
СПИРТОВА ГАЛУЗЬ: 
САМОДОСТАТНЯ ЛИШЕ ПОТЕНЦІЙНО

Проблеми, пов'язані з цією
галуззю, знову в центрі уваги,
адже через збільшення цін на
зерно дорожчає й спирт.
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БОРОТЬБА З РЕЙДЕРСТВОМ ñ 
У РУКАХ САМИХ РЕЙДЕРІВ

Звідки "ростуть ноги" аморфних законів
та законопроектів, що в туманних
визначеннях десь колись боротимуться із
цим всепоглинаючим явищем?

КРАЩЕ ЧОТИРИ 
РАЗИ ПОБАЧИТИ

Найсучасніша енергозберігаюча
сільгосптехніка, що її реалізує компанія АМАКО,
протягом чотирьох п'ятниць демонструвала усі
свої можливості на полях України.

Парламент –
непроста
арифметика 
Станом на 17:39 4 жовтня

ЦВК опрацьовано 99,96%

протоколів. Лідер перего�

нів – Партія Регіонів, із

34,36% голосів. БЮТ – на

другому місці, з порівняно

невеликим відривом –

30,72% . 

А ось далі – з величезним
відставанням – Блок «Наша
Україна – Народна самообо�
рона» – 14,16%, КПУ – 5,39%
і Блок Литвина – 3,96% голо�
сів. Ось ці сили і потраплять
до парламенту. Можна поз�
доровити Володимира Ли�
твина – після фіаско на попе�
редній кампанії він, нарешті,
взяв реванш. Можна поспів�
чувати Олександрові Морозу
– соціалісти були на грані
проходу до Верховної Раді. В
деяких областях вони перет�
нули омріяний 3% бар’єр. Та,
врешті решт, із 2,86 % опи�
нилися за бортом. 
Якщо вдатися до арифмети�
ки, 450 місць у парламенті
розподіляться таким чином.
Регіони отримають 175.
БЮТівці  – 156. НСНУ – 72.
КПУ – 27. Блок Литвина – 20. 

Можливі варіанти коаліції

(за результатами поперед�
нього підрахунку голосів)

БЮТ + НУНС = 228 мандатів
БЮТ + НУНС + Блок Ли

твина = 248 мандатів
Партія регіонів + КПУ +

НУНС = 274 мандати
Партія регіонів + КПУ +

НУНС + Блок Литвина =

294 мандати

У наступних конфігураціях
коаліція неможлива через не�
достатню кількість мандатів:

Партія регіонів + КПУ + Блок
Литвина = 222 мандати;
Партія регіонів + КПУ = 202
мандати.

СЕРЕДНЯ врожайність цукрових

буряків становить 290,9 ц/га, про�

те вона є попередньою, адже базу�

ється на показниках потужних

господарств. Торік вона зафіксо�

вана на рівні 252 ц/га. 

Від початку виробництва цук�

рові заводи прийняли близько 4,2

млн. тонн сировини. Для порів�

няння, торік на цю дату було

прийнято 6,28 млн. тонн. За се�

редньодобової переробки 208,23

тис. тонн уже перероблено близь�

ко 2,5 млн. тонн цукрових буряків.

Існуючий на заводах залишок ста�

новить близько 1,7 млн. тонн.

Кількість виробленого цукру

від початку виробництва стано�

вить 251,25 тис. тонн, за добу ви�

робляється понад 22 тис. тонн. То�

рішні показники – 320 тис. тонн

цукру і майже 28 тис. тонн се�

редньодобового виробництва.

Станом на 3 жовтня пропуще�

но 81 завод, зокрема у Вінницькій

області – 15, Волинській – 2, Жи�

томирській – 3, Київській – 12,

Кіровоградській – 2, Львівській –

2, Полтавській – 9, Рівненській –

4, Сумській – 1, Тернопільській –

6, Харківській – 8, Хмельницькій

– 7, Черкаській – 7, Чернігівській

– 3. 

Призупинено через відсутність

буряків один завод на Харківщи�

ні. Тож на сьогодні працюють 80

цукрових заводів, торік їх на поча�

ток жовтня було 102.

Читайте також на стор.2�3

Сезон бурякозбирання
і цукроваріння 2007/2008 МР

На підставі останніх даних з ЦВК 
розподіл місць у залі Верховної Ради 
матиме приблизно такий вигляд

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ

Середньозважені біржові
ціни на сільськогосподарську
продукцію, продукти її
переробки, продовольство
за вересень 2007 року.

МАЛИЙ БІЗНЕС
ІНЖЕНЕР�ВИНОГРАДАР

50 сортів районованого
винограду приносять і
задоволення, і прибуток
інженеру1електроннику з
Білої Церкви на Київщині.

15

СВІТОВІ РИНКИ
´ВАШУ ПШЕНИЦЮ 
Я СПРОБУВАВ НА ЗУБª

Знаєте, чим відрізняється казахське зерно
від українського? Ні? Пояснює технічний
директор "Концерну "Цесна1Астик"
Олександр Остриков. 

12

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ Цьогорічний сезон бурякозбирання і цукроваріння розпочався з запізненням.
За інформацією НАЦУ «Укрцукор», що базується на оперативних даних регіонів, станом на 3 жовтня
господарства всіх форм власності зібрали 4,715 млн. тонн цукрових буряків. Зібрані площі становлять
185,3 тис.га, близько 23% від запланованих до збирання 613,9 тис. га.
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– СЬОГОДНІ ситуація в цукро�

вій галузі невизначена, практич�

но патова. Біда у тому, що ніхто

не знає, як розвиватиметься далі

ситуація на ринку.

Одна проблема – зменшення

посівних площ під буряками в

цьому році через «чехарду» з ба�

лансами. Торік не знали, куди

цукор дівати, тому цього року

посіяли суттєво менше. І ніхто не

розраховував на природні нега�

разди.

Інша проблема – цукристість.

Пояснити, чому немає цукру в

буряках впевнено не можемо, бо

ніхто не обраховував наслідків

такої спеки. Наукові світила ка�

жуть, що через спеку рослини не

розвивалися; потім пішла рости

друга гичка, яка увесь цукор і

«з'їла». Буряки тричі обробляли,

та вони все одно почорніли. За

ситуації, яка сьогодні склалася,

не врятує навіть урожайність 500

ц/га. Ціну 170 грн/т буряків ми

закладали влітку, виходячи з ба�

зової дигестії (цукристість) 16%,

хоча за високих технологій у сві�

ті отримують й 18�19,5%. Сьогод�

ні подекуди маємо реальну цук�

ристість 11�13%. Тож при обра�

хунках виходить ціна 130 грн/т

буряків. Селяни, звісно, приве�

зуть ті буряки, що мають, але це

може бути востаннє.

Можу сказати і як керівник за�

воду з 18�річним досвідом, і як

здавальник сировини, бо останні

два роки вирощуємо буряки у

фермерському господарстві, – так

пізно заводи не пропускалися ні�

коли. Вони не можуть почати про�

пускатися, бо немає сировини.

Селяни не можуть почати копати,

бо не знають ціни на буряки.

На моє переконання, буряки

вирощують лише професіонали.

Випадкових людей тут немає.

Промислове вирощування цук�

рових буряків – це високорента�

бельне, але надзвичайно високо�

технологічне і затратне вироб�

ництво. Щоб витримати техно�

логію і отримати високий уро�

жай, на один гектар зараз треба

вкласти понад 4 тисячі гривень.

Якщо така невизначеність трива�

тиме й надалі, то за два роки бу�

ряки ми бачитимемо лише на

малюнках.

Сьогодні також штучно вби�

вається клин між виробниками

цукрових буряків і виробниками

цукру. Це продовжується ще з

партійно�радянських часів, коли,

на жаль, підтримувалася політи�

ка, що заводи обкрадають вироб�

ників. Частка правди, звісно, в

цьому є. Сьогодні селянин запи�

тує у директора цукрового заво�

ду: «Ти будеш у мене приймати

буряки як цукровик, чи як біз�

несмен? Якщо як цукровик, то

повезу до тебе буряки, якщо як

«успішний» бізнесмен, то хай

краще пропадають у  полі» .

Йдеться про те, що кожен справ�

жній цукровик зацікавлений у

сировині, тим більше якісній. То�

му він дбатиме про постачальни�

ка. Бізнесмен, якому потрібні

швидкі гроші, наступного разу

сировини не отримає. Ніколи.

Давальницька схема в цукро�

варінні саме на сьогодні ви�

правдана. Бо дозволяє селянам

збирати буряки і завозити їх на

заводи,  а  заводам починати

працювати. Співвідношення за

нинішньої ситуації, на мій по�

гляд, доцільне на рівні 50 відсот�

ків – виробникові, 50 – заводам.

Тут тільки треба дотримуватися

угод – щоб цукор увесь був одна�

кової високої якості – і на за�

водські відсотки, і на відсотки се�

лянина. І щоб при реалізації цу�

кру, знову�таки, гроші розподіля�

лися порівну. Та й селянину лег�

ше працювати за давальницькою

схемою, надаючи заводу право

реалізовувати продукцію, ніж

продавати цукор самостійно.

ТОЧКА ЗОРУ Микола Кузьменко віднедавна
знову директор Узинського цукрового комбінату
на Київщині. Завдяки новим господарям
підприємство цьогоріч вдалося врятувати, і лише
через те, що самі вони усе життя пропрацювали у
цій галузі. Пан Микола погодився поділитися
своїми міркуваннями щодо нинішньої ситуації у
вітчизняній цукровій галузі, бо має досвід і
цукровиробника, і фермера0буряківника.

– Як прийматимеш буряки: 
як цукровик чи як бізнесмен?

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

«АстартаКиїв»
забезпечить 
цукром Одесу
У вересні агропромисловий
холдинг «Астарта�Київ»,
один з найбільших виробни�
ків цукру в Україні, підписав
контракти на постачання цу�
кру високих кондицій з дво�
ма новими клієнтами –
Одеським заводом шам�
панських вин і Одеським
коньячним заводом. Як пові�
домили в холдингу, вироб�
ники алкогольних напоїв
висувають особливо суворі
вимоги до якості цукру, що
поставляється, тому при під�
готовці цих контрактів прово�
дилася ретельна перевірка
якості цукру на відповідність
технологічним вимогам до
сировини. Підписані контрак�
ти передбачають постачання
цукру в 2007�2008 рр.
Довідка: «Астарта�Київ» –
агропромисловий холдинг,
основним напрямком діяль�
ності якого є виробництво і
реалізація цукру та супут�
ньої продукції (патоки та
жому). Компанія входить до
п`ятірки найбільших вироб�
ників цукру в Україні. Зокре�
ма, в 2006 р. холдинг виро�
бив 6,2% українського бу�
рякового цукру, що дозво�
лило «Астарті�Київ» стати
третім виробником цього
продукту у країні. До складу
холдингу входять 37 вироб�
ничих підрозділів (5 цукро�
вих заводів, 30 агрофірм,
що обробляють понад 100
тис. га землі, а також кон�
сервний та комбікормовий
заводи) та 2 торгівельні
компанії, які займаються
централізованою реаліза�
цією продукції. Виробничі
потужності холдингу зосере�
джені у Полтавській та Він�
ницькій областях.

За матеріалами proAPK

Микола КУЗЬМЕНКО
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Чому ви так категорично про це за�
являєте?

– Наші твердження ґрунтуються на

об'єктивних реаліях.

По�перше, через перевиробництво цукру

у минулому маркетинговому році ціна його

реалізації була досить низькою. Тому дрібні і

середні господарства відмовилися вирощу�

вати у поточному році цукрові буряки. 

Посівні площі під цукровими буряками в

Україні цього року скоротилися на 24% і ста�

новлять 650 тис. га. За оптимістичними прог�

нозами, під збирання "піде" – 609�612 тис. га,

але це ще залежить від погодних умов. 

По�друге, низька цукристість буряків

урожаю 2007 року обумовлена погодними

умовами. Ще рано робити висновки, адже

станом на початок жовтня зібрано лише

20% площ. Проте сьогодні середньостати�

стична дигестія, при базовій 16%, становить

13�14%, але є райони, де вона доходить до

позначки 11�13%, хоча такий буряк переро�

бляти вже немає сенсу. Поза сумнівом, це

спричинить за собою зниження закупівель�

них цін на цукрових заводах. Що у свою

чергу знизить зацікавленість господарств у

вирощуванні цієї культури. 

З огляду на наявні цифри, за оптимістич�

ними прогнозами фахівців цукрового ринку,

у поточному році ми зваримо 1,65�1,7

млн.тонн цукру. Враховуючи перехідні за�

лишки (за нашими підрахунками, зараз у на�

явності маємо 620 тис.тонн), ми матимемо

2,2�2,25 млн.тонн цукру. Внутрішнє ж спо�

живання вже перевищило загальноприйнят�

ний показник 1,8�2 мільйони, і становити�

ме понад 2 млн. 350 тисяч тонн. Цього року

істотно наростили виробництво основні

споживачі цукру: кондитерська промисло�

вість – тільки за перше півріччя +26%,  пи�

во�безалкогольна галузь сумарно додала по�

над 30%. Хоч це і дивно, але наростили спо�

живання цукру і представники будівельної

галузі. А справа – в перейманні іноземних

технологій виготовлення клею для гіпсокар�

тону, в яких використовується безпосе�

редньо цукор. Загалом, споживання цукру

зростає і найближчим часом ця тенденція

збережеться. Тільки про кондитерську галузь

можна сказати, що, за найскромнішими пі�

драхунками,  виробництво збільшиться на

80�90% протягом найближчих 2�3 років. 

То яка ж на сьогодні ціна цукру? Як
ви можете прокоментувати думку,

що цукрові заводи не можуть встановити
ціну на цукрові буряки?

– Станом на 3 жовтня відпускна ціна за�

водів становить 2,39�2,4 грн/кг , що абсо�

лютно відповідає прогнозам на початок се�

зону. Виходячи з наявного на кінець 2007 р

тоннажу та з урахуванням незначних коли�

вань спекулятивного та інфляційного очіку�

вання 5�6%, фахівці Агенції на початок

2007/2008 року спрогнозували ціну 2,4�2,42

грн/кг. 

Щодо ціни на цукрові буряки, то це хиб�

на думка, що заводи не можуть її встанови�

ти. Вона обраховується економічно.  Заво�

ди почали закупівлі, тому мають орієнтовну

собівартість. Не можна спочатку купувати,

а потім обраховувати собівартість. Інша річ,

що ціна на буряки, яку вони пропонують,

не задовольняє виробників. З одного боку,

переробники мають дбати про сировинну

базу і пропонувати вигідну ціну виробнико�

ві, з іншого – через низьку цукристість, за�

води також не можуть залишатися зі збит�

ками. 

Домовленості про ціну на буряки зал�

ежать від потужності господарств. Для дріб�

них зазвичай вона складається на момент

збирання. Для потужних, які можуть забез�

печити від декількох тисяч тонн буряків, –

ціна обумовлюється заздалегідь. 

Яких тенденцій слід очікувати най�
ближчими роками?

– Буряківництво – високотехнологічна

і високовитратна галузь. Щоб отримати хо�

роший урожай, необхідно вкласти в гектар

близько 4000�4200 гривень. Для порівнян�

ня: витрати на вирощування пшениці 4 кла�

су на 1 га становлять близько 480�520 гри�

вень, що цього року дає понад 100% прибут�

ку. Рентабельність вирощування олійних

культур наблизилась до 300%. Тому біль�

шість дрібних і середніх господарств пере�

профілювалися на вирощування менш ре�

сурсоємних і більш прибуткових культур.  

Великі ж цукрові корпорації вже зрозу�

міли, що їх майбутнє – в розвитку власної

бурякової бази. Вони і надалі збільшувати�

муть свої посівні площі. Як, утім, і прово�

дити оновлення своїх технічних баз для зни�

ТОЧКА ЗОРУ Прокоментувати поточний стан цукрової газузі
України, спрогнозувати цінову ситуацію на найближчу
перспективу і трохи далі ми запросили Сергія Наливку,
директора Консалтингового агентства ААА. Головна думка його
прогнозу винесена в заголовку цього матеріалу.

