
ЄДИНА ЗЕРНОВА БІРЖА: 
МАЄМО НЕПОГАНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Про переваги, які отримає
Україна від створення
єдиної зернової біржі,
розповідає президент УЗА
Володимир Клименко.
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НАСТАВ ЧАС 
ВІДКЛАНЯТИСЯ

Чи можливо припинити договірні
відносини з недобросовісним
орендарем, звільнивши місце
для дбайливого господарника?
Складно, але можливо.

СУЧАСНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 
ЗАМІСТЬ МАЛОЇ АВІАЦІЇ

Обприскувачі з великим кліренсом,
що їх представляє на українському
ринку компанія АМАКО, пристосовані
не тільки до оприскування, а й до
економії коштів власника.

«Украгролізинг» 
береться за імпортну 
сільгосптехніку
Національна акціонерна ком�
панія (НАК) «Украгролізинг»
ініціює процес передачі у фі�
нансовий лізинг імпортної тех�
ніки за рахунок статутного
фонду компанії. Про це 7 ли�
стопада повідомила прес�
служба НАК з посиланням на
генерального директора ком�
панії Сергія Смика. За даними
прес�служби, компанія вже
уклала відповідний договір з
австрійською компанією Hat�
zenbichler, яка виробляє широ�
козахватну грунтообробну тех�
ніку. Разом з тим, «Украгролі�
зинг» веде переговори з кіль�
кома європейськими заводами
щодо постачання сільгосптех�
ніки до України через НАК
«Украгролізинг» і з іноземними
банками по залученню кредит�
них ресурсів. Крім того НАК
ініціює скасування низки обме�
жень у процедурі закупівлі аг�
раріями техніки. 
За даними Міністерства аграр�
ної політики України, за сі�
чень�вересень 2007 р. сіль�
госпвиробники придбали ім�
портну сільгосптехніку на 7,2
млрд. грн., що більш ніж на
50% перевищує показник ми�
нулого року. 
Довідка. НАК «Украгролізинг»
створена Постановою КМУ від
11 квітня 2001 р. Компанія є на�
ступником майнових прав і зо�
бов'язань державного лізинго�
вого підприємства «Украгролі�
зинг», створеного на базі Дер�
жавного лізингового фонду в
1999 р. Компанія має більше 25
філіалів в Україні. До складу
компанії входять підприємства
технічного обслуговування,
матеріально�технічного поста�
чання і машинно�технічні стан�
ції. Усього до складу компанії
входять 64 підприємства. 
У жовтні ц.р. уряд України
прийняв рішення збільшити
статутний капітал НАК на
59,4%, або на 163,98 млн.
грн., – до 440,08 млн. грн.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, що базу�

ється на оперативних даних ре�

гіонів, станом на 7 жовтня 2007

року в Україні майже завершено

осінній комплекс польових робіт.

Збирання зернових добігло

позначки 99%. Фактично зернові

культури зібрано на площі 13284

тис. га, намолочено зерна 30471

тис. тонн. При майже однаковій

площі цей показник менший від

минулорічного (34957 тис.тонн)

за рахунок зменшення середньої

врожайності на 2,7 ц/га – 22,9

ц/га у 2007 році та 25,6 ц/га у

2006�му.

Кукурудзу на зерно зібрано

з площі 1803 тис. га, це 93% від

плану.  Одержано зерна 7202

тис.тонн при середній урожайно�

сті 39,9 ц/га. За останній тиждень

показник середньої урожайності

збільшився на 1,9 ц/га. Торік на

цю дату було зібрано врожай з

1467 тис.га площ, одержано 5429

тис. тонн зерна при середній уро�

жайності 37,0 ц/га.

Зібрано врожай соняшнику з

3297 тис га (98% від заплановано�

го), одержано 4339 тис.тонн зер�

на, середня урожайність стано�

вить 13,2 ц/га. У 2006 році на цю

дату було убрано 3787 тис.га,

одержано зерна 5456 тис.тонн

при середній урожайності

14,4 ц/га.

Сою зібрано на площі 539

тис. га (93% від плану), одержано

зерна 667 тис.тонн, середня уро�

жайність становить 12,4 ц/га. То�

рік на цю дату площа збирання

становила 686 тис.га, а зерна було

одержано 837 тис.тонн. Середня

урожайність була трохи нижчою

– 12,2 ц/га.

