність меха�
нізованих технологічних процесів та систем виробниц�
тва продукції рослинництва»;
– Семінар «Органічне виробництво: європейський ви�
бір українських аграріїв»;
– Круглий стіл «Біоенергетичний конвеєр – надійне по�
новлюване джерело альтернативного палива»;
– Круглий стіл з правових питань, у т.ч.: нова процедура
реєстрації права власності на земельні ділянки; перевір�
ки с/г підприємств; викуп пайового фонду працівників
колишніх КСП;
– Семінар «Техніко�технологічне забезпечення вироб�
ництва молока високої якості».

* * *

14%15 листопада 2013 року в Полтаві пройде
VII Міжрегіональна агропромислова виставка

«АгроПром – Полтава». Оганізатор – виставкова
фірма ТОВ «ВЦ «ТіС». 
Основні тематичні розділи виставки: сільськогосподар�
ська техніка, запасні частини; засоби механізації для
малих сільськогосподарських підприємств, фермер�
ських господарств, дачних ділянок; обладнання та тех�
нології для переробки, транспортування, зберігання та
пакування сільгосппродукції; кормовиробництво та
кормова промисловість; тваринництво, зоотехнічне
обладнання; ветеринарія, ветпрепарати; насіння, сад�
жанці, розсада, газонні трави; декоративні рослини для
дому та садиби; засоби захисту рослин, добрива; ґрун�
тозберігаючі технології; продукти переробки та харчу�
вання: м'ясопродукти, птиця, молокопродукти, конди�
терські вироби, алкогольні та безалкогольні напої;
спецодяг, спецлітература.

* * *

26%28 листопада 2013 року в Києві проводиться
виставка Fresh Produce Ukraine 2013. організатори
заходу – компанія «Місто Мрії», співорганізатори –
проект «АПК�Інформ: овочі та фрукти» та компанія BTO
Exhibitions B.V.
Виставка «Fresh Produce Ukraine» – це єдина на терито�
рії СНД спеціалізована міжнародна подія, сконцентро�
вана на вирощуванні фруктів та овочів, а також на тех�

нологіях післязбиральної обробки та переробки про�
дукції та торгівлі у плодоовочевій індустрії. 
В рамках виставки «Fresh Produce Ukraine» прово�
диться Міжнародна спеціалізована конференція
«Овочі та фрукти України», яка проводиться Проек�
том «АПК�Інформ: овочі та фрукти» вже 9 років і вже
стала важливим місцем зустрічі провідних виробни�
ків, представників мереж супермаркетів, імпортерів,
експортерів, переробників плодоовочевої продукції
та постачальників устаткування. Засідання конферен�
ції проходять протягом двох днів, а третій день при�
свячується міжнародному Торговому форуму.
В ході конференції «Овочі та фрукти України» обгово�
рюється безліч тем. Деякі з них:
– Світовий ринок: ексклюзивні прогнози провідних
світових експертів.
– Ринок картоплі, овочів та фруктів України та Росії:
ексклюзивні прогнози щодо об'ємів виробництва,
динаміки цін, об'ємів експорту та імпорту плодоово�
чевої продукції. Аналіз помилок минулого сезону.
– Інвестиційний форум.
– Технологічний форум.
– Останні тенденції сучасних технологій.
– Рейтинги сортів та гібридів овочів та фруктів України.
– Маркетинг плодоовочевої продукції.
У цій події беруть участь представники з 15�20 країн
світу – всього близько 200�250 професіоналів.

* * *

27 листопада 2013 року в Києві (Інститут транспорту
нафти ) відбудеться II Міжнародна конференція

«Корми для ефективного тваринництва 2013».
Організатор конференції – інформаційна компанія
«Проагро».
На конференції «Корми для ефективного тваринництва
2013», яку компанія «ПроАгро» проводить вже вдруге
(перша відбулася в грудні 2012 року), розглядатимуться
актуальні питання виробництва кормів та кормових до�
бавок, їх вплив на здоров'я і продуктивність поголів'я,
якість тваринницької продукції. З доповідями висту�
плять керівники, економісти, технологи комбікормових
підприємств і тваринницьких господарств, виробники і
постачальники обладнання, фахівці в області ветерина�
рії, представники міжнародних компаній.
Основні теми для обговорення на конференції:
– Питання ринку кормів;
– Державне регулювання і якість продукції;
– Практика кормовиробництва;
– Компоненти кормів.

* * *

27 листопада 2013 року в Києві (готель Alfavito) від�
будеться VI Всеукраїнська конференція з міжнарод�

ною участю «Молочний бізнес – 2013». Організатори:
аналітичне агенство Інфагро, Спілка молочних підпри�
ємств України.
Конференція «Молочний бізнес» – одине із небагатьох
в Україні великих заходів молочної галузі, де щорічно
зустрічаються ключові гравці молочного ринку країни, а
також їхні закордонні колеги. Традиційно конференція
проходить в обговоренні найактуальніших питань, які
хвилюють як виробників і переробників молока, так і
фахівців суміжних галузей, а також державних струк�
тур, трейдерів, експертів та інших операторів ринку.
Програма конференції поділена на 3 сесії за такими те�
мами:
Сесія 1. Молочна індустрія України та світу, в т.ч.:
• Українська молочна індустрія – результати діяльності,

перспективи розвитку;
• Чи є в Україні стратегія розвитку молочного ринку?
• Світовий молочний бізнес: тенденції розвитку.
Сесія 2. Вартість української незалежності, в т.ч.:
• Україна з Європейським або Митним Союзом?
• Адаптація українського законодавства до європейсь�

ких вимог;
• Контроль якості молокопродуктів, проблеми та рі�

шення.
Сесія 3. Стратегії, технології, кон'юнктура, в т.ч.:
• Закупівельні ціни на молоко вчора, сьогодні, завтра;
• Розширення асортименту (диверсифікація) – необхід�

ність для українських виробників;
• Чи виживуть українські виробники спредів та сирних

продуктів?
• Україна – експортер або імпортер молокопродуктів?