Ціна цукру не знижуватиметься ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Новий 
власник 
«Подільского 
цукру» 
Один із найбільших цукро�
вих заводів Вінницької
області – ЗАТ «Подільський
цукор» – змінив власника.
Минулого тижня відбулися
збори акціонерів підприєм�
ства, на якому повністю змі�
нили склад наглядової ради
та ревізійної комісії. Замість
представників чеської ком�
панії Agro CZ у ці органи
управління і контролю
акціонерного товариства
введені представники ком�
панії «Ренесанс Кепітал Ін�
вест», яка стала власником
100% акцій заводу. 
Не зважаючи на схожість
назв, новий власник «По�
дільського цукру» не має
нічого спільного з відомою
російською інвестиційною
компанією Renaissance Ca�
pital. «Ренесанс Кепітал Ін�
вест» спеціалізується на
торгівлі цукром і молочни�
ми продуктами, а його за�
сновниками є дві відомих
на вітчизняному кондитер�
ському ринку особи – Юрій
Лещинській та Ігор Бойко.
Обидва вони мають безпо�
середнє відношення до
кондитерської компанії
«Житомирські ласощі», до
складу наглядової ради
якої входили до останнього
часу. За підсумками мину�
лого року, «Житомирські
ласощі» отримали 345 млн.
грн. доходу від продажів
кондитерських виробів і за�
робили 27,15 млн. грн. чи�
стого прибутку.
Сума операції не розголо�
шувалася. З урахуванням
показників діяльності «По�
дільського цукру» (у 2006 р.
його дохід досягнув 46,7
млн. грн., а чистий прибу�
ток – 107 тис. грн., при цьо�
му вартість активів ЗАТ на
початок року складала
близько 38 млн. грн.), 100%
його акцій експерти оціню�
ють у $4�5 млн. 
Чеська компанія Agro CZ
спеціалізується на продажі
сільськогосподарської тех�
ніки елітних європейських
виробників Deutz Fahr, Ge�
ringhoff і Kuhn. Цукрове
виробництво було для неї
непрофільним. Тому, воче�
видь, вона й вирішила поз�
бавитися «Подільського
цукру». 
Для нових же власників
заводу це придбання до�
цільне, оскільки «Жито�
мирські ласощі» є крупним
споживачем цукру. Тому
ймовірною є переорієнта�
ція підприємства на задо�
волення потреб житомир�
ського кондитерського ви�
робництва.

За матеріалами «Ділової столиці»

Сергій НАЛИВКА

ження собівартості виробництва. В найближчому

майбутньому тільки великі корпорації зможуть

на 70�80% забезпечувати себе сировиною. Дрібні

ж поодинокі підприємства (1,5�2 тисячі тонн цу�

кру за сезон) і ті, які працюють виключно за да�

вальницькою схемою, приречені, якщо не від�

найдуть своєї ніши.  

Давальницька схема, на моє переконання, не

є ринковим інструментом. З одного боку, вона

допомагає переробним підприємствам заванта�

жити потужності. На ділі ж, 60% відсотків опто�

вого ринку цукру становлять такі ось "дикі про�

давці"�давальці, які можуть "викинути" на ринок

цукор за відверто демпінговими цінами, коли їм

потрібні гроші. Тому майбутньому уряду все ж

варто розглянути досвід Європи і розподіляти

квоти на вирощування буряку через цукрові за�

води (компанії).

Тож яку ціну на цукор ми матимемо на�
прикінці року? 

– Давайте підіб'ємо підсумки. Отже, з одно�

го боку, маємо дефіцит сировини, спричинений

скороченням посівних площ і зниженням вихо�

ду цукру з однієї тонни через низьку цукри�

стість. З іншого – при внутрішньому українсь�

кому споживанні цукру в приблизно 2 млн. 350

тис. тонн, наші цукрові заводи зможуть зварити

до 1 млн. 700 тис. тонн.  Таким чином, отримує�

мо ще й дефіцит кінцевої продукції. Можна

спрогнозувати, що оптова відпускна ціна на цу�

кор після нового року перевищуватиме 3000

гривень за тону.

Утім, серед чинників підняття цін на цукор є

і ще один вагомий. 2007�2008 роки, на мою дум�

ку, стануть тим періодом, коли всі зрозуміють,

що у поголівного захоплення біопаливом є і інша

сторона – неймовірно дороге продовольство. І

чому цукор повинен стати винятком? 

Перефразувавши відомий ви�

слів, 3�го жовтня цього року Ки�

ївський апеляційний господарсь�

кий суд  поставив кому після сло�

ва «штрафувати». Чим відмінив

рішення Господарського суду м.

Київ від 26 липня 2007 р., під�

твердивши правомірність виз�

нання Антимонопольним коміте�

том України змови семи оптових

операторів ринку цукру й оштра�

фування на 17,2 млн. грн. Про це

4 жовтня повідомила прес�служба

АМКУ. До цього, 24 лютого 2006

р.  АМКУ визнав винними у

стрибку цін на цукор влітку 2005

року сім великих оптових опера�

торів і оштрафував їх на загальну

суму 17,2 млн.  грн.  Комітет

оштрафував такі компанії: 

– ТОВ «Українська продо�

вольча компанія» – на 6 млн. грн. 

– ТОВ «Агропродінвест» – на

4 млн. грн. 

– ТОВ «Цукровий союз» – на

4 млн. грн. 

– ТОВ «Гала�трейд» – на 1

млн. грн. 

– ТОВ «Фірма «Астарта�Київ»

– на 1 млн. грн. 

– ТОВ ТД «АПО «Цукровик

Полтавщини» – на 1 млн. грн. 

– ТОВ «АПО «Цукровик Пол�

тавщини» – на 0,2 млн. грн. 

Національна асоціація цукро�

виробників України «Укрцукор» і

Українська аграрна конфедерація

назвали таке рішення необгрун�

тованим і помилковим. 

У червні 2006 р. зазначені ком�

панії оскаржили це рішення в су�

довому порядку. Коментуючи ни�

нішнє рішення Київського апеля�

ційного суду, глава АМКУ Олек�

сій Костусєв зазначив, що комітет

і надалі строго контролюватиме

цінову ситуацію на ринках.

За матеріалами ІА «АПК0Інформ»

Штрафувати не можна помилувати



В Україні 
продовжує 
дорожчати 
промислове 
яблуко
Ціни на промислове яблуко на
території України продовжу�
ють зростати. На сьогоднішній
день закупівельні ціни пере�
робників знаходяться в межах
0,65�1,2 грн./кг. Невеликими
партіями за мінімальними ці�
нами переробникам вдається
скуповувати яблуки у населен�
ня, проте сформувати таким
чином обсяг, необхідний для
безперебійної роботи, досить
важко. Великі партії яблук по�
ступають на ринок за цінами
0,9�1,2 грн./кг.
На думку представників вітчиз�
няної переробної галузі, зро�
стання цін на сировину ініцію�
ють великі гравці ринку. Так,
на сьогоднішній день закупі�
вельні ціни ТОВ «Сандора» вже
сягнули 1,2 грн./кг, і ймовірне
подальше підвищення через
скорочення вільних обсягів
яблука на ринку.
У такий же період минулого
року закупівельні ціни на про�
мислове яблуко становили 0,3�
0,8 грн./кг, не дивлячись на
неврожай в господарствах.
Експерти вважають, що таке
помітне підвищення цін на про�
мислове яблуко може бути об�
умовлене високим попитом з
боку виробників концентрату і
соків. Цього року попит на кон�
центрат істотно виріс як на вну�
трішньому ринку, так і в краї�
нах ЄС, а ціни на нього вже до�
сягли 1800�2000 EUR/тонну.
Крім того, зараз переробники
Польщі намагаються компенсу�
вати брак сировини на вну�
трішньому ринку за рахунок
українських яблук, через що
багато господарств в Україні
активно експортують свою про�
дукцію. 
За матеріалами «Агроогляд: овочі і фрукти»
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Наталія Тарченко

НИНІ в Україні налічується 82

спиртові виробництва. Майже

всіх їх об'єднує концерн «Укр�

спирт». До його складу не входять

хіба що Чуднівський та Межи�

ріцький спиртові заводи, та Ла�

диженський завод «Екстра». А це

– 3% усього обсягу.

На сьогодні річні потужності

концерну, як пояснив начальник

управління економічного аналізу,

майнових прав та трудових відно�

син Володимир Маховка кон�

церну «Укрспирт», вимірюються

60 млн. декалітрів. Торік було ви�

роблено 33 млн. декалітрів спир�

ту, що становить 54% завантажен�

ня галузі. 

Володимир Маховка навів

нам дуже цікаві цифри. За часів

СРСР та й дещо по тому галузь

була самодостатньою.

Останнім роком успішної ро�

боти для спиртовиків був 1996,

коли Україна виробила 60 млн.

декалітрів спирту – давальниць�

кого та власного виробництва.

Прибуток галузі становив понад

200 млн. гривень. І ніхто не жалів�

ся на «брак коштів» чи ще щось. 

Який же рецепт одужання га�

лузі?

Чортова 
дюжина 
невідкладних 
питань 
ЯК ВВАЖАЮТЬ спеціалісти

концерну «Укрспирт», перед Каб�

міном та Мінагрополітики зараз

постали 13 завдань, що потребу�

ють термінового розв'язання: 

1 Централізація забезпечення
спиртових заводів сировиною.

Якби спиртові заводи забез�

печувалися централізовано, то

великі закупівлі сировини здій�

снювалися б за нижчими цінами.

Спиртовий завод – державна

власність. Окремий завод не мо�

же акумулювати достатньо кош�

тів для закупівлі сировини на ці�

лий рік. Тому спеціалісти вважа�

ють доцільним централізовано

забезпечувати заводи сировиною. 

До того ж, слід зазначити:

спиртова галузь – єдина, яка мо�

же закупити зіпсоване, неконди�

ційне зерно, і виробити із цієї си�

ровини якісний продукт. А це ве�

ликий плюс для держави. 

2 Відшкодування ПДВ держав�
ним спиртовим заводам

(Кабмін).
На сьогодні не відшкодовано

30 млн. грн. ПДВ. Неповернення

ПДВ призводить до вимивання

обігових коштів, яких і так бра�

кує. Збільшення експорту також

вимиває обігові кошти, які, прак�

тично, є кров'ю заводу.

Таким чином, держава осла�

блює потенціал експортної спир�

тової галузі. Деякі заводи взагалі

не можуть нічого експортувати,

бо в них накопичився дебетовий

ПДВ. А хтось через це не може

виплатити заробітну плату – на�

приклад, Лохвицький спиртзавод

на Полтавщині. 

3 Скасування порядку тендер�
них закупівель сировини дер�

жавними спиртовими заводами
(Кабмін). 

Тендерні процедури – це до�

даткове вилучення коштів. Спир�

товики готові переробляти най�

гіршу сировину. Біржа пропонує

товарну сировину. За цих умов

тендер для галузі не є доцільним.

Особливо нагальною є відмова

від тендерів за умови переробки

сирої   кукурудзи та некондицій�

ного зерна. 

4 Мінагрополітики має сприяти
виділенню 300 тис. гривень

для проведення наукових дослі�
джень у галузі.  Обігових коштів,

які можна спрямувати на нові

напрями наукових досліджень, в

галузі бракує.

5 Питання пов'язане з поперед�
нім: розробка енергозберігаю�

чих технологій і нових технологій
очищення заводських стоків. Це

також вкрай важко зробити без

державної підтримки. Хоча є ва�

ріант залучення інвесторів, які

будуватимуть нові підприємства,

проводитимуть реконструкцію іс�

нуючих. 

6 Вирішення питання доступу
до кредитних ресурсів дер�

жавних банків підприємств спирто�
вої галузі під час сезонної заготівлі
сировини (Кабмін). 

У спиртовій галузі кошти під�

приємств – це державні кошти.

До того ж, в аграрному ланцюгу

спиртовики «підбирають» некон�

диційну сировину (див. пункт 1).

А відтак, державі слід було б вирі�

шити питання щодо кредитуван�

ня спиртових заводів за пільгови�

ми кредитами. 

7 Розробка та впровадження
виробництва біоетанолу з

цукрового сорго та цукрових буря�
ків (Мінагрополітики). За кордо�

ном також працюють над розроб�

кою таких технологій.

8 Державне регулювання цін на
етиловий спирт (Кабмін). 

На сьогодні проект постанови

узгоджується з центральними ор�

ганами виконавчої влади. Регу�

лювання має бути для того, щоб

за участі органів центральної ви�

конавчої влади стабілізувати ри�

нок спирту.

9 Запровадження мінімальних
відпускних цін на лікеро�го�

рілчані вироби (Кабмін). 
Мінімальні ціни на вироби –

це індикатор того, що підприєм�

ство з мінімальними витратами

виробництва зробило готовий

продукт і повністю врахувало в

його ціні всі податки. Оскільки

мінімальні ціни є лише індика�

тивні, то легальні виробники під�

тримують їх запровадження.

10 Розробка відповідних ін�
струкцій для калькулю�

вання етилового ректифікованого
спирту та біоетанолу, а також нор�
мування витрат електричної, те�
плової електроенергії, палива. 

Розробка цих документів

частково проводиться за рахунок

коштів концерну «Укрспирт».

Розробка повного пакету сприя�

тиме створенню бази для розроб�

ки заходів, спрямованих на еко�

номію відповідних ресурсів.

11 Встановлення квот на без�
лімітний експорт укра�

їнського спирту та біоетанолу до
ЄС (Кабмін). 

Оскільки Україна ще не є чле�

ном ЄС, доцільно отримати квоту

на поставки спирту до ЄС. 

10 Виділення бюджетних
коштів для реконструкції

частини спиртових заводів, щоб
пристосувати їх до виробництва
біогазу та біоетанолу. 

Потужності мають бути дове�

дені до 100 тис. тонн на рік (Каб�

мін). Є 2 шляхи переходу на ви�

робництво біоетанолу. Це – залу�

чення коштів інвестора або дер�

жавних коштів. Тому залучення

різних джерел фінансування, в то�

му числі і бюджетних коштів для

організації виробництва біоетано�

лу та біогазу забезпечить приско�

рення реалізації цих проектів.

13 Розширення переліку де�
натуруючих домішок бі�

трексом відповідно до стандартів
ЄС (Кабмін). Спирт, який вико�

ристовують для технічних потреб,

завжди денатурують певними

компонентами з метою унем�

ожливлення його використання

за нецільовим призначенням.

Відповідні підходи застосовують�

ся і в країнах Євросоюзу.  

Актуальним на сьогодні зали�

шається питання ліквідації части�

ни неперспективних державних

спиртових заводів. Адже на сьо�

годні є підприємства, які роками

не виробляють спирт. Накопичу�

ються борги. Розпродається май�

но. Водночас не напрацьовано

механізмів ліквідації таких під�

приємств. Для прикладу, Він�

ницький спиртовий завод не ви�

робляє спирт з 1998 року.

Собі чи за кордон? 
НАШ внутрішній ринок тради�

ційно споживає близько 21 млн.

декалітрів спирту. Експортують –

близько 11 млн. декалітрів.

Минулого року експорт ети�

лового спирту порівняно з попе�

реднім роком збільшився на

31,6%. Здійснено великі поставки

Спиртова галузь:
самодостатня
лише потенційно
ЩО НЕПОКОЇТЬ СПИРТОВИКІВ? У нашій країні виробництво спирту здійснюється лише на
державних спиртових заводах і регулюється відповідною нормативною базою – законами та
постановами Кабміну. Проблеми, пов`язані з цією галуззю, знову в центрі уваги, адже через
збільшення цін на зерно дорожчає й спирт.

Підвищення вартості
спирту за 1 літр на
1 гривню призводить до
збільшення собівартості
виробництва пляшки
горілки місткістю 0,5л
на 20 копійок.

ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ»
на наступний 2008�й рік 

і щотижня отримуйте корисну 
«інформацію для голови»!

Наш індекс: 98990

НОВИНИ ï СТИСЛО
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до Австрі ї  (22%),  Угорщини

(20%), Молдови (5%). 

Якщо говорити про експорт

спирту, то експортується лише

надлишок виробництва. Основне

завдання спиртовиків – забезпе�

чити потреби внутрішнього рин�

ку і по можливості за конкурент�

них умов забезпечувати поставку

надлишків продукції на експорт. 

Утім, спеціалісти все ж таки

наголошують на стабілізації ек�

спорту міцного алкоголю з Украї�

ни. Країна позбувається тих про�

блем, що спричинили зменшення

експорту продукції до Росії, яка

запровадила нову систему контро�

лю за експортною продукцією. За

свідченням «Союзу оптовиків і ви�

робників алкоголю та тютюну»

(СОВАТ), виробництво горілки

збільшилося на 108%, а до кінця

року цей показник зросте до 110%.