Цукрових буряків з площі

579 тис. га (97% запланованих до

збирання площ) накопано 16860

тис.тонн при середній врожайно�

сті 291,2 ц/га . Вивезено буряків

15772 тис.тонн. Ситуація вигля�

дає гіршою, ніж на цю дату в 2006

році. Тоді буряків було викопано

на площі 790 тис.га, накопано

22378 тис. тонн за дещо нижчої

урожайності – 283,3 ц/га. Проте

вивезено було 21150 тис.тонн.

Завершено сівбу озимих

зернових культур. Отже посія�

но понад 7,5 млн. га (108% від за�

планованого), у тому числі ози�

мої пшениці майже 6,3 млн.га

(107% від плану), жита – 473

тис.га (101% запланованого), яч�

меню – 750 тис.га.(120% плану). 

Загалом озимим ріпаком

восени 2007 року засіяно майже

1,4 млн.га, а це 165 % від запла�

нованих. Будемо сподіватися на

сприятливі природнокліматичні

умови цієї зими і хороший уро�

жай наступного року.

Зяблевий обробіток ґрунту

також майже завершено. Його

проведено на площі 11994 тис.га

(93% від плану), у тому числі гли�

бока оранка – 822 тис.га (97% від

плану). У 2006 році ці показники

були на рівні 11513 тис.га і 1287

тис.га відповідно.

Осінній комплекс2007 
майже завершено

ПЕРСПЕКТИВА
ЧИ СТАНЕ ХЛІБА ВСІМ?

У світі, на переконання експертів,
назріває хлібна проблема. І хоча
голодування Україні не загрожує,
можливості вітчизняного АПК далеко
не гумові, переконують експерти.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у жовтні 2007 року.
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ТОЧКА ЗОРУ
ХАРЧІ ДОРОЖЧАЮТЬ ñ 
ПАЛИВО НЕ ДЕШЕВШАЄ

Останнім часом світова спільнота
заходилася говорити про переваги
переходу на використання біопалива.
Проте не все так однозначно...
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Уряд України змінив дату по"

чатку експорту 1,203 млн.

тонн зернових культур з краї"

ни на 31 грудня 2007 р. Відпо"

відну постанову №1287 від 31

жовтня 2007 р.  п ідписав

п р е м ' є р " м і н і с т р  Ук р а ї н и

Віктор Янукович. 

ЗГІДНО з інформацією Урядово�

го порталу з посиланням на міні�

стра економіки Анатолія Кінаха,

«перенесення термінів експорту

необхідне для того, щоб уряд зміг

краще проаналізувати тенденції

на світових ринках зерна, а також

завершити формування держав�

ного продовольчого резерву». 

За словами А.Кінаха,  ек�

спортні квоти при цьому зменшу�

ватися не будуть.

Міністр аграрної політики

Юрій Мельник висловлює стур�

бованість ситуацією із закупівлею

зерна урожаю нинішнього року

до державного продовольчого ре�

зерву. 

За даними Мінагрополітики,

з урахуванням залишків зерна

держрезерв сформований лише

на 37% – у нинішньому році з

необхідних 710 тис. т закуплено

лише 184 тис. т зернових. 

Нещодавно міністр аграрної

політики Юрій Мельник заявляв,

що експорт зернових почнеться

вчасно – 1 листопада 2007 року. 

Нагадаємо, що раніше Кабмін

дозволив експорт зернових куль�

тур у розмірі 1,203 млн. тонн (200

тис. тонн пшениці, 400 тис. тонн

ячменю, 600 тис. тонн кукурудзи і

3 тис. тонн жита) в період з 1 ли�

стопада 2007 р. по 31 березня

2008 р.
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ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

У листопаді – 
внести зміни щодо оподаткування
Мінагрополітики затвердило План заходів щодо
виконання Указу Президента від 18 вересня 2007 року
№890 «Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна».
Так, у відповідному наказі Міністерства від 22 жовтня ц.р.
№755, зокрема, на листопад заплановано подати Кабміну
законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств», передбачивши, в
тому числі, включення до складу валових доходів
сільськогосподарських підприємств суми попередньої
оплати вартості зерна за датою відвантаження цього
зерна, а до складу валових витрат підприємств –
попередньої оплати вартості зерна платникам
фіксованого сільськогосподарського податку за датою
здійснення такої попередньої оплати. 