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



МОДУЛЬНІ ЄМНОСТІ BUWAtank – це

кращі в Європі резервуари для зберігання

запасу чистої води, а також для зберігання і

обробки забруднених стічних вод і добрив.

Резервуари розроблено таким чином, що

для їх установки не потрібні спеціальне

устаткування і техніка, що дає можливість

монтувати ємність за 2�3 дні. Резервуари

BUWAtank дозволяють зберігати від 2�х до

2400 м3 рідини.

BUWAtank виконує широкий спектр

завдань зі зберігання рідини.

Аграрії України для досягнення макси�

мально позитивного результату своєї робо�

ти просто зобов'язані використовувати но�

вітні технології удобрювання ґрунту. Наразі

одним із найпопулярніших добрив є рідкі

мінеральні добрива КАС (карбамідно�

аміачна суміш), які відрізняються позитив�

ними якісними і кількісними властивостя�

ми дії порівняно з іншими формами доб�

рив. Цей вид добрив має ряд переваг, які і

роблять суміші дуже популярними серед

вітчизняних аграріїв. Природно, що при та�

кому збільшенні споживання рідких міне�

ральних добрив, виникає необхідність ви�

рішення питання їхнього зберігання. Залі�

зобетонні конструкції для зберігання ріди�

ни під впливом КАС занадто швидко коро�

дують і стають непридатними (до того ж

вони занадто дорогі). Сталеві ємності також

нестійкі до агресивного середовища. Ємно�

сті BUWAtank завдяки сучасним техноло�

гіям і матеріалам є більш стійкими до агре�

сивного середовища КАС.

Підприємства, що мають велику кіль�

кість стічних вод, стикаються з проблемою

їхнього зберігання для подальшої утиліза�

ції. Для таких цілей ідеально підходять

ємності BUWAtank, до яких можна присто�

сувати різне устаткування для очищення

стічних вод. Тут також може стати у нагоді

мобільність цих конструкцій, особливо для

виробництв, що розвиваються і можуть мі�

няти локацію виробничих споруд. 

Установка ємності BUWAtank не зо�

бов'язує «вертітися» навколо неї, а навпаки

зручна у використанні. Наприклад, підпри�

ємство звело очисні споруди на території,

де, як з'ясувалося через рік, виникла потре�

ба побудувати ще один виробничий цех. У

випадку із залізобетонними конструкціями

це була б суцільна катастрофа, що спричи�

нила б величезні фінансові витрати і втрату

часу. У випадку з ємностями BUWAtank це

потребує невеликих зусиль у дуже стислі

терміни – і структура може далі розвивати�

ся, будуючи нові виробничі споруди.

Підприємства, що зіткнулися в посу�

шливий період з нестачею води для поливу

рослин, можуть легко розв'язати цю про�

блему, побудувавши ємність, що акумулює

дощову воду в сезон дощів. У реалізації по�

дібного завдання успішно допоможе єм�

ність BUWAtank, яка дуже проста в транс�

портуванні, зберіганні і монтажі/демонта�

жі. За умов правильного проектування сто�

ків дощової води, ємність досить швидко

наповнятиметься в сезон дощів і надійно

зберігатиме необхідну в посуху воду для по�

ливу рослин. Також цю ємність можна роз�

міщувати на віддалених від водопостачан�

ня полях і поповнювати запас води в міру

необхідності для подальшого поливу. Мо�

більність цих ємностей дозволяє монтувати

їх на початку сезону і демонтувати напри�

кінці. Зберігання розібраної конструкції в

міжсезоння також не становитиме особли�

вих труднощів, оскільки вона дуже ком�

пактна. Це головні переваги перед залізо�

бетонними конструкціями, які до того ж

піддаються впливу корозії на відміну від єм�

ностей BUWAtank.

Так само ці ємності чудово підходять

для вирощування малька в рибних госпо�

дарствах. Адже матеріали BUWAtank еколо�

гічно чисті і не завдають шкоди живим істо�

там. Окрім цього, зручність конструкції до�

зволить з легкістю встановити устаткуван�

ня, яке створить ідеальне місце існування

риби (нагрівачі, аератори, годівниці тощо). 

У систем зберігання рідини BUWAtank

краще співвідношення «ціна�якість» в по�

рівнянні з ідентичною ємністю з бетону або

пластику. Істотну різницю в ціні відображе�

но на графіку вище.

ТОВ «НВК ЕКБІТ»
м.Київ, вул.Богатирська, 9.

Тел.: (044) 50%222%82.
www.ecbit.com.ua
trade@ttt.net.ua
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