Сьогодні наша продукція здебіль�

шого експортується до західних

країн. І дуже добре, що формуєть�

ся таке поняття, як «горілка з Ук�

раїни» – бренд, не гірший за ко�

лишні «Советская», «Русская». До

речі, слово «горілка» міцно увій�

шло до російської мови, наші сус�

іди під «водкою» та «горілкою» ро�

зуміють різні напої («горілка» –

міцний напій із перцем). 

За оцінками СОВАТ, укра�

їнський потенціал експорту міц�

ного алкоголю може сягнути 15�

20 млн. декалітрів на рік.  

Представникам спиртової га�

лузі був би дуже вигідний вступ

нашої країни до СОТ. Адже за

цих умов виручка від експорту

спирту збільшиться в 2,5 рази.

Левову частку продукції потен�

ційно споживатимуть країни

Центральної та Східної Європи –

ті самі Польща, Угорщина, Сло�

ваччина, Чехія.

Динаміка середніх цін попиту на зерно в портах України

Динаміка цін на олійні в портах ЄС Динаміка цін на зернові в портах країн походження
Товар, 

регіон/країна

Ціна FOB (USD/т)

21.09.07 14.09.07 07.09.07 31.08.07

Пшениця HRW, 
Мексиканська затока, США 351,00 340,00 334,00 301,00

Пшениця DNS 14%, Тихий океан, США 337,00 326,00 317,00 293,00
Пшениця ASW, Австралія 372,00 358,00 347,00 319,00
Пшениця, Аргентина 327,00 320,00 325,00 305,00
Пшениця 13.5%, Канада 368,00 355,00 349,00 313,00
Пшениця 14%, Франція, ЄС 373,00 380,00 385,00 372,00
Пшениця 40й клас, Німеччина, ЄС 376,00 384,00 386,00 368,00
Кукурудза №3, Затока, США 176,00 162,00 163,00 157,00
Кукурудза, Аргентина 182,00 171,00 160,00 156,00
Сорго, Затока, США 229,00 216,00 198,00 186,00
Соя, боби, Затока, США 378,00 367,00 343,00 336,00
Соя, боби, Аргентина 362,00 350,00 333,00 325,00
Пивоварний ячмінь, Австралія 386,58 346,68 348,39 311,68
Канола (ГМ0РІПАК), Канада 431,75 424,52 399,64 391,35

Товар
Ціна, СРТ (грн/т)

Зміна,%
26.09.07 19.09.07

Пшениця, 3 клас 1250,00 1250,00 0,00%
Пшениця, 4 клас 1170,00 1150,00 +1,74%
Пшениця, 5 клас 1100,00 1100,00 0,00%
Пшениця, 6 клас 1080,00 1000,00 +8,00%
Ячмінь, фураж 1200,00 1150,00 +4,35%
Кукурудза 1050,00 1050,00 0,00%
Соняшник 2800,00 2650,00 +5,66%
Соя 2200,00 2000,00 +10,00%
Ріпак 2500,00 2380,00 +5,04%

Товар, походження, 
базис, порт постачання

Ціна, USD/т
Зміна %

20.09.07 13.09.07

Соя, боби, Бразилія, CIF Роттердам 457,00 440,00 +3,86%
Соя, боби, Аргентина, CIF Роттердам 444,00 425,00 +4,47%
Соняшник,  насіння, CIF Роттердам 650,00 N/a N/a
Соняшникова олія, FOB північний захід ЄС 1330,00 1260,00 +5,56%
Ріпак, насіння,  CIF Гамбург 484,00 476,00 +1,68%

Динаміка цін на олійні та зернові в Україні та закордоном

За даними Консалтингового агентства ААА (щотижневий бюлетень)

Прес�конференція УЗА�GAFTA
Спільна прес�конференція Української Зернової Асоціації (УЗА) і
Міжнародної Асоціація Торгівлі Зерном і Кормами (GAFTA)
присвячена проведенню III Міжнародної Зернової Конференції УЗА�
GAFTA відбудеться 

11 жовтня 2007 р. о 14:00 за адресою: 

м.Київ, вул.Саксаганського, 58/80, 

6 поверх, Пресцентр УЗА.

III Міжнародна Зернова Конференція УЗАGAFTA –

«Динамічність торгівлі зерном в умовах стабільного ринку»,

відбудеться 1314 березня 2008 р. в м.Одеса (Україна). 

Перша Міжнародна Зернова Конференція УЗА і GAFTA відбулася в
2003 році, друга – в 2005. Ці зернові форуми отримали виключно по�
зитивні відгуки з боку зернового бізнесу України і зарубіжних гостей. 
Учасники березневої конференції зможуть з перших вуст дізнатися
про перспективи політики держави на ринку зерна, обмінятися дум�
ками щодо актуальних питань функціонування причорноморського і
світового зернових ринків, обговорити тенденції їх подальшого ро�
звитку, а також знайти нових партнерів.

Перш за все якість 
У першій декаді вересня 2007 р. відбулося засідання експертної ради
центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості, за�
твердженої наказом Мінагрополітики України і зареєстрованої Мі�
нюстом 28 серпня 2007 р.
Фахівці департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової ад�
міністрації України здійснили плановий відбір проб сировини, на�
півфабрикатів і готової продукції � коньячних спиртів (молодих і на
витримці), купажів коньяків, коньяків. Відповідно до покладених
повноважень Центральна лабораторія виноробної промисловості
Мінагрополітики провела дослідження на відповідність фізико�хіміч�
ним вимогам зразків відібраної продукції.
Протягом трьох днів фахівці експертної ради визначалися з двох пи�
тань. Перше: на основі проведення експертизи зробити висновок на
відповідність продукції чинній нормативно�законодавчій базі. Друге:
затвердити нові види виноробної продукції шляхом проведення ор�
ганолептичної оцінки якості продукції на затвердження нових видів
Висновки було передано до відповідного департаменту ДПА.
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Євгенія Руженцева

УТІМ, навіть із наявною законо�

давчою базою можна зупинити

рейдерські атаки – була б на те

державна воля. Такої думки дій�

шли учасники круглого столу,

котрі постраждали від ворожих

захоплень, як виявилося, однієї й

тієї самої «групи товаришів». Так,

до обговорення спільної пробле�

ми організатори заходу – а це

Міжвідомча комісія з питань про�

тидії протиправним поглинанням

та захопленням підприємств

(МВК) і Міжнародна асоціація

економічної безпеки – запроси�

ли Івана Півня (ЗАТ «Агрофірма

«Провесінь», Львів), Анатолія

Македона (ЗАТ «Київсоюзшлях�

проект», Київ) та Валерія Шмату�

ху («ВАТ «Столичний», Київ).

Модератором виступив головний

редактор інформагентства «Advi�

sers» та журналу «Враждебные по�

глощения в Украине» Олександр

Орфьонов (Москва).

«Кому потрібні 
ваші огірки?»
РЕЙДЕРИ, від  дій яких по�

страждали учасники круглого

столу, оволоділи технологіями

корпоративних захоплень у Дер�

жавній комісії з цінних паперів

та фондового ринку (ДКЦПФР),

переконаний Іван Півень. Йо�

го впевненість ґрунтується не

лише на тому, що більшість осіб,

які накинули оком на очолюва�

ну ним ось уже 30 років агрофір�

му,  працювали певний час у ко�

місії. За словами Івана Онуфрі�

йовича, й донині документи

ДКЦПФР приймаються не на

користь потерпілих від рейдерсь�

ких утисків, а радше навпаки. І

сьогодні ця комісія мовчить, як

мовчить і МВК. Та й групу для

перевірки ситуації на підприєм�

стві відправляє у такому складі,

що годі чекати на якусь справед�

ливість…

А ситуація полягає в тому, що

агрофірма «Провесінь» розташу�

валася на чималій ділянці доро�

гоцінної землі на околиці Льво�

ва. Саме там, де вже почали собі

будувати елітне житло місцеві ба�

гатії. Тож одного дня до Івана

Онуфрійовича «постукали» й

«по�доброму» запропонували

здати на металолом теплиці та на

їх місці збудувати екологічно чи�

сте «царське село», мовляв, «за�

раз воно потрібне львів'янам

більше, ніж огірки та помідори».

Обіцяли дати мільйон гривень,

щоб розрахуватися з акціонерами

й забути про землю. Та «дідусь»

трапився незговірливий.

Довелося рейдерам діяти рі�

шучіше. Не минуло й двох днів,

як до прохідної підприємства

під'їхала міліцейська машина та

кілька мікроавтобусів. Автобуси

були обклеєні плакатами з напи�

сами «Геть Півня!».

Протягом двох місяців на аг�

рофірму сипалися судові позови.

Процеси відбувалися в різних

містах України. І незабаром з'яви�

лося понад 30 рішень, більшість з

яких усе знову й знову блокували

контрольний пакет акцій агро�

фірми. 

Та «Провесінь» гідно тримав

удар у судах, чим змусив загарб�

ників звертатися по допомогу до

політиків. Почали виринати де�

путатські запити (причому не на

користь підприємства). Спра�

вою зацікавилися силові орга�

ни… Не переповідаючи перебігу

всіх подій, зазначимо, що наразі

в Апеляційному господарському

суді м.Києва перебуває справа

про арешт майна агрофірми,

розгляд якої заплановано на

4 жовтня.  

«За все своє життя я ще не

бачив такої нахабності й цинізму,

– обурюється Іван Онуфрійович.

– Мою фірму шантажують шах�

раї, перевіряють усі можливі дер�

жавні  органи від СБУ до

ДКЦПФР, проти мене порушу�

ють кримінальну справу про ви�

крадення документів з квартири,

про яку я навіть не знаю, де вона

знаходиться… І все це заради то�

го, щоб відібрати землю, на якій

працюють понад 600 осіб, які за�

безпечують продуктами не один

регіон країни. І після цього хтось

говорить про захист національно�

го виробника?!»

Автор цих рядків зумисне не

називає ані імен депутатів, при�

четних до захоплення підприєм�

ства, ані назв компаній та реє�

страторів – ініціаторів цього про�

цесу. З'ясувати обставини – то

компетенція прокуратури, а на�

звати винних – справа суддів. Хо�

ча потерпілі від рейдерів учасни�

ки круглого столу готові доку�

ментально підтвердити, куди ве�

дуть усі дороги. 

Півцарства 
за голос 
працівника
НА ЩАСТЯ, далеко не всі пра�

цівники агрофірми готові промі�

няти робоче місце на річну зар�

плату, як пропонують їм рейдери.

Як засвідчив виступ представниці

персоналу «Провесня», більшість

людей розуміють, що ці гроші

швидко розійдуться, а сім'ю треба

буде годувати. Та й перспективи

роботи очевидні. Адже Іван Ону�

фрійович збудував для своїх лю�

дей 712 квартир, а собі, до речі,

не взяв і не шкодує: «Бо добили

б», – каже він.

Крім того, як довели результа�

ти проведеного нещодавно у

Львові соціологічного досліджен�

ня, львів'янам не треба пояснюва�

ти, хто в цьому конфлікті рейдер,

а хто – потерпіла сторона. Хоч би

як загарбники прагнули вистави�

ти Івана Онуфрійовича у невигід�

ному світлі, 72% опитаних висло�

вилися за збереження агрофірми.

Майже кожен опитаний спожи�

ває овочі «Провесня» і хотів би й

надалі харчуватися продукцією

цього підприємства. І лише 7%

респондентів вважають, що дії

компаній, які намагаються позба�

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ Останні сподівання на те, що рейдерство в нашій країні
буде найближчим часом подолано, згасли вже після перших екзит0полів.
Адже, якщо вірити учасникам круглого столу «Захист від рейдерів», що
відбувся у прес0центрі ЛІГАБізнесІнформ напередодні позачергових виборів,
верхівка рейдерського айсбергу міцно засіла в будинку під куполом. А
звідти й ростуть ноги аморфних законів та законопроектів, що в туманних
визначеннях десь колись боротимуться із цим всепоглинаючим явищем…

Боротьба 
у руках

Дострокові вибори
вилились у стимул
для безкарних
рейдерських атак

Ціни на продукти 

регулюватимуть на місцях

Уряд вніс зміни у додаток до постанови КМУ від 25 грудня
1996 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів вико�
навчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю�
вання цін (тарифів)». Відповідну постанову (№1161) прийнято 19
вересня ц.р. Таким чином передбачається, що оптово�відпускні
ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого ґатунку,
борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ков�
басні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, яй�
ця регулюватимуться (встановлюватимуться) Радою Міністрів АР
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськдерж�
адміністраціями шляхом декларування зміни таких цін. 
Крім того, на розгляд виконавчої влади віддано й встановлення
граничних рівнів рентабельності виробництва пшеничного бо�
рошна вищого ґатунку, а також граничних торговельних надба�
вок до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно,
хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, цукор,
яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, моло�
ко, сир, сметану, масло вершкове та олію. 

Молодим садам потрібен догляд

Міністерство агрополітики затвердило
«Розподіл коштів, передбачених у дер�
жавному бюджеті України на 2007 рік для
закладення і догляду за молодими сада�
ми, виноградниками та ягідниками». Про
це йдеться у наказі від 19 вересня ц.р.
№674.  Зокрема, ухвалено «Розподіл кош�
тів між суб'єктами господарювання, які
займаються виноградарством і садівниц�
твом, для компенсації їхніх коштів, витра�
чених ними у поточному році на придбан�
ня садивного матеріалу», відповідно до

нормативів на 1 га, а також внесено зміни до розподілів коштів,
передбачених Держбюджетом�2007. 

Досвідченим експортерам – 80% квот

Як ми вже повідомляли, уряд ухвалив квоти на експорт зерно�
вих. Постановою КМУ від 26 вересня ц.р. №1179 затверджено та�
кож Порядок видачі ліцензії на експорт окремих видів сільсько�
господарської продукції та розподілу квот. 
Так, для отримання ліцензії суб'єктам господарської діяльності
потрібно подати заявки в Мінекономіки протягом 21 календарно�
го дня після опублікування на його офіційному веб�сайті інфор�
мації про початок реєстрації заявок.  
На підтвердження достовірності даних, зазначених у заявці,
мають бути також подані:
– копія контракту з додатками та специфікаціями до нього;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію;
– довідка Мінагрополітики про наявність обсягів сільгосппро�

дукції, заявленої на експорт (оригінал);
– довідка Держмитслужби про фактичний обсяг експорту сіль�

госппродукції протягом останніх трьох маркетингових років
(оригінал).

Копії завіряються в установленому порядку. 
Якщо документи не відповідають вимогам законодавства та цьо�
го Порядку, то Мінекономіки відхиляє заявку. Утім, можна пода�
ти повторно протягом трьох днів із моменту повернення заявки
доопрацьовані документи.
Протягом 30 календарних днів після оприлюднення на веб�сайті
інформації про початок реєстрації заявок Мінекономіки подає їх
комісії для розгляду та ухвалення на 35�й день рішення про роз�
поділ квот. 
Між заявниками, які здійснювали протягом останніх трьох мар�
кетингових років експорт сільгосппродукції, розподіляється 80%
загального обсягу квот на окремі види сільськогосподарської
продукції пропорційно обсягу їхнього фактичного експорту за
період, підтверджений довідкою Держмитслужби, виданою
суб'єктові господарської діяльності із зазначенням коду експор�
тованої продукції згідно з УКТЗЕД та обсягу її. Між іншими
суб'єктами – 20% загального обсягу квот на окремі види сіль�
ськогосподарської продукції пропорційно обсягу сільськогоспо�
дарської продукції, заявленої для експорту.
Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному пропорційному
розподілу (відповідно п. 5 Порядку).
Прийняті комісією рішення про розподіл квот мають рекоменда�
ційний характер. Мінекономіки видає ліцензію з урахуванням ре�
комендацій комісії або письмово повідомляє у семиденний тер�
мін після прийняття відповідного рішення про відмову в її видачі
з обґрунтуванням причин. 

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
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вити агрофірму землі та займа�

ються скупкою її акцій, відповіда�

ють християнській моралі…

Усе має 
своє пояснення
ЗАКИДИ на адресу Міжвідомчої

комісії з питань протидії проти�

правним поглинанням та захо�

пленням підприємств її секретар

Володимир Петренко смирен�

но прийняв. А бездіяльність, чи то

пак малоефективність комісії по�

яснив, по�перше, статусом МВК

як дорадчого органу, по�друге, не�

досконалим механізмом надання

протокольних доручень та їх ви�

конання, по�третє, достроковими

виборами, що вилились у стимул

для безкарних рейдерських атак.

Адже повноваження МВК вичер�

пали себе й чекають на зміни від

нового парламенту. 

А найголовніше, за словами

секретаря комісії, проти нього са�

мого, як і проти об'єктів захо�

плень рейдери порушують кримі�

нальні справи, що знаходить під�

тримку в усіх силових органах. 