Молочний реєстр «оновився»
Мінагрополітики своїм наказом від 25 жовтня ц.р. №761
внесло зміни до Реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів
господарювання. Так, з Реєстру виключено радгосп�
комбінат «Обухівський» та ЗАТ «Золотоніський
маслоробний комбінат». Водночас, Реєстр поповнився
дев'ятьма «новими старими» суб'єктами господарювання:
ТОВ «Сільськогосподарське товариство «Донбас Агро»,
сільськогосподарське ТОВ «Надія» (Луганська обл.), ВАТ
«Обухівське», приватна агрофірма «Колос» (Київська
обл.), АТЗТ «Борівський молокозавод», ДП
«Богодухівський сільськогосподарський учбово�курсовий
комбінат» (Харківська обл.), ЗАТ «Золотоніський
маслоробний комбінат», ТОВ «Лавр Трейд» (Черкаська
обл.), ВАТ «Ічнянський молочно�консервний комбінат»
(Чернігівська обл.). 

Для спецзон затверджено форми
Міністерство аграрної політики України видало наказ №746
«Про надання статусу спеціальних сировинних зон», яким
18 жовтня ц.р. було затверджено форми документів,
необхідних для надання статусу спеціальної сировинної
зони із виробництва сировини, яка відповідає
обов'язковим санітарно�гігієнічним вимогам, що
висуваються до дитячого та дієтичного харчування.
Так, зокрема, затверджено такі форми: 
– заява на ім'я голови комісії при Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних та Севастопольській міській
держадміністраціях на отримання виробником сировини
статусу спеціальної сировинної зони;
– агроекологічне обґрунтування про можливість надання
статусу спеціальної сировинної зони;
– висновок комісії про можливість надання виробникові
сировини статусу спеціальної сировинної зони;
– подання про внесення виробника сировини до реєстру
спеціальних сировинних зон;
– визначити Інститут агроекології Української академії
аграрних наук уповноваженою науково�дослідною
установою, яка здійснює аналіз матеріалів та підготовку
агроекологічного обґрунтування на відповідність
сільськогосподарських угідь виробників сировини статусу
спеціальних сировинних зон.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації мають щорічно до 1 лютого
забезпечувати подання інформації про надання
виробникам статусу спеціальних сировинних зон станом
на 1 січня.

МІНІСТЕРСТВО економіки Ук�

раїни затвердило перелік міні�

мальних рівнів індикативних цін

на деякі види продукції, що ек�

спортується з України у листопа�

ді 2007 року. Відповідний наказ за

№364 датовано 30 жовтня ц.р.

Як зазначено в документі, в

разі отримання експортером сто�

відсоткової оплати за зовнішньо�

економічним договором (кон�

трактом) на поставку товарів, які

підлягають митному оформлен�

ню у листопаді 2007 року, засто�

совуються рівні індикативних

цін, встановлені на день зара�

хування на поточний рахунок ек�

спортера валютної виручки за

цим зовнішньоекономічним до�

говором (контрактом), за умови

наявності відповідної довідки

уповноваженого банку із зазна�

ченням номера контракту та від�

повідних реквізитів контрагента.

Якщо на момент зміни інди�

кативних цін здійснюється мит�

не оформлення продукції за ра�

ніше укладеними договора�

ми/контрактами, відвантаження

та митне оформлення партії цієї

продукції проводиться на під�

ставі індикативних цін, що дія�

ли на початок її митного офор�

млення.

Затверджено такі мінімальні

рівні індикативних цін (USD/MT,

на умовах поставки FOB – Чор�

номорські порти або DAF – укра�

їнський кордон):

для живої великої рогатої ху�

доби:

•вагою до 350 кг/гол. – 1350�

1400,

•вагою більше 350 кг/гол. –

1400�1500;

для живих баранів та вівців:

•вагою до 30 кг/гол. – 1050�1200,

•вагою більше 30 кг/гол. – 1000�

1100;

для шкір великої рогатої худо�

би мокросолених та консер�

вованих, іншим способом не�

контурованих, машинного

зйому (для шкір мокросоле�

них неконтурованих ручного

зйому ціни за гатунками від�

повідно зменшуються до

10%):

•першого ґатунку – 1700�1750,

•другого ґатунку – 1600�1650,

•третього ґатунку – 1450�1500,

•четвертого ґатунку – 1350�1450,

•вагою до 10 кг, першого ґатунку

– 2600�3000;

для шкір овечих мокросоле�

них (USD/шт.):

•першого ґатунку – 5,0�6,0,

•другого ґатунку – 4,0�5,0,

•третього ґатунку – 3,0�4,0,

•четвертого ґатунку – 1,7�3,0;

для шкір свиней мокросоле�

них та консервованих іншим

способом неконтурованих,

машинного зйому:

•першого ґатунку – 775�850,

•другого ґатунку – 725�770,

•третього ґатунку – 650�690,

•четвертого ґатунку – 600�630;

для насіння льону дробленого

або недробленого – 420;

для насіння соняшнику дро�

бленого або недробленого –

670;

для насіння рижію – 300.