«Я цілими днями готую мате�

ріали для відписки, аби довести,

що дію в межах чинного законо�

давства, – пояснював пан Пе�

тренко. – А тим часом, відвер�

нувши увагу членів комісії від

справ, рейдери встигають досяг�

ти бажаної мети». 

На кожного вовка –
свій єгер
ЕФЕКТИВНІСТЬ Міжвідомчої

комісії справді дуже низька, ви�

знав і голова Антирейдерського

союзу підприємців України

Володимир Чміль. І потрібно

змінювати не лише  статус МВК,

але й якісно оновити її склад: за�

лучити експертів та громадські

організації, зокрема міжнародні,

із захисту від рейдерства. 

Із чотирьох підприємств, які

нібито взяла під своє крило

МВК, протягом минулого року

два вже захопили рейдери, а з

двома ще воюють («Провесінь» та

НПП «Сатурн»). Одна з причин

того – пасивне ставлення (а інко�

ли й протидія) більшості членів

комісії. 

Пан Чміль пройшовся також

по персоналіях найбільших рей�

дерів України. Деякі з них вважа�

ють свою діяльність навіть бла�

городною, адже працюють ніби

санітарами промисловості. Утім,

на кожного вовка в лісі існує

єгерська служба, яка стежить,

щоб ті не надто розмножували�

ся, й проводить відстріл таких

«санітарів». «Функції подібних

єгерів мають виконувати силові

органи, але в нас справи пору�

шують не проти рейдерів, а про�

ти менеджменту прибуткових

підприємств», – із сумом кон�

статував промовець.

Самі винні
КОЛИШНІЙ член Державної

комісії з цінних паперів та фон�

дового ринку Микола Волков

пішов у своїх міркуваннях ще да�

лі. Винні самі «потопаючі», вва�

жає він. Мовляв, нині вони роз�

грібають наслідки власної ж нед�

балості та недалекоглядності. «А

хто з вас що зробив для захисту?

Де ваша «матриця оборони»? Не

варто було приховувати прибут�

ків!» – напучував пан Волков.

Так, у Росії створена так звана

матриця захоплення, яка склада�

ється приблизно із 178 пунктів,

де кожному органу відведена

певна роль. В Україні необхідно

створити «матрицю захисту»,

певний алгоритм для таких фірм,

як  «Провесінь», наголосив він.

Подібних схем у російській літе�

ратурі безліч. 

Крім того, на свою безпеку

потрібно виділяти частину при�

бутку, відсотків сорок, за принци�

пом «гроші проти грошей». Біль�

ше того, зарплати персоналу ма�

ють бути адекватними наявному

капіталу. Інакше люди, які прац�

юють на прибутковому підприєм�

стві й отримують копійки, не ма�

тимуть жодного стимулу захища�

ти його власника. А взагалі, зай�

міться читанням китайських

стратагем, порадив жертвам рей�

дерських нападів аналітик… 

Усі рейдерські ігри впирають�

ся у гроші, погодився заступник

директора «Київсоюзшляхпро�

ект» Анатолій Македон. Усе

залежить від ціни: що оцінять до�

рожче – притримання реєстрато�

ра(документу) чи його видачу.

Безкарність рейдерства він

вважає дуже небезпечним сигна�

лом для нашої держави. Не ви�

ключено, що, «роздерибанивши»

майно підприємств, «інтелекту�

альні бандити» перекинуться вже

на фізичних осіб.

Ініціювати зміни 
Лазівки для шулерства з влас�

ністю акціонерних товариств, а

надто у формі ВАТ, передбачені в

самому законодавстві. Таку дум�

ку обстоював Валерій Шматуха

(ВАТ «Столичний»). По�перше,

під час заснування акціонерних

товариств, розривається консти�

туційне положення щодо непо�

рушності права власності, зокре�

ма і в часі, упевнений він. Так, за

чинним Цивільним кодексом Ук�

раїни правоздатність товариства

(а отже, і право власності на ак�

тиви, зокрема й об'єкти нерухо�

мості) настає з моменту держав�

ної реєстрації особи. Підтвер�

дженням права є цінні папери,

які мають двобічну силу: право на

папір (скажімо, право власності

на об'єкт, переданий засновни�

ком юридичній особі) та право,

що походить з цінного паперу

(право на управління, отримання

частини прибутку, одержання ін�

формації, отримання частини

майна в разі ліквідації юрособи

тощо). Водночас, згідно зі ст.27

Закону України «Про господарсь�

кі товариства» акціонерне това�

риство зобов'язане видати акціо�

нерам акції (сертифікати акцій)

не пізніше ніж через шість міся�

ців після реєстрації випуску ак�

цій. Тобто особи, які виступають

засновниками товариства, пере�

дають до статутного фонду акти�

ви, і на підставі статутних доку�

ментів представники цих заснов�

ників звертаються до державного

реєстратора. 

У ФРН, для прикладу, юри�

дична особа набуває правоздат�

ність з моменту видачі акцій ак�

ціонерам, а не з моменту держав�

ної реєстрації. У нас же цей роз�

рив у часі дає змогу рейдерам

встигнути відчужити об'єкти май�

на, звернув увагу присутніх Вале�

рій Онисимович. Адже юридична

особа отримує у власність майно

засновників задовго до того, як

вони обзаведуться підтверджен�

ням свого права на це майно. 

З другого боку, маємо пробле�

ми із правом, що виникає з цін�

ного паперу. У Цивільному ко�

дексі сказано, що до особи яка

набула права власності, перехо�

дять в сукупності усі права, нада�

ні цінним папером. Однак ст.5

Закону «Про Національну депо�

зитарну систему та особливості

електронного обігу цінних папе�

рів в Україні»  та рішення колегі�

ального державного органу

ДКЦПФР (положення №№60

(про порядок ведення системи

реєстрів), 190, 1000) перекреслю�

ють положення ЦК України,

«притримуючи» право на упра�

вління до внесення змін у систе�

му реєстру. І тут, за словами допо�

відача, починається інше шулер�

ство – з реєстраторами, судами

та, врешті, з комісією, а тим ча�

сом приходять нові власники і

розтринькують майно.

Отже, на часі – нові законо�

давчі зміни…

з рейдерством –
самих рейдерів

До 40% прибутку
підприємства потрібно
виділяти на його безпеку
за принципом «гроші
проти грошей»

Жертвам погоди – компенсацію 

Як відомо, сільськогосподарським підприємствам, які зазнали
збитків унаслідок пилових буревіїв, що сталися 23�24 березня,
посухи в травні та градобою в червні ц.р., передбачена часткова
фінансова допомога. Про це ще 18 липня уряд видав спеціальне
розпорядження за №549�р. Утім, виконання його донедавна за�
лишалося проблематичним…
На численні звернення своїх територіальних органів Державне
казначейство України роз'яснило ситуацію у відповідному листі
від 16 серпня ц.р. (за підписом заступника голови С.Ласікова).
Так, підприємства можуть закуповувати товари, роботи та послу�
ги, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру. При цьому дозволяється
не застосовувати процедури закупівлі, передбачені Законом
«Про закупівлю товарів, робіт і послуги за державні кошти», а ке�
руватися порядком, визначеним Міжвідомчою комісією з питань
держзакупівель.
Цей порядок передбачає подання розпорядником державних
коштів до органів Держказначейства лише відповідних докумен�
тів, які підтверджують факт виникнення надзвичайної ситуації.
Ними є згадане вище Розпорядження КМУ №549�р та «Розподіл
коштів у розрізі районів та сільськогосподарських підприємств»,
затверджений головою облдержадміністрації та погоджений
Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінфіном.
Перерахування грошей має здійснюватися на підставі договорів,
укладених між розпорядниками бюджетних коштів (надавачами
фінансової допомоги) та сільгосппідприємствами (отримувача�
ми допомоги), шляхом перерахування відповідної суми з реє�
страційних рахунків надавачів на поточні банківські рахунки от�
римувачів.

ГЛАС ЧИНОВНИКА

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЧИННИХ НОРМ

Недоліки законодавства Наслідки

Корпоративне законодавство 
Відсутність законодавчих норм, що зобов'язують
державні реєструючі органи повідомляти закон0
них власників підприємства про планові реєстра0
ційні дії. 

Існує можливість переходу прав
власності на корпоративні права
підприємства від однієї до іншої особи
без відома законних власників.

Відсутність норм, що вимагають наявність
спеціального захисту (водяні знаки, спеціальний
папір тощо) на установчих документах, протоколах
загальних зборів акціонерів. 

Надає «рейдерам» широкі можливості
для фальсифікації документів у своїх
інтересах. 

Процесуальне законодавство 

Цивільно0процесуальний кодекс України дозволяє
суддям задля забезпечення позову одноосібно ух0
валювати рішення про арешт майна (зокрема, ак0
цій), про зобов'язання окремих осіб вчинити певні
дії, про заборону особам вчиняти певні дії. Законо0
давство не містить чітких підстав для вжиття захо0
дів забезпечення позову, не передбачає персо0
нальної відповідальності суддів за завдання шкоди,
спричиненої ухвалою про забезпечення позову. 

Існує можливість через єдину ухвалу
судді усунути діюче керівництво
підприємства ще до початку розгляду
справи в суді, а натомість призначити
підконтрольну рейдерам особу. 

Немає чітко визначених строків розгляду судової
справи та не передбачено конкретної
відповідальності за їх порушення.

Є можливість затягувати розгляд справи
та утримувати чинність необхідної
рейдерам ухвали. 

Цивільно0процесуальний кодекс України не
містить чітких вимог щодо розгляду спорів з
відчуження майна підприємств тощо за місцем
держреєстрації підприємства. 

Для отримання «потрібного» рішення
рейдери можуть звернутися до єдиного,
«свого» суду, який знаходиться,
наприклад, у якомусь далекому
районному центрі. Причому в такий
спосіб можна отримати ухвалу стосовно
будь0якого підприємства країни. 

Процесуальне законодавство не вимагає, щоб
судова документація надсилалася сторонам
справи з описом вкладення. Таким чином, можна
відправити стороні чисті аркуші паперу замість
повідомлення, копії рішення і т.д. 

Оскільки відповідач, тобто законний
власник підприємства, що потерпає від
рейдерів, не отримав повідомлення про
розгляд справи, судове засідання прово0
диться без нього. Це позбавляє власника
підприємства права спростовувати пре0
тензії рейдерів. 
До того ж про існування рішень таких су0
дових процесів підприємство може не
знати дуже довго, що позбавляє його
права на оскарження, оскільки законо0
давством не встановлено чіткого порядку
для подання скарг на судові рішення. 

Зміни до Господарського процесуального кодексу
України щодо розгляду корпоративних спорів
тільки у господарських судах за місцем державної
реєстрації стосуються тільки господарських
товариств.

До господарських товариств не
належать колективні підприємства та
орендні підприємства, це робить вказані
підприємства уразливими для
«рейдерських атак».

Кримінальне законодавство 

Норми Кримінального кодексу, що встановлюють
відповідальність суддів, виписані нечітко. 

Відповідальність суддів за ухвалені ними
незаконні рішення майже відсутня. 

Карний кодекс не містить норм щодо
кримінальної відповідальності за здійснення саме
"рейдерства". 

Відповідальність «рейдерів» за вчинені
ними незаконні дії майже відсутня, їх
можна притягти до кримінальної
відповідальності не за саме
«рейдерство», а, наприклад, за
шахрайство, якщо воно мало місце. 

Законодавчі прогалини, 
які використовуються «рейдерами»
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ПОНАД дві тисячі керівників і

фахівців агропідприємств мали

нагоду не просто побачити в робо�

ті увесь спектр техніки – від

складних багатофункціональних

комплексів до причепних агрега�

тів, – а й ознайомитися з різними

енергозберігаючими технологіями

виробництва основних сіль�

госпкультур. 

Проведенням Днів поля нині

уже нікого не здивуєш. Проте за�

ходи, організовані компанією

АМАКО та її партнерами, мали

ряд переваг. 

По�перше, АМАКО запрошу�

вала не до себе на демонстраційні

майданчики, а їхала в господар�

ства – до людей. 

По�друге, географія проведен�

ня, а це Черкаська, Рівненська,

Чернігівська і Київська області,

дала змогу продемонструвати тех�

нології за різних природнокліма�

тичних умов і ґрунтів. 

По�третє, більшість представ�

леної техніки – це не нові зразки з

конвеєра, а ті, що вже реально пра�

цюють в тих�таки господарствах. 

Щоб продемонструвати повну

технологію виробництва сіль�

госпкультур – від нульової до за�

вершальної стадії, – до неї додава�

лася інша. Це – по�четверте. 

І, по�п'яте, – усе було у віль�

ному доступі. Машини, фахівці�

к о н с у л ь т а н т и , к е р і в н и к и

АМАКО, господарі агропідпри�

ємств. Будь ласка, запитуй, зано�

товуй, замальовуй, фотографуй.

– Найголовніше, що цих лю�

дей ніхто сюди не тягнув за розна�

рядкою, – поділився з нами дум�

кою на полі заступник міністра

аграрної політики Сергій

Мельник. – Вони віднайшли час і

можливості приїхати навіть ціли�

ми делегаціями. Селянина важко

здивувати, а тим більше змусити

щось зробити проти його волі. Та

кожен з них «приміряв на себе»

почуте і побачене тут. Тепер їхнє

завдання спільно з компанією

АМАКО відшукати найоптималь�

ніші варіанти, щоб придбати хоча

б саму необхідну техніку. Завдання

ж держави – їм обом у цьому до�

помогти. 

Заходи не залишили байду�

жих. Більшість учасників – це фа�

хівці господарств, які почали про�

водити технічне переоснащення,

переходити на впровадження

енергозберігаючих технологій. Той

факт, що демонстрації проходили

на базі різних як за фінансовими

можливостями, так і за кількістю

землі в обробітку господарств, до�

давав відвідувачам переконання у

правильності такого вибору. 

Укладати договори на полі,

зрозуміло, ніхто не став, але охо�

чих це зробити виявилося чимало.

З колегами�відвідувачами і чи�

сленними представниками преси

про це говорили відверто. Були й

інші думки, на кшталт: «Навіть

якщо нічого і не придбаємо, то

спробуємо переобладнати своє,

запозичити щось у технологічно�

му плані. Заробимо грошей, та по�

тім все одно доведеться щось нове

купляти. Без техніки ми нікуди не

дінемося».

Отже, 31 серпня американська

енергозберігаюча технологія виро�

щування картоплі демонструвала�

ся у СТОВ «Перспектива» Чиги�

ринського району Черкаської

області, що входить до корпорації

«Маїс» під керівництвом Сергія

Терещука.

Потім 14 вересня сучасні енер�

гозберігаючі технології вирощу�

вання зернових, кукурудзи, ріпа�

ку та кормозаготівлі показували в

ЗАТ «Агропромислова корпорація

«Зоря» Рівненського району Рів�

ненської області, яке очолює Во�

лодимир Плютинський. Інформа�

цію про ці заходи можна прочита�

ти у попередніх випусках (див.
№2, 3 «АП»). 

Сучасним енергозберігаючим

технологіям вирощування зерно�

вих, кукурудзи, соняшнику, ріпа�

ку та цукрових буряків було при�

свячено Дні поля 21 вересня у

Борзнянському районі на Черні�

гівщині. А вже за тиждень за та�

кою ж програмою з додаванням

технологій кормозаготівлі ці за�

ходи проходили на полях ЗАТ

«Міжнародна Агропромислова

Корпорація» («МАК») Кагар�

лицького району Київської обла�

сті. Кількість учасників і рівень

зацікавленості на обох заходах

вражали. Технології ж залишили�

ся технологіями, тому ми вирі�

шили об'єднати їх висвітлення у

серію публікацій. 

За словами генерального ди�

ректора ТОВ «Борзна Агро�

інвест» Івана Іванія, співпраця

з компанією АМАКО дозволила за

два роки від півтори тисячі гекта�

рів перейти до 5150 га землі в об�

робітку. При цьому застосовувати

на 70% площ мінімальні технології

обробітку ґрунту. Основну частину

площ – 3185 га – в господарстві

займають зернові (пшениця, жито,

ячмінь, тритикале). На 700 га ви�

рощують кукурудзу, по 400 – від�

ведено під соняшник і ріпак, 105

га цукрових буряків. Решта землі

під гречкою, просом і соєю.

Володимир Бортник, пре�

зидент ЗАТ «МАК», та очолювана

ним компанія особливих реко�

мендацій не потребують. Площа

землі в господарстві – 27 тис.га, на

якій застосовують і традиційну, і

мінімальну, і нульову технології

обробітку грунту. Основні вироб�

ничі культури: кукурудза –

10 тис.га, пшениця – 5,5 тис.га,

ріпак – 2,2 тис га, цукрові буряки

– 3 тис.га. 

– Ми давні ділові партнери

компанії АМАКО, і демонстрація

сучасних технологій є частиною

спільних домовленостей. Завдяки

цьому ми отримуємо певні префе�

ренції. Наші аграрії повинні вчи�

тись усього нового, – вважає Во�

лодимир Бортник. – Сьогодні в

Україні зовсім не обробляється 4,5

млн.га землі. Ми прагнемо, щоб

люди вкладали гроші в землю, бо

Україна найбільше може отрима�

ти від сільського господарства.

Треба переходити на більш су�

часні технології. Ми занадто гли�

боко залазимо в землю машина�

ми. Треба потихеньку відмовляти�

ся від глибокої оранки на користь

безвідвального, нульового обро�

бітку грунту. З мінеральних доб�

рив переходити на органічне при�

родне живлення – це є стратегіч�

ний напрям. Ми не повинні ста�

вити за мету отримати макси�

мальний урожай. Ми маємо об�

рахувати економіку з гектара, і

при цьому якнайменше шкоди

завдати довкіллю.

Краще чотири рази
побачити
ПРАКТИКУМ Найсучасніша енергозберігаюча сільськогосподарська техніка протягом чотирьох
п'ятниць демонструвала усі свої можливості на полях України. Компанія АМАКО, один із лідерів
вітчизняного ринку технологій, машин та обладнання для сільського господарства, разом із своїми
партнерами проводила практикуми – Дні поля на базі різних господарств.

Сергій МЕЛЬНИК

Іван ІВАНІЙ

Демонстрація осіннього комплексу
безвідвального обробітку ґрунту
дисковим чизелем «Sunflower 4511» 

Нереалізованої 
техніки в Україні – 
на 245,7 млн. грн. 

На складах підприємств трак�
торного і сільськогосподарсь�
кого машинобудування на 1 ве�
ресня 2007 р. залишилося не�
реалізованої техніки, устатку�
вання і запасних частин на суму
245,7 млн. грн. Про це повідо�
мила прес�служба Міністерства
промислової політики України. 
Згідно з повідомленням, ос�
новними причинами є низька
платоспроможність сільгоспто�
варовиробників і не застосова�
ні в повному обсязі державні
програми фінансової підтрим�
ки села. Зокрема, НАК «Укра�
гролізінг», з передбачених в
держбюджеті на 2007 р. 270
млн. грн, впродовж січня�сер�
пня поточного року перерахо�
вано на закупівлю техніки лише
131,4 млн. грн, що складає
48,7% з початку року.

Банк «Надра» 
пропонує 
нову послугу

Банк «Надра» з початку
2007/08 МР пропонує нову по�
слугу для експортерів сіль�
госппродукції – «Постекспорт�
не фінансування». Про це пові�
домила прес�служба банку. 
Як наголошується в повідо�
мленні, суть даної послуги по�
лягає в тому, що банк, фінан�
суючи відстрочення платежу,
що надається для покупців, бе�
ре на себе ризик не свого клієн�
та, а покупця. На думку пред�
ставників банку, даний вид
кредитування значно знижує як
рівень ризику для клієнтів бан�
ку, так і вартість ресурсів. 
Прес�служба також зазначає,
що фінансування торгових опе�
рацій з продукцією АПК займає
значну частку в «торговому
портфелі» банку «Надра». За�
гальна сума кредитних ліній,
наданих банком сільгоспви�
робникам за станом на 1 верес�
ня 2007 р. становила 297,5
млн. грн.

За матеріалами ІА «АПК0Інформ»
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Отже, демонструвалися техно�

логії виробництва, від вирощуван�

ня до збирання, цукрових буряків,

кукурудзи, озимої пшениці та яч�

меню за інтенсивними енергозбе�

рігаючими технологіями – нульо�

вими, мінімальними і традиційни�

ми – з осіннім і весняним ком�

плексами робіт.

Цукрові буряки були і залиша�

ються прибутковою, але надзви�

чайно ресурсовитратною культу�

рою. Учасникам Днів поля було

запропоновано класичну техноло�

гію вирощування і збирання цук�

рових буряків, а також північно�

американський метод на базі без�

полицевого обробітку ґрунту (за

мінімальною технологією). 

Для класичної технології було

представлено модульну техніку

поверхневого обробітку ґрунту –

напівпричепний плуг Kuhn Chal�

lenger (Кун челенжер) та дисковий

культиватор Wil�Rich (Віл Річ)

DC III 25, які агрегатуються до

тракторів Massey Fergusson (Масей

Фергюсон) MF8480 . Показав свої

можливості також разом з тракто�

ром MF8480 культиватор для між�

рядного обробітку «Sfoggia»

(Сфогія). Внесення мінеральних

добрив виконувалося причепним

до трактора МТЗ�82 розкидачем

Вredal (Бредал), ґрунтових гербі�

цидів – так само причепним

оприскувачем Bargam (Бергам).

Посів цукрових буряків вико�

нувався пневматичною сівалкою

точного висіву Kuhn Planter II

(Кун Плантер). Для більшої наоч�

ності організатори заходів навіть

відкрили рядки, щоб можна було

переконатися у точності розташу�

вання насінин. Високу якість на

збиранні демонстрували дефоліа�

тор і бурякозбиральний комбайн

фірми WIC.

Велику увагу привернула де�

монстрація осіннього комплексу

безвідвального обробітку ґрунту

на глибину 35 см дисковим чизе�

лем «Sunflower 4511» (Санфлавер)

з внесенням аміачної води, який

агрегатувався з уже добре відомим

нашому сільгоспвиробникові

трактором MF8480. 

Цей комплексний ґрунтооб�

робний агрегат є комбінацією ди�

скової борони і чизельного плуга.

За один прохід він робить щонай�

менше дві операції – поверхневий

обробіток, дискування, заробляє

пожнивні рештки в грунт, а також

робить чизелювання на глибину до

35 см. Цим досягається основний

обробіток ґрунту без повороту пла�

ста. Така машина може за один

прохід як зробити рихлення, так і

зірвати плужну підошву. Отже, во�

лога від весняних дощів не нако�

пичується у верхньому шарі ґрунту,

а потрапляє вглиб, забезпечуючи

рослинам тривале живлення. Пе�

редня борона – це конструкція із

дисків, кожен з яких кріпиться на

незалежній підвісці, чим кон�

струкція захищається від по�

шкоджень.

На демонстраційній моделі

встановлені 11 чизельних лап, які

можуть бути закріплені або в жор�

сткій конструкції, або з пружин�

ним запобіжником – для кам'яни�

стих ґрунтів. 

Для трактора «Massey Fergus�

son» 8480 потужністю 315 к.с. оп�

тимальною є кількість лап – 11.

Такі машини комплектуються

кількістю лап 5, 11, 13, 19, 20.

Найбільша ширина захвату «Sun�

flower 4511» – 5,9 м.

Навіть дуже прискіпливі учас�

ники Днів поля визнали, що

якість обробітку ґрунту є дуже ви�

сокою, а порівняно з традиційни�

ми технологіями ресурсовитрати

тут на порядок нижчі.

Передпосівний обробіток

ґрунту на цьому ж полі провели за

допомогою дискового культивато�

ра DC III у комплектації з тракто�

ром MF8480. Про це – читайте в

наступних номерах. 

Володимир БОРТНИК

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 2279355,
тел./факс (044) 2360208, або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
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Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008й рік

і щотижня отримуйте корисну 
«інформацію для голови»!

Наш індекс: 98990

На часі передплата на український тижневик ділової інформації –
газету «АГРОПРОФІ». Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ для
фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви зможете у будь�якому відділенні
УДППЗ «Укрпошта». Вартість передплати на 1 місяць – 10,53 грн. +
витрати на оформлення передплатних документів (0,35�1,00 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, 
це можна зробити з будь�якого місяця та на будь�який термін. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

5 пропозицій 
назустріч аграріям

1 Урядовий комітет з питань аграрної політики 2 жовтня ухва�
лив проект урядової постанови «Про внесення змін до

Статуту НАК «Украгролізинг» у частині збільшення на 160
млн.грн. статутного фонду ВАТ «Національна акціонерна компа�
нія «Украгролізинг». Відповідно до розпорядження КМУ від
11.10.06, Мінагрополітики в установленому порядку на рахунок
компанії спрямувало кошти, передбачені в Держбюджеті�2006
за цією програмою  для закупівлі сільськогосподарської техніки,
вантажних автомобілів та обладнання для сільгосппереробки з
подальшою передачею їх у лізинг». Це рішення має сприяти
збільшенню обсягів придбання відповідної сільгосптехніки та
прискорити соціально�економічний розвиток вітчизняного аг�
рарного сектору. 

2 Підтримано також проект постанови КМУ «Про внесення

змін до Порядку використання коштів державного

бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної

техніки й обладнання для агропромислового комплексу на

умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фі

нансового лізингу». Змінами передбачається, що перелік і гра�
ничні ціни на техніку, що закуповується НАК «Украгролізинг» у
заводів�виробників та/або дилерів з продажу за рахунок коштів
дербюджету для подальшої передачі у фінансовий лізинг, пого�
джується Міжвідомчою експертною радою з питань визначення
пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сіль�
госпвиробників. Лізингові платежі у частині відшкодування вар�
тості техніки вносяться лізингоодержувачем на рахунок НАК «Ук�
рагролізинг», яка перераховує їх протягом трьох робочих днів на
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства. Розмір
зазначених платежів може бути зменшено на суму помилково
та/або надміру сплачених лізингоодержувачами платежів за до�
говорами лізингу, зокрема у зв'язку з припиненням дії таких до�
говорів або заміною їх умов в установленому порядку. Прийнят�
тя постанови дозволить врегулювати питання повернення над�
мірно та помилково сплачених лізингових платежів без подання
судових позовів і застосування штрафних санкцій, відповідаль�
ності НАК «Украгролізинг» за повернення лізингових платежів у
частині відшкодування вартості техніки, затвердження переліку
та граничних цін на техніку. 

3 Розглянуто і схвалено проект урядової постанови «Про

внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30

серпня 2002 р. №1298 (щодо нових тарифних розрядів вете

ринарним спеціалістам)». Установи ветеринарної медицини
мають бути акредитовані відповідно до міжнародних вимог та
мати спеціалістів високої кваліфікації з відповідною оплатою
праці. Отже, документ покликаний затвердити нові тарифні роз�
ряди з оплати праці спеціалістів державних установ ветмедици�
ни,  а отже,  підвищити ефективність їхньої роботи. 

4 На засіданні було схвалено й проект постанови КМУ «Про

внесення змін до Порядку використання у 2007 р. кош

тів, передбачених у державному бюджеті для здійснення

фінансової підтримки підприємств агропромислового

комплексу через механізм здешевлення короткострокових

та середньострокових кредитів». Державної підтримки потре�
бують підприємства, які постраждали не лише від посухи, а й від
пилових буревіїв та градобою. Необхідно надати можливість
сільгоспвиробникам закуповувати цього року сільськогосподар�
ську та зрошувальну техніку іноземного виробництва за рахунок
здешевлених кредитів. За цією ж програмою дати можливість
олієжировим підприємствам закуповувати соняшник безпосе�
редньо у товаровиробників. Прийняття документу дасть змогу
вчасно ефективно перерозподіляти бюджетні кошти на здеше�
влення кредитів  між регіонами та районами. 

5 Підтримано також проект урядової постанови «Про за

твердження Порядку надання статусу спеціальної зони

з виробництва сировини, що використовується для вигото

влення продуктів дитячого та дієтичного харчування». До�
кументом пропонується затвердити Порядок, що визначає, яким
вимогам повинні відповідати сировинні зони, та процедуру от�
римання виробником сировини висновку про надання статусу
спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується
для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.
Це дасть можливість обласним адміністраціям визначати та на�
давати виробникам сировини статус спеціальних зон.

За матеріалами «Урядового порталу»

НА УРЯДОВОМУ КОМІТЕТІ
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, 

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 30 вересня 2007 р.

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 379,75 1157,72 229,25 964,77 191,04
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 286,42 1046,30 207,19 871,91 172,66
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 8,10 955,49 189,21 796,24 157,67
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 50,00 1050,00 207,92 875,00 173,27
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,00 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 40,00 2968,77 587,87
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 950,00 1543,92 305,73
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 1086,00 1717,00 340,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 FCA 145,00 3469,70 687,07
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 43,00 3308,34 655,12
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 92,58 1081,51 214,16 901,26 178,47
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 5000,00 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 47,13 1032,49 204,45 860,41 170,38
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 92,14 977,08 193,48 814,24 161,23
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1929,42 1282,69 254,00 1068,91 211,67
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 2100,00 1341,90 265,72 1118,25 221,44
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2276,46 1194,84 236,60 995,70 197,17
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1416,72 1285,29 254,51 1071,08 212,09
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2313,41 1000,88 198,19 834,07 165,16
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 CPT 250,00 1150,00 227,72 958,33 189,77
*Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CPT 22,00 2746,64 543,89
Івано�Франківська аграрна біржа
*Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FCA 21,00 1493,99 295,84
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 88,00 2083,13 412,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 44,00 2577,60 510,42
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 DDU 65,00 2104,17 416,67
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DDU 44,00 1925,31 381,25
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 291,81 1329,11 263,19 1107,59 219,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1658,44 1125,03 222,78 937,53 185,65
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1426,86 1274,07 252,29 1061,72 210,24
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 146,96 994,91 197,01 829,09 164,18
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 2000,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
*Крупа рисова ГОСТ 6292093 2006 DAF 70,00 1919,00 380,00
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 21472,50 1495,50 296,14 1246,25 246,78
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 907,24 1219,97 241,58 1016,64 201,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 18310,72 1354,24 268,17 1128,54 223,47
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 663,25 1241,19 245,78 1034,32 204,82
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 876,30 1007,95 199,59 839,96 166,33
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 353,40 1187,86 235,22 989,88 196,02
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2486,53 998,95 197,81 832,46 164,84
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 231,03 1208,39 239,29 1006,99 199,40
Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 376902004 2007 EXW 8,36 1100,00 217,82 916,67 181,52
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FAS 1100,00 2020,00 400,00
Одеська аграрна біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 5000,00 1977,58 391,60
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 EXW 14,50 4040,00 800,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа "Прайс"
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 188,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 118,50 1160,00 229,70 966,67 191,42
Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 340,59 1256,91 248,89 1047,43 207,41
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1121,54 1200,56 237,73 1000,47 198,11
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 204,16 1250,00 247,52 1041,67 206,27
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 463,36 1200,00 237,62 1000,00 198,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1052,59 1150,00 227,72 958,33 189,77
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 76,28 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Насіння пшениці озимої ГОСТ 2240093 2007 DDU 420,00 2485,31 492,14
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 CPT 40,00 3227,61 639,13
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1000,26 1323,99 262,18 1103,33 218,48
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 5000,00 1320,00 261,39 1100,00 217,82
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2006 CPT 26,26 5555,00 1100,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 300,00 2424,00 480,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 1000,00 2020,00 400,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 280,83 1110,44 219,89 925,36 183,24
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1000,00 1360,00 269,31 1133,33 224,42
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 153,79 1047,22 207,37 872,68 172,81
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 4000,00 2446,73 484,50
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 1000,00 863,55 171,00
*Тритікале ДСТУ 476202007 2007 FOB 1500,00 949,40 188,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 2530,00 2028,86 401,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 2400,00 2091,65 414,19
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 69635,64 1322,93 261,97 1102,44 218,30
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 19127,53 1380,11 273,29 1150,09 227,74
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 54854,83 1255,63 248,64 1046,36 207,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 12531,58 1284,12 254,28 1070,10 211,90
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 84,87 994,33 196,90 828,61 164,08
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 640,24 1180,00 233,66 983,33 194,72
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 1072,00 1146,64 227,06 955,53 189,21
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 1000,00 15500,00 3069,31 12916,67 2557,76
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 13040,00 2062,94 408,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 DAF 3050,00 1868,67 370,03
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 15000,00 2132,92 422,36
Товарна біржа "Львівська Універсальна" (м.Львів)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 110,00 1010,00 200,00
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 DDU 110,00 1010,00 200,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 2007 CPT 4000,00 1199,38 237,50
*Насіння люпину ГОСТ 11321089 2007 DDU 22,00 2024,55 400,90
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 1700,00 2082,37 412,35
*Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240093 2007 FCA 60,00 1690,59 334,77
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DAF 105,00 1969,50 390,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 6246,82 1323,43 262,06 1102,86 218,39
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2160,03 1205,59 238,73 1004,66 198,94
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 761,30 1090,99 216,04 909,16 180,03
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 470,48 980,17 194,09 816,81 161,75
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 126,00 1140,00 225,74 950,00 188,12
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 65,00 1010,00 200,00 841,67 166,67
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769098 2007 EXW 275,72 1222,90 242,16 1019,08 201,80
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 446,00 2731,21 540,83 2276,01 450,69
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 EXW 60,00 2050,00 405,94 1708,33 338,28
*Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 80,00 3366,00 666,53
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 206,85 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 4054,52 1260,27 249,56 1050,22 207,97
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 1200,00 1949,30 386,00
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*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 16000,00 2171,50 430,00
Херсонська товарно�сировинна біржа "Кристал"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 20,00 1154,31 228,58 961,93 190,48
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 39,40 995,49 197,13 829,57 164,27
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 136,90 1260,00 249,50 1050,00 207,92
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 8000,00 1361,25 269,55 1134,38 224,63
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 296,08 1180,00 233,66 983,33 194,72
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 500,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 79,90 1093,07 216,45 910,89 180,37
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550074 2007 FCA 10,00 3131,00 620,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 FCA 20,00 2171,50 430,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 155,00 2111,23 418,06
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Ріпак технічний ГОСТ 10583076 2007 CPT 2950,00 1809,87 358,39
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 4000,00 1968,87 389,88
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 10600,00 1520,00 300,99 1266,67 250,83
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 6900,00 1420,00 281,19 1183,33 234,32