Затверджено мінімальні рівні 
індикативних цін на листопад 2007 року

Знову СТОП



Кому війна, 
а кому…  
СВІТОВИЙ ринок зерна стагнує,

кажуть експерти. Так звані пере�

хідні залишки лише пшениці у

цьому маркетинговому році, за

даними Світової продовольчої

організації, скоротилися до свого

мінімуму 26�річної давнини – 116

мільйонів тонн. Те ж саме відбу�

вається і з іншими зерновими.

Для країн�імпортерів продоволь�

ства нинішні обставини загроз�

ливі. І в майбутньому можуть пе�

рерости у серйозний брак про�

дуктів харчуваня для населення.

Водночас для низки інших дер�

жав, серед яких і Україна, цей час

може виявитися золотим. Попит

на харчові продукти стрімко зрос�

тає, передусім – на зернові. На

думку європейських науковців,

саме Україна, Аргентина та Ка�

захстан у майбутньому здатні вря�

тувати світ від голоду. Та чи змо�

жуть аграрії цих країн скориста�

тися нагодою?

«Не хрущовщина»
ВІТЧИЗНЯНІ аналітики визна�

ють штучність радянської задум�

ки щодо масового вирощування

кукурудзи і водночас додають, що

нині така програма нам би не за�

вадила. Бо ціни на цю культуру у

світі зростають чи не найшвидше.

«Причин декілька, – стверджує

керівник компанії «Lucky Grain»

Геннадій Осіяненко. – Дефіцит

зернових, передусім кукурудзи,

створює біоенергетика. Як відо�

мо, США – найбільший поста�

чальник кукурудзи у світі. З 90

млн. тонн, які щороку продають�

ся на глобальному ринку, амери�

канці дають 60. Та сьогодні ця

країна здобуває енергетичну не�

залежність. І впроваджує біоенер�

гетичні програми. Кукурудза ж –

чи не основна сировина для ви�

робництва біоетанолу». Аналіти�

ки переконані,  в України є шанс

стати серйозним гравцем на рин�

ку зернових. І експортувати не по

13 мільйонів тонн, як це було

2005/06 МР, а у 2�3 рази більше.

Тим часом лише на кукурудзу

цього року ціни зросли більш ніж

на половину. Фахівці вважають,

що вирощувати «царицю полів»

вигідніше навіть, ніж пшеницю. І

хоча початкові витрати на сівбу та

обробіток дещо вищі, результат

привабливіший. Бо у хороших

господарів середній вихід пшени�

ці близько 4 тонн з гектара. А ку�

курузні врожаї ефективні госпо�

дарники збирають удвічі вищі.

Закупівельні ж ціни однакові –

1200 гривень за тонну. 

Чи є резерви?
МОЖЛИВОСТІ українського

АПК теж не гумові – зазначають

експерти. І на тлі браку інвести�

цій розширювати виробництво

не просто. Принаймні, для біль�

шості середніх господарств. Вод�

ночас чимало агрофірм і досі ви�

робляють сільгоспкультури «за

інерцією». Навіть, якщо це збит�

ково. Приміром, чимало з них сі�

ють цукрові буряки. Це високо�

технологічна культура, її вирощу�

вання потребує значних витрат. А

попит мінімальний. Наразі цук�

роварні пропонують закупівельні

ціни – 170 гривень за тонну со�

лодких коренів, які, на жаль, для

більшості агровиробників не по�

кривають витрат. І рентабельність

або нульова, або від'ємна. Зага�

лом перехідні залишки цукру в

Україні збільшуються. У світі теж

тенденція до зростання. З почат�

ку 90�х глобальні солодкі резер�

ви, за даними сільськогосподар�

ського департаменту США, роз�

дулися майже удвічі  – з 45

млн.тонн до 80. Через це говори�

ти про перспективи експорту ук�

раїнського цукру не варто. Наші

традиційні ринки збуту – Росія та

колишні республіки СРСР відда�

ють перевагу тростинному цукру. 

Та й на внутрішньому ринку

не все просто. Україна щороку

«з'їдає» близько 2 млн. тонн цу�

кру. За умов дотримання суча�

сних технологій виробництва

цукрових буряків та їхньої пере�

робки, було б цілком достатньо

300 тисяч гектарів під