Форвард
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 30.10.2007 CPT 7000,00 1237,25 245,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 DDU 135,00 2948,76 583,91
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201068 31.12.2007 DDU 60,00 3288,81 651,25
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.10.2007 FOB 22400,00 2088,70 413,60
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.10.2007 DAF 900,00 4812,65 953,00
*Насіння вики ГОСТ 7067088 31.10.2007 FCA 20,00 3348,05 662,98
*Насіння редьки ГОСТ 2240093 01.03.2008 FCA 200,00 1515,00 300,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769098 30.01.2008 DAF 11000,00 1605,60 317,94
*Горох 3 клас ДСТУ 452302006 31.12.2007 FOB 2500,00 1262,50 250,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 31.12.2007 FCA 100,00 3030,00 600,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 30.11.2007 DAF 9000,00 757,50 150,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 25.01.2008 DAF 1500,00 909,00 180,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 30.11.2007 DAF 9000,00 808,00 160,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 15.11.2007 DAF 1000,00 1111,00 220,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 31.12.2007 DAF 8000,00 767,60 152,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 30.10.2007 FOB 3000,00 833,25 165,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 FOB 6000,00 2171,50 430,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 15.10.2007 FOB 500,00 2020,00 400,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 FOB 1200,00 2020,00 400,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.10.2007 CPT 814,00 4949,00 980,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 CPT 750,00 5605,50 1110,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 DAF 2000,00 4444,00 880,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 15.11.2007 FOB 9000,00 4368,25 865,00
*Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129093 30.09.2007 DAF 200,00 4368,25 865,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 30.12.2007 DDU 100,00 3232,00 640,00

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 111426,84 1030,75 1372,67 1520,00 271,82
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 18677,71 1100,00 1343,01 1380,00 265,94
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 19127,53 1250,00 1380,11 1420,00 273,29
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 88065,44 978,00 1281,64 1420,00 253,79
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 14506,10 1050,00 1277,52 1320,00 252,98
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 4230,35 948,00 1018,09 1300,00 201,60
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 471,90 980,00 1180,86 1300,00 233,83
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2957,01 828,00 995,96 1200,00 197,22
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 387,21 980,00 1143,54 1300,00 226,44
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 1198,00 1100,00 1145,94 1200,00 226,92
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 50,00 1050,00 1050,00 1050,00 207,92
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 227,14 911,96 993,57 1010,00 196,75
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 2000,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769098 2007 EXW 275,72 1150,00 1222,90 1250,00 242,16
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 446,00 2540,00 2731,21 2800,00 540,83
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 EXW 60,00 2050,00 2050,00 2050,00 405,94
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 1000,00 15500,00 15500,00 15500,00 3069,31

Експортнi контракти*: СПОТ
Овес 3 клас ГОСТ 28673090 2007 CPT 4000,00 1186,75 1199,38 1237,25 237,50
Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 40,00 2941,19 2968,77 2996,34 587,87
Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CPT 22,00 2746,64 2746,64 2746,64 543,89
Тритікале ДСТУ 476202007 2007 FOB 1500,00 949,40 949,40 949,40 188,00
Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FCA 21,00 1493,99 1493,99 1493,99 295,84
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 88,00 2083,13 2083,13 2083,13 412,50
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 4300,00 2398,75 2445,14 2494,70 484,19
Ріпак технічний ГОСТ 10583076 2007 CPT 2950,00 1792,75 1809,87 1843,25 358,39
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 22470,00 1893,75 2037,76 2153,83 403,52
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 DAF 3050,00 1818,00 1868,67 2161,40 370,03
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 39400,00 1969,50 2123,49 2229,58 420,49
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 EXW 14,50 4040,00 4040,00 4040,00 800,00
Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DAF 105,00 1969,50 1969,50 1969,50 390,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2006 CPT 26,26 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння пшениці озимої ГОСТ 2240093 2007 DDU 420,00 2485,31 2485,31 2485,31 492,14
Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240093 2007 FCA 60,00 1690,59 1690,59 1690,59 334,77
Насіння люпину ГОСТ 11321089 2007 DDU 22,00 2024,55 2024,55 2024,55 400,90
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 1000,00 863,55 863,55 863,55 171,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 950,00 1515,00 1543,92 1616,00 305,73
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 1086,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550074 2007 FCA 10,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 FCA 20,00 2070,50 2171,50 2272,50 430,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 155,00 2045,25 2111,23 2171,50 418,06
Крупа рисова ГОСТ 6292093 2006 DAF 70,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 80,00 3366,00 3366,00 3366,00 666,53

Експортнi контракти*: Форвард
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769098 30.01.2008 DAF 11000,00 1605,60 1605,60 1605,60 317,94
Овес 3 клас ГОСТ 28673090 30.10.2007 CPT 7000,00 1237,25 1237,25 1237,25 245,00
Горох 3 клас ДСТУ 452302006 31.12.2007 FOB 2500,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Насіння вики ГОСТ 7067088 31.10.2007 FCA 20,00 3348,05 3348,05 3348,05 662,98
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 DDU 135,00 2568,28 2948,76 5992,63 583,91
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 15.10.2007 FOB 500,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 FOB 7200,00 2020,00 2146,25 2171,50 425,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 30.12.2007 DDU 100,00 3232,00 3232,00 3232,00 640,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 31.12.2007 FCA 100,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Насіння редьки ГОСТ 2240093 01.03.2008 FCA 200,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 15.11.2007 DAF 1000,00 1111,00 1111,00 1111,00 220,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 25.01.2008 DAF 1500,00 909,00 909,00 909,00 180,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 30.10.2007 FOB 3000,00 833,25 833,25 833,25 165,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201068 31.12.2007 DDU 60,00 3288,81 3288,81 3288,81 651,25
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.10.2007 CPT 814,00 4949,00 4949,00 4949,00 980,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.10.2007 DAF 900,00 4812,65 4812,65 4812,65 953,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 CPT 750,00 5605,50 5605,50 5605,50 1110,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 DAF 2000,00 4444,00 4444,00 4444,00 880,00
Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129093 30.09.2007 DAF 200,00 4368,25 4368,25 4368,25 865,00
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Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 204,00 1565,50 310,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 340,00 1767,50 350,00
*Сорго ГОСТ 8759092 2007 DDU 14,00 2070,50 410,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 8,00 3535,00 700,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 600,00 1470,00 291,09 1225,00 242,57
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 570,00 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Івано�Франківська аграрна біржа

*Просо 3 клас ГОСТ 22983088 2007 DDU 44,00 1346,68 266,67
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 344,26 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 500,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"

Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,70 1228,45 243,26 1023,71 202,71
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 38,60 1113,57 220,51 927,97 183,76
Тернопільська агропромислова біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 328,37 1200,00 237,62 1000,00 198,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 3738,78 1150,00 227,72 958,33 189,77
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)

*Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FOB 3400,00 1462,12 289,53
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 6,55 5555,00 1100,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2358,38 1392,60 275,76 1160,50 229,80
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1500,00 1450,00 287,13 1208,33 239,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 98,75 1250,12 247,55 1041,77 206,29
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 2000,00 3080,50 610,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 1000,00 939,30 186,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа" 

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 9851,19 1401,50 277,53 1167,92 231,27
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 1672,33 1434,85 284,13 1195,71 236,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 10196,96 1321,37 261,66 1101,14 218,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 215,10 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Яловичина 1 категорія 0 2007 DDP 200,00 15500,00 3069,31 12916,67 2557,76
*Соя ГОСТ 17109088 2007 CPT 1000,00 1994,75 395,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 29700,00 2188,54 433,37
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 3854,38 1321,91 261,76 1101,59 218,14
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 429,84 1273,78 252,23 1061,49 210,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 84,57 1012,00 200,40 843,33 167,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 90,00 2700,00 534,65 2250,00 445,54
*Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 63,00 3043,00 602,57
Хмельницька обласна товарна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 209,23 1260,00 249,50 1050,00 207,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1379,55 1244,09 246,35 1036,74 205,29
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1522,85 1222,14 242,01 1018,45 201,67
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 550,00 2110,90 418,00
Форвард

Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)

*Соя ГОСТ 17109088 30.11.2007 DAF 5925,00 2087,55 413,38
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 CPT 8000,00 2171,50 430,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.10.2007 FOB 6500,00 2092,11 414,28
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 EXW 1100,00 6431,18 1273,50

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн. Цiна USD,

середня
min середня max

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

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГIВ
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 04 жовтня 2007 р.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, 

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 04 жовтня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 16273,17 1260,00 1379,54 1495,96 273,18
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 2428,37 1200,00 1421,14 1470,00 281,41
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 1672,33 1390,00 1434,85 1460,00 284,13
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 12105,10 1150,00 1310,29 1445,76 259,46
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 6175,89 1080,00 1197,38 1380,00 237,10
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 215,10 1350,00 1350,00 1350,00 267,33
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 84,57 1012,00 1012,00 1012,00 200,40
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,70 1228,45 1228,45 1228,45 243,26
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 38,60 1113,57 1113,57 1113,57 220,51
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 500,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 90,00 2700,00 2700,00 2700,00 534,65
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 200,00 15500,00 15500,00 15500,00 3069,31

Експортнi контракти*: СПОТ
Просо 3 клас ГОСТ 22983088 2007 DDU 44,00 1346,68 1346,68 1346,68 266,67
Сорго ГОСТ 8759092 2007 DDU 14,00 2070,50 2070,50 2070,50 410,00
Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FOB 3400,00 1414,00 1462,12 1595,80 289,53
Соя ГОСТ 17109088 2007 CPT 1000,00 1994,75 1994,75 1994,75 395,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 2000,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 30250,00 2110,90 2187,13 2211,90 433,09
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 8,00 3535,00 3535,00 3535,00 700,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 6,55 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 1000,00 939,30 939,30 939,30 186,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 204,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 340,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 63,00 3043,00 3043,00 3043,00 602,57

Експортнi контракти*: Форвард
Соя ГОСТ 17109088 30.11.2007 DAF 5925,00 2070,50 2087,55 2095,75 413,38
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.10.2007 FOB 6500,00 2092,11 2092,11 2092,11 414,28
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 CPT 8000,00 2171,50 2171,50 2171,50 430,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 EXW 1100,00 6431,18 6431,18 6431,18 1273,50

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

«САН Інтербрю Україна» змінює назву

На позачергових зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «САН
Інтербрю Україна» 3 вересня 2007 року, яке відбулося в Миколаєві, було ухвалено
рішення про зміну найзви компанії на ВАТ «САН Інбев Україна». 
25 вересня 2007 року в уповноважених державних органах був зареєстрований
новий статут і отримано нове свідоцтво про державну реєстрацію. Одночасно
відбулися зміни у персональному складі Наглядової ради та Дирекції ВАТ «САН Інбев
Україна». З моменту державної реєстрації статуту в новій редакції ВАТ «САН Інбев
Україна» стало правонаступником усіх прав і обов'язків ВАТ «САН Інтербрю Україна». 
Довідка: «САН Інтербрю Україна» є лідером на українському пивному ринку з
2000 року. Це молода й динамічна компанія, спадкоємець і гідний продовжувач
багатовікових традицій міжнародної компанії InBev на українському ринку. В
Україні компанія об'єднує три пивоварних підприємства: Чернігівське, Харківське
та Миколаївське відділення «САН Інтербрю Україна». До портфелю брендів
компанії входять 4 міжнародних флагманських бренди – Stella Artois, Brahma,
Beck's і Leffe, 3 міжнародних бренди, – Staropramen, Hoegaarden і Lowenbrau, 4
національних торгових марки – «Чернігівське», «Рогань», «Янтар» і «TALLER».

За матеріалами прес0служби компанії

У «МілкілендУкраїна» є «СімЯ»

Новим власником Першого київського молочного заводу стане «Мілкіленд�
Україна». ЗАТ «Перший київський молочний завод» (ТМ «7�я») – один із
найбільших київських молочних заводів. У 2006 р. підприємство виробило
близько 1% всієї української молочної продукції та 1,2% сира. Виручка склала
$17,9 млн., чистий прибуток – $260 тис. 
Компанія викупила лише «молочний бізнес» – торгові марки та обладнання. За
умовами операції, через два роки «Мілкіленд�Україна» перенесе молочне
виробництво на інший майданчик. За підприємство вартістю близько $20 млн.
буде сплачено менше половини, оскільки земельна ділянка залишиться у
колишніх власників. Крім того, покупець зобов'язався погасити заборгованість,
яка за підсумками минулого року оцінюється близько в $2 млн.
Ще два роки тому Перший київський молочний завод був одним із лідерів в
економ�сегменті молочної продукції в Києві, проте поступився своїми позиціями
національним і локальним операторам. 
Обсяг столичного ринку становить 30% національного. Таким чином, покупка
заводу дозволить «Мілкіленд�Україна» зміцнити свої позиції в Києві. Раніше
«Мілкіленд�Україна» заявляла про плани продати до 20% акцій на
франкфуртській Deutsche Boerse AG.
Довідка: ДП «Мілкіленд�Україна» (ТМ «Добряна», «Коляда») – третій за обсягами
виробництва український виробник сиру і молочної продукції. У 2006 році на
частку компанії припало 6,8% усього виробленого в Україні сиру (122 тис. т), а
також 5,6% молочної продукції (1,28 млн. т). 

За матеріалами «КоммерсантЪ0Україна»

Roshen розширює виробництво шоколаду

Наступного року корпорація Roshen почне будівництво нової кондитерської
фабрики по випуску шоколадної продукції у Вінниці. Інвестиції в об'єкт, на
будівництво якого буде потрібно три роки, становитимуть від 600 млн. грн.
Вінницька влада вже виділила під будівництво 10 га міської землі. 
За попередніми даними від керівництва корпорації, потужність нової шоколадної
фабрики складе 10 тис. т продукції на місяць. Друга фабрика Roshen у Вінниці
дозволить корпорації не тільки збільшити обсяг виробництва продукції з
шоколаду, але і значно розширить асортимент новою продукцією, яку не
випускають на інших кондитерських підприємствах компанії. 
Для будівництва нової фабрики Roshen не випадково вибрала Вінницький регіон:
тут сконцентровано аграрне виробництво «Укрпромінвеста», яке забезпечить
підприємство сировиною. Крім того, нове підприємство простіше сертифікувати
згідно нормам ЄС для експорту на європейський ринок. 
У 2008 р. Roshen почне випуск нового шоколаду преміум�сегменту і планує
збільшити частку на шоколадному ринку з 20 до 25%, потіснивши Kraft Foods і
Nestle. 

За матеріалами «Экономических известий»

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Наталія Тарченко

Скажіть, будь ласка, на
які ринки орієнтоване ва�

ше підприємство? 
– Що стосується борошна –

то для нас цікавий лише зовніш�

ній ринок. На внутрішньому

ринку нашої продукції спожи�

вається дуже мало. Вироблене у

нас борошно їде до Монголії,

Азербайджану, Узбекистану, Тад�

жикистану, Афганістану. І дуже

мала частка – до Росії, через по�

середників. 

Нині ми активно розробляємо

новий напрямок – виробництво

продуктів здорового харчування

на зерновій основі. 

А як ви оцінюєте якість
українського зерна? 

– У вас дуже добре, якісне

зерно. І дуже розвинена мережа

інститутів, селекція. На відміну

від Казахстану – у нас ця галузь у

занедбаному стані. Я спробував

вашу пшеницю на зуб – є такий

метод – вона дійсно чудова. Але…

їй не вистачає сонця – того само�

го, якого так багато в нас. У вас

пшениця здебільшого озима, а у

нас – яра. 

Ваша пшениця росте навесні,

коли сонця не надто багато. Од�

на із характеристик пшениці –

скловидність. У нас процент

скловидності звичайної хлібопе�

карської пшениці – 58�60%. У вас

–  40�50%. Тобто ендосперм ва�

шої пшениці більш мучнистий,

білий. А у нас він – прозорий. У

нашому зерні багато білку –  до

15%. У вас – 1,5%, як і в усій

Європі. 

Добре це чи погано? І так, і ні.

Відповідь – у менталітеті спожи�

вачів. Наше, казахстанське, зер�

но орієнтоване на Середню Азію.

А там що виробляють? Випікають

лаваш, хлібці. Тобто хліб має під�

німатися, бути пухким. І саме

цьому сприяє наше борошно. 

А ось ваше українське найчас�

тіше використовується на конди�

терські вироби, де піднімання

хлібу не потрібно. 

А отже, клейковини може бу�

ти 20�23%, не більше. 

Особисто я вважаю, що для

отримання певної якості зерна, а

відтак нових ринків збуту, потріб�

но займатися селекцією. Зважаю�

чи на кількість ваших інститутів,

я думаю, що для цього є дуже ба�

гато можливостей. 

Яке у вас перше вражен�
ня від України? Як вва�

жаєте, за ким у нас майбутнє –
за фермерами чи великими гос�
подарствами? 

– Моя однозначна думка –

тільки за великими господарства�

ми майбутнє. Така специфіка всіх

країн СНД. Про те ж саме свід�

чить і казахстанська практика. 

Великим підприємствам лег�

ше запроваджувати науково�тех�

нічні досягнення, боротися із клі�

матом та іншими негараздами, з

якими може не впоратися неве�

лика ферма. До того ж дрібний

господар має в розпорядженні

надто невеликі кошти – великі

йому держава дати не може, хіба

що пообіцяє на папері. А ще не

можна забувати основний закон

конкуренції: сильний слабого пе�

реможе. 

Якби держава прагнула мати

фермерів, то підтримувала б їх.

Що стосується Казахстану, то

перспективи для дрібного госпо�

даря ще менші, ніж в Україні. У

нас панують досить важкі кліма�

тичні умови, зона ризикованого

землеробства. 

У зв'язку з цим хочу навести

приклад Німеччини. Географічне

положення її значно краще навіть

за ваше. Але… раніше там було

2900 борошномельних підпри�

ємств, зараз залишилося 200�500,

не більше, які завантажені на 75�

80%. Виключенням є країни, де

підприємства зернопереробної

галузі завантажені на 90 – 95%, –

це США та Канада.

Україна, крім уже згаданої

мною природи, має ще один ве�

ликий плюс – це дуже грамотні

люди, і ми підтримуємо контакти

з багатьма вашими спеціаліста�

ми. Я дивуюся: у вас є навіть га�

лузева преса. Ми в Казахстані

продали шість мільйонів тонн

зерна, півтора мільйона тонн бо�

рошна, а на журнал у нас не ви�

стачає коштів. 

АГРОПРОФІ

№ 5 [005] 5 жовтня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВІ РИНКИ12
«Вашу пшеницю 
я спробував на зуб»
ІНТЕРВ’Ю Наприкінці вересня в програмі виставки «Україна зернова02007» відбулася Шоста
міжнародна конференція «Зернова індустрія02007». У рамках форуму широко висвітлювалась
проблема якості зерна і продуктів його переробки. Особливий інтерес викликала доповідь технічного
директора «Концерну «Цесна0Астик» (м.Астана, Казахстан) Олександра Острикова «Як правильно
працювати з казахстанським зерном». Сьогодні він наш співрозмовник.

Олександр Остриков:

Його предки – з Сум�
щини. Та сам він на�
родився вже в Казах�
стані. Досі згадує, як

мати в дитинстві чита�
ла йому «Кобзаря». 
З 15 років працював на
борошномельному
виробництві. Був ме�

ханіком, працював на
елеваторі, потім – го�
ловним інженером на
кількох підприєм�
ствах, керівником на

різних посадах. 
Зараз у кооперації з
медиками займається
розробкою нових про�
дуктів харчування.

ОСОБОВА СПРАВА

Компанія «Концерн «Цесна�Астик» була організована на базі
колишнього Целіноградського комбінату хлібопродуктів. Коли місто
Целіноград було перейменоване на Астану та стало столицею
Казахстану, підприємство перетворилося на великий холдинг.
Входить до групи підприємств АТ «Корпорація ЦЕСНА». куди, крім
виробничого комплексу компанії «Концерн «Цесна�Астик», входять
підприємства, які займаються виробництвом сільськогосподарської
продукції; елеватори; борошномельні заводи; підприємства торгівлі;
підприємства, що займаються охоронною діяльністю, наданням
послуг зі зберігання і реалізації ПММ, впровадженням нових
виробництв і технологій. На підприємствах групи «Цесна�Астик»
працюють понад 2000 осіб.

ДОВІДКА

1 ЖОВТНЯ прем'єр�міністр Ка�

захстану Карім Масимов на се�

лекторній нараді заявив, що не

відкидає введення державної мо�

нополії на виробництво хліба у

випадку, якщо не будуть прийня�

ті заходи із стабілізації цін на

нього. 

Також прем'єр�міністр піддав

критиці міністерство сільського

господарства і адміністрації регіо�

нів за те, що вони не змогли вжи�

ти дієвих заходів для стабілізації

цін на хліб. Прем'єр доручив го�

ловам адміністрацій до кінця

тижня юридично оформити ста�

білізаційні фонди. «Щоб гаранту�

вати постачання зерна в ці стаб�

фонди, в пункті про видачу лі�

цензії експортерам зерна знайти

юридичну форму, щоб частину

цього зерна вони поставляли на

внутрішній ринок. Припустимо,

20% зерна вони повинні поста�

вляти в стабілізаційні фонди за

ціною не вищу за таку�то. Я про�

поную $200 за тонну», – сказав

К.Масимов. 

Він також доручив комітету із

захисту конкуренції спільно з акі�

матами (органами виконавчої

влади) провести перевірки на

наявність цінової змови і зловжи�

вання домінуючим становищем,

а міністерству фінансів спільно з

держагентством із регулювання

монополій перевірити діяльність

усіх борошномельних підпри�

ємств.

…а зернопере
робники і хлібопеки
– відкидають 
У СОЮЗІ зернопереробників і

хлібопеків Казахстану упевнені,

що державна монополія на ви�

робництво хліба не буде введена.

За словами голови союзу Євгенія

Гана, позицію, висловлену уря�

дом, треба розуміти так,  що

необхідно вживати оперативних

заходів у вирішенні проблеми. 

«Робочі переговори, які три�

вали останнім часом, дозволили

відпрацювати механізми по стабі�

лізаційних фондах, і на сьогодні

досягнуто домовленості з урядом

і міністерством сільського госпо�

дарства щодо стабфондів. Домо�

вилися про те, що великі комбі�

нати отримуватимуть зерно за

фіксованими цінами, що дозво�

лить утримати на сьогоднішньо�

му рівні ціни, як на борошно, так

і на хліб», – наголосив Є.Ган. 

У свою чергу, голова націо�

нальної економічної палати

(НЕП) «Союз Атамекен» Азат Пе�

руашев вважає, що дефіциту зер�

на і борошна в країні немає. На

думку ж глави правління Концер�

ну «Цесна�Астик» Миколи Ме�

щерякова, в республіці стабілізу�

ється обстановка з цінами на хліб. 

За матеріалами Інтерфакс0Казахстан

Уряд Казахстану не відкидає введення держмонополії на виробництво хліба…

29�30 листопада 2007 р. у
м.Астана (Казахстан) відбу�
деться Друга міжнародна

конференція «Казахстансь�

кий зерновий форум�2007».
Організатори конференції
АТ «Казагромаркетінг» та
ІА «АПК�Інформ». Форум
пройде за офіційної підтрим�
ки Міністерства сільського
господарства Республіки Ка�
захстан і АТ «Національний
холдинг «Казагро».
Довідково: У 2006/07 МР Ка�
захстан експортував 8,6 млн.
тонн зерна і борошна в зерно�
вому еквіваленті, що є абсо�
лютним рекордом для країни.
За підсумками 8�ми місяців
ц.р. Казахстан вийшов на 1
місце в світі за експортом бо�
рошна. Загалом за 8 місяців
експорт борошна становив
975 тис. тонн. У поточному се�
зоні позиції Казахстану на сві�
товому ринку ще більше зміц�
няться, зважаючи на погір�
шення перспектив експорту з
інших країн (у т.ч. з України,
Туреччини та ін.). 
Тому в програмі конференції
– обговорення тенденцій
розвитку світового ринку зер�
на, експортного потенціалу
Казахстану, питання і пробле�
ми, що виникають при ек�
спорті зерна з Казахстану, а
також зустрічі з діловими
партнерами.
У Першій міжнародній кон�
ференції «Казахстанський
зерновий форум�2006» взяли
участь 390 осіб з 240 компа�
ній, які представляли 30 кра�
їн світу. Очікувана кількість
учасників цього року – до
300 осіб.

ЕКСПО ï АНОНС



Наталія Тарченко

ПРОТЕ на конференції обгово�

рювались і питання, які можуть

бути цікавими і для широкого за�

галу виробничників. Ці теми – в

нашому стислому огляді з місця

події.

Імпорт свинини –
суцільне свинство 

Першим виступив Сергій Се�

менов, завідувач Лабораторії від�

годівлі Інституту свинарства ім.

О.В.Квасницького, м. Полтава. 

Він, зокрема, наголосив на то�

му, що саме галузь свинарства –

основний споживач зерна. Та за�

раз перед цією галуззю в усьому

світі постала серйозна проблема.

Через бум на виробництво біопа�

лива світові запаси зерна зараз –

найнижчі за останні 35 років. 

В Україні ситуація погіршила�

ся через експорт зернопродукції –

понад 60% зерна, комбікормів і

технічних культур у нас вивозять.

Свою роль зіграли також пробле�

ми з посухою та врожаєм. У дея�

ких господарствах становище бу�

ло таке, що свині (83�86 тис. голів)

2�3 місяці не отримували комбі�

корму. Загалом спостерігається

конфлікт між розвитком тварин�

ництва та виробництвом зерна. У

країні відсутнє квотування, митне

регулювання імпорту м'яса. 

Неконтрольований імпорт

м'ясопродуктів сприяв зменшен�

ню поголів'я свиней в Україні.

До речі, Росія, Україна, Японія

та Мексика – найбільші у світі

імпортери свинини. Доповідач

вбачає вирішення проблеми в

зниженні собівартості комбікор�

мів з одночасним покращенням

їх якості. Шлях до цього – екс�

трузійні технології. Зокрема, їх

впровадження може знизити со�

бівартість вирощування поросят

на 30�40%. Якість та енергетич�

на цінність комбікормів зростає

до рівня, якого неможливо до�

сягти традиційним додаванням

кормів на основі білку та вугле�

водів. Доповідач також наголо�

сив на необхідності створення

агрохолдингів із замкненим ци�

клом виробництва, адже такі

проекти дуже привабливі для ін�

весторів. 

Якщо із тирси 
гнати не горілку…

Олександр Швець, директор

компанії ЕККО, розповів про

проблеми, що постають перед ви�

робниками такої необхідної в

екологічному сенсі продукції, як

екструдовані паливні брикети. За

його словами, сьогодні потрібно

виробляти сотні тонн на місяць

такої продукції, щоб почати за�

робляти гроші. 

В Україні ринки збуту брике�

тів – це комунальні котельні та

населення негазифікованих райо�

нів. Також брикети закуповують

мережі оптово�роздрібної торгів�

лі, АЗС, власники приватних бу�

динків. 

Дуже багато коштів іде на за�

трати із перевезення – 50% від

собівартості. В Європі нашу про�

дукцію споживає Великобрита�

нія, і тут транспортні затрати над�

то великі. 

З 01.01.08 р. відповідним зако�

ном звільняються від податків на

прибуток підприємства з продажу

товарів власного виробництва. А

також виробники обладнання для

альтернативних видів палива,

енергозберігаючого обладнання та

матеріалів тощо. І виробники бри�

кетів сподіваються, що підпадуть

під дію цього закону – тоді жити

буде трохи легше.

Вдаримо по 
ворогах екструзії…
асоціацією! 

Із цікавою пропозицією висту�

пив Андрій Сидоренко, директор

ТОВ «АгроСояКомплект», м.Мос�

ква. Він запропонував присутнім

створити – не більше не менше –

асоціацію. Завдяки цій організації

всі, хто має бізнес, так чи інакше

пов'язаний з екструзійними тех�

нологіями, може заявити про се�

бе, або отримати інформацію про

те, що ще нового можна робити на

екструдерах. Завданням асоціації

повинні стати допомога її членів

одне одному, відстоювання спіль�

них інтересів. Асоціація має стати

міжнародною, і сьогоднішнє пи�

тання – дізнатися, де можна заре�

єструвати таку наднаціональну ор�

ганізацію. Присутні спеціалісти з

інших країн (а це – Росія, Білору�

сія, Молдова, Румунія, Сербія, та

навіть далека Аргентина) з пропо�

зицією охоче погодилися.

Насамкінець присутні озна�

йомилися з різними моделями екс�

трудерів виробництва «Черкаси�

ЕлеваторМаш». Усі були одностай�

ні: за такими технологіями – май�

бутнє. А ще черкаські екструдери

мають добрі перспективи знайти

нових покупців за кордоном –

адже пропозицій тепер, після кон�

ференції, має побільшати.
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ФОРУМ Конференція «EXTRUtec`2007», що відбулася в Черкасах
на заводі «ЧеркасиЕлеваторМаш», виявилася діловою та здебільшого
вузькопрофільною розмовою бізнесменів і спеціалістів та стосувалася
проблем екструзійних технологій.

Виробничо�лізингове підприємство

«Украгропостач»

Поставки сільгосптехніки:

– Зерно0, кормо0, бурякозбиральні
комплекси на базі універсального
енергозасобу УЕЗ020280 «Полісся»; 

– Самохідні зернозбиральні комбайни КЗС07
(«Полісся») та КЗС01218 («Полісся»);

– Картоплезбиральна техніка: 
ПКК02002, КТН02В; 

– Комплекси техніки для  заготівлі кормів:
кормозбиральні комбайни КСК0100
(«Полісся»), КДП03000, косарки, прес0
підбирачі, кормоцехи на колесах; 

– Посівна техніка: сівалки точного  висіву
СПУ04, СПУ06; 

– Комунальна техніка. 

Навчання механізаторів.

Гарантійне та сервісне
обслуговування техніки.

Постачання оригінальних
запасних частин.

З високою якістю – 
до швидкої окупності!

Г е н е р а л ь н и й  д и л е р  В О  « Г о м с і л ь м а ш »  в  У к р а ї н і

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

02002, м.Київ, вул.М.Раскової, 11, оф.510�514.

Тел.: (044) 541�07�26, 390�30�85, 592�95�89, (050) 351�13�42.

E�mail: ukragropostach@bigmir.net

«Гомсільмаш» націлився 
на бурякозбиральні комбайни
БІЛОРУСЬКЕ республіканське унітарне

підприємство «Виробниче об'єднання

«Гомельський завод сільськогосподарсь�

кого машинобудування» (ВО «Гомсіль�

маш») в 2008 році планує випустити

пробну партію бурякозбиральних ком�

байнів «Полісся�624», повідомили на під�

приємстві. В поточному році об'єднання

виготовило дослідний зразок нової ма�

шини, який нині проходить польові ви�

пробування в Росії.

Фахівці зазначили, що прототипом

«Полісся�624» є комбайн німецької ком�

панії Holmer. Гомельський бурякозби�

ральний комбайн може зібрати до 20 га

посівів цукрових буряків за добу. При

цьому комбайн одночасно зрізає бадил�

ля, викопує і очищає коренеплоди, після

чого поміщає їх в спеціальний бункер.

По мірі заповнення бункера комбайн ав�

томатично перенавантажує буряки в

транспортний засіб.

Представники об'єднання наголо�

сили, що новий комбайн обладнаний на�

вігаційною системою, яка дозволяє якіс�

но збирати буряки вночі.

Рішення про випуск пробної партії

бурякозбиральних комбайнів у 2008 році

буде остаточно ухвалено після підбиття

підсумків польових випробувань. Тоді ж

буде визначений і розмір партії. Перед�

бачається, що зі створенням дослідної

партії також буде проведено поглиблені

польові випробування в країнах СНД.

За даними представників підприєм�

ства, потреба в бурякозбиральній техніці

такого класу в Білорусі, Україні і Росії

становить 300�600 одиниць на рік. Однак

на сьогодні в країнах СНД техніка такого

класу не виробляється.

Виробниче об'єднання
«Гомсільмаш» створене
в 1978 році на базі заво�
ду «Гомсільмаш», засно�
ваного в 1930 році. Є од�
ним з найбільших ви�
робників сільськогоспо�
дарської техніки в краї�

нах СНД і Європи. Випу�
скає самохідні і причіпні
кормозбиральні ком�
байни і косарки�плю�
щилки, зернозбиральні
комбайни, навісні ко�
сарки�подрібнювачі. Ви�
робляються також сівал�

ки точного висіву, трак�
торні причепи і плуги,
міні�трактори з комплек�
том навісних знарядь,
лісопосадкові машини,
навісні навантажувачі,
причепи для легкових
автомобілів.

ДОВІДКА

Прототип «Полісся�624» – Holmer Terra Dos

Екструдер – це не лише цінний корм

Екструзійні технології, у тому числі,  застосовують при вироб�
ництві комбікормів для великої рогатої худоби, свиней, птиці тощо.
Сировина подрібнюється, змішується, проходить теплову обробку,
знезараження, зневоднення, стабілізацію та збільшення обсягу. Як
результат, – корми засвоюються тваринами до 90% .
У такий спосіб також отримують високобілкові (зокрема соєві) про�
дукти, соєву олію, продукти швидкого харчування, всім нам добре
відомі кукурудзяні палички. Саме так переробляють зерновідходи на
комбікормових заводах та елеваторах.

ДОВІДКА
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

Ми ставимо за мету заповнити вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, суто ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ
інформації для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і
менеджерів, власників та інвесторів. Наша інформація стане в нагоді
також студентам вищих аграрних навчальних закладів, науковцям...

Потрібні слова, зрозумілі для профі
Інформаційна політика газети – стисло, оперативно та фахово надавати
читачам:    
— актуальні новини та події в галузі АПК;
— моніторинг державної аграрної політики;
— аналітичні огляди і прогнози аграрних ринків України від провідних

аналітиків і практиків;
— результати біржових торгів в Україні;
— юридичні та бухгалтерські аспекти роботи аграрних підприємств;
— рекомендації щодо безпеки бізнесу;
— рецепти нестандартних бізнесових рішень;
— передовий вітчизняний і світовий досвід;
— думки керівників і поради від компаній1лідерів вітчизняного АПК;
— відповіді на питання соціальної та кадрової політики.

Ми прагнемо стати справжнім помічником у нелегкій аграрній справі.
Пропонуємо місце на сторінках нашої газети для розміщення інформації про
діяльність вашого підприємства, технології, надбання і проблеми ведення
бізнесу. Саме ваша думка та досвід зможуть допомогти нашим читачам.

E0mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227093055, 23600208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ0135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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17�18 жовтня 2007 р. у Москві під
егідою Російської національної біопа�
ливної асоціації триватиме Другий

міжнародний конгрес «Біодизель�

2007» за участю провідних експертів з
Росії, Європи і США. На конгресі запла�
новано розглянути найважливіші про�
блемні питання розвитку галузі, позна�
йомити учасників із новими тенденція�
ми і технологіями біопаливного ринку.
На форумі виступатимуть депутати
Держдуми і Ради Федерації РФ, пред�
ставники компанії «Дженерал
Електрик» (США) з інформацією про
програму відновлюваної енергетики
компанії, представники компанії «Син�
гента» (Швейцарія), світового лідера в
галузі агробізнесу, інформаційне
агентство «Рейтер».
Конгрес проводиться за підтримки
Держдуми РФ, Ради Федерації РФ,
Міністерства сільського господарства,
Міністерства промисловості та енерге�
тики, Міністерства економічного ро�
звитку.

* * *
23�25 жовтня 2007 р. у Москві

проходитиме Друга міжнародна

конференція «Плодоовочевий біз�

нес Росії�2007. Ринок нових мо�

жливостей». 
Організатори форуму: «Агроогляд:
овочі і фрукти», ІА «АПК�Інформ»,
Expomedia Events Russia, Montgomery
International Limited.

Це єдина професійна міжнародна кон�
ференція з плодоовочевого бізнесу, що
проводиться на території Російської
Федерації, на ній очікується до 300
учасників, які представляють весь
спектр галузі: від виробників до мереж
супермаркетів. Конференція пройде в
рамках міжнародної виставки IFE Fresh
Produce. 
Планується, що в 2007 році учасники
конференції розглянуть такі основні те�
ми: стан і перспективи розвитку плодо�
овочевого бізнесу Росії; тенденції сві�
тового ринку плодоовочевої продукції;
нові технології доробки, упаковки та
зберігання плодоовочевої продукції;
як увійти до роздрібних мереж і успіш�
но з ними працювати. 

* * *
25�26 жовтня 2007 р. у Львівській

області (с.Басівка, Пустомитівський 
район) компанія «ПОЛнет» проводить
З'їзд виробників свинини

«Україна�2007», на якому обговорю�
ватимуться актуальні питання зоотех�
ніки, ветеринарії, відгодівлі тварин й
економіки галузі. 

* * *
14�15 листопада 2007 р. в Києві

відбудеться Шоста міжнародна

конференція «Олієжирова промис�

ловість�2007». Організована конфе�
ренція ІА «АПК�Інформ» за підтримки
Мінагрополітики України й Асоціації
«Укроліяпром».
На конференції обговорюватимуться
такі теми: ринок олійних культур і про�
дуктів їх переробки (соняшник, соя, рі�

пак); маркетингові аспекти і логістика
галузі; якість і безпека олієжирової
продукції.
Доповіді на конференції виголошува�
тимуть провідні фахівці консалтинго�
вих, дослідницьких і виробничих ком�
паній, неурядових організацій, а також
державних органів і галузевих об'єд�
нань з України, Росії, Німеччини, США,
Аргентини, Нідерландів, Франції та
Польщі. Очікувана кількість учасників
– понад 250 осіб з 20 країн світу.

* * *
14�16 листопада 2007 р. в Києві на
найбільшому в Україні виставковому
майданчику Міжнародного виставко�
вого центру проходитиме Четверта

Міжнародна виставка «Агрофорум�

2007», у рамках якої пройде Десята
Універсальна агропромислова вистав�
ка «Фермер України».
У рамках «Агрофоруму» оголошено
всеукраїнський конкурс на краще фер�
мерське господарство, фермерський
кооператив і підсобне господарство Ук�
раїни, планується проведення конфе�
ренцій, презентацій українських і зару�
біжних фірм, виробників і постачаль�
ників продукції для агропромислового
комплексу, презентація передових тех�
нологій, що забезпечують екологічно
чисті продукти харчування, інновацій�
них рішень і розробок у цій галузі.
Організатори заходу: Експо�Центр
«Господар» і ТОВ «Міжнародний ви�
ставковий центр». Форум проводиться
за підтримки Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та
земельних відносин. 

* * *
28�29 листопада 2007 р. в Астані

відбудеться тренувальний курс на те�
му: «Зобов'язання за контрактом і

арбітражний розгляд» (Contractual
Obligations and Arbitration Course). Ор�
ганізатор – Міжнародна асоціація з
торгівлі зерном і кормами (GAFTA).
Слухачі курсу матимуть можливість ді�
знатися про основні принципи міжна�
родних торгових контрактів Gafta, прин�
ципи врегулювання спорів, арбітражно�
го розгляду й альтернативних систем
вирішення спорів. Вони ознайомляться
зі способами зменшення контрактних
ризиків і уникнення торгових спорів, мо�
жливостями розвитку бізнесу. Курс та�
кож дозволить отримати практичні на�
вики із роботи з контрактами.

* * *
13�14 березня 2008 р. в Одесі

Міжнародна асоціація торгівлі зерном і
кормами (GAFTA) і Українська зернова
асоціація проводять Третю міжнарод�

ну зернову конференцію «Динаміч�

ність торгівлі зерном в умовах ста�

більного ринку».
Учасники конференції зможуть поспіл�
куватися з представниками органів
державної влади, які формують дер�
жавну політику в аграрному секторі
економіки. Крім питань щодо держав�
ної політики, обговорюватимуться
перспективи розвитку українського
зернового ринку як частини світового
ринку зерна, а також основні питання
міжнародної торгівлі зерном.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
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У суперфіналі – Микола ЛЕЦИН з Нью�Йорка і Тарас ДЗЮБА з Червонограда

Артем Житков

Скуштувавши понад 25 років

тому смачного кримського

винограду, Олександр Олій�

ник вирішив, що докладе

максимум зусиль, щоб у рід�

ному місті плодоносив такий

же соковитий, крупний та

смачний виноград. Нині горо�

дина у пана Олександра до�

статньо різноманітна: родить

і полуниці, і яблука, і малина.

Є  н а в і т ь  о с о б л и в и й  с о р т

фруктів – октінідія (родич су�

часного ківі). Але попри все

виноград – його улюбленець. 

ТОДІ, 25 років тому, над виногра�

дом працювали виключно у дос�

лідницьких інститутах, а результа�

ти досліджень – нові сорти – бу�

ли не доступні «простим смерт�

ним». На північ виноградарство

ніхто не просував, здебільшого

йшлося про південні райони. От�

римати саджанці нових сортів бу�

ло проблематично, оскільки ко�

жен інститут мав випробовувати

новий сорт десятиліттями і лише

потім його запускали у виробниц�

тво. Не маючи жодного досвіду у

сфері виноградарства, він почав

самотужки «докопуватися до істи�

ни». Знайшов людей через листу�

вання, які також захоплювались

виноградом, почав виписувати

саджанці. Його метою стало виро�

щувати сорти винограду, які були

б невимогливими, смачними, не

хворіли, легко приживалися у

прохолодних північних районах

країни. Спочатку було 5�6 сортів,

чого цілком вистачало на сім'ю, а

отже, не було сенсу розширювати

хазяйство. 

Коли Союз розпався, все ста�

ло на рейки бізнесу, і виноград

масово пішов на північ. Ще не

випробувані нові сорти з'являлися

на ринку та проходили апробацію

вже у покупців. Тоді Олександр

Олійник вирішив зайнятися ви�

ноградарством серйозно, або, як

він каже, «для душі». Почав ску�

повувати всі сорти, які міг знай�

ти, і випробовувати їх на своїй ді�

лянці, підключив до свого хобі

дружину. Пріоритети лишилися

тими ж самими – якість, невиба�

гливість, пристосовуваність.

Щось у нього виходило, щось –

ні, якісь сорти не подобалися,

якісь сорти не витримували, деякі

ще й досі є у його великій колек�

ції. Сьогодні вона налічує 50 сор�

тів, які плодоносять, та ще близь�

ко 20, що ще не увійшли у стадію

плодоношення (до речі, восени

збирається підсадити ще 20!). 

Пан Олександр не займається

селекцією (хоча й є автором одно�

го сорту) і майже не реалізовує ви�

ноград, а лише випробовує нові

сорти. А інші виноградарі, як но�

вачки, так і професіонали, із задо�

воленням купують у нього якісні

лози, що пройшли «тест�драйв»

Олександра. На наше запитання,

який же сорт є найвигіднішим, він

відповів, що кожен екземпляр йо�

го колекції є цінним і підходить до

кліматичних умов Півночі Украї�

ни, спокійно перенесе зиму. Утім,

він усе ж таки назвав з десяток

улюблених: «Восторг», «Кеша»,

«Лора», «Восторг  чорний», «Ба�

клановський», «Талісман», «Вікто�

рія», «Аркадія» (відзначив як най�

надійніший сорт). Плодоносить

виноград у нього з кінця липня до

середини жовтня.  Після перших

заморозків (кінець листопада, ко�

ли врожай уже зібрано) підрізає

зайві пагони на лозі, її залишає до

наступного року, а з пагонів нарі�

зає живці, обробляє їх і тримає до

весни. Навесні знов обробляє ті

минулорічні саджанці й висаджує

їх у грунт, а потім реалізовує. Ось,

у принципі, і весь бізнес.

До речі, каже, що майже не

використовує хімії, бо вважає, що

гроно має бути екологічно чис�

тим. Лише саджанцям допомагає

зміцніти на початку життя за до�

помогою перевірених оригіналь�

них препаратів.

– Висновки, – підсумовує ін�

женер�виноградар, – яких дохо�

диш із досвідом, після тяжкої пра�

ці над своїм «дітищем»: якщо хо�

чеш мати щось, що радувало б око,

потрібно докласти чимало зусиль.

Інженер)виноградар
ЗАХОПЛЕННЯ 50 сортів районованого
винограду приносять і задоволення, і прибуток
інженеру0електроннику з Білої Церкви на
Київщині. На підході ще 20.

Олександр ОЛІЙНИК

СУПЕРФІНАЛ світового чемпіо�

нату зі швидкісного поїдання ва�

реників відбувся у Хмельницько�

му минулої п'ятниці. За суперприз

– 5 тисяч гривень – і звання чем�

піона світу змагалися Микола Ле�

цин з Нью�Йорка, (27 років) і Та�

рас Дзюба з Червонограда Львів�

ської області (26 років). 

Мало хто в Україні  сприймає

поїдання вареників на швидкість

як вид спорту. Проте турніри про�

водяться за всіма спортивними

правилами, щоправда, в рамках

розважального шоу. Заходи ці

виглядають доволі кумедно і неа�

бияк розважають публіку. Однак

обов'язковою умовою є присут�

ність лікарів, які зазвичай є най�

серйознішими спостерігачами.  

Хоча американцю і належить

світовий рекорд – 1 хвилина 39

секунд – із справжніми укра�

їнськими варениками він не впо�

рався взагалі.  Тарас же не просто

переміг, а й встановив новий ре�

корд України, перевищивши свої

ж минулорічні досягнення. Від�

нині  максимальна українська

швидкість у поїданні вареників

становить 4 хвилини 1 секунду.

Тепер в планах юнака продовжи�

ти тренування і кинути виклик

чемпіонові світу. 

Для розігріву публіки запроси�

ли добровольців, яких об'єднува�

ла любов до вареників з карто�

плею. Змагалися, як�то кажуть,

«не щадя живота своего». Але за

таких умов швидко з'їсти 100 ва�

реників – справа майже героїчна.

Хто ковтав, навіть не жуючи,

хтось змащував сметаною або сма�

женим салом, хтось запивав во�

дою…

Це дивне змагання, чемпіонат,

було засновано у США 6 років то�

му емігрантом з Одеси Алексом

Гутмахером. Кажуть, що зроблено

це було, щоб українські вареники

стали популярними в усьому світі.

Вареники: «Не щадя живота своего»
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Агро�
Поділля�2007
Виставка під такою на�

звою на початку осені 

23�й раз зібрала аграріїв

Хмельниччини. Вона тра�

диційно розташувалась на

території ВАТ «Хмель�

ницькголовплемпідприєм�

ство» на площі 4 га і зібра�

ла близько 300 учасників. 

Відвідувачі мали змогу ознай�
омитись з досягненнями селек�
ційно�племінної роботи СГК
«Летава» Чемеровецького р�
ну, СК «Промінь» Красилів�
ського р�ну, СГВК «Святець»
Теофіпольського р�ну, огляну�
ти виставку паливно�мастиль�
них матеріалів та електро�
інструментів, техніку Красилів�
ського, Волочиського машино�
будівних та Харківського трак�
торного заводів, ТЗОВ «Дон�
снаб�захід», іноземних фірм
«Лемкен» та «АМАКО» тощо. 
У рамках виставки також від�
бувся конкурс на кращий по�
дільський коровай, виготовле�
ний з зерна врожаю 2007 року.
Після цього шедеври подільсь�
ких хлібопекарів було відправ�
лено до дитячих будинків.
Виставка порадувала і спожи�
вачів – товаровиробники про�
водили розпродаж сіль�
госппродукції, ціни на яку були
значно нижчими за ринкові.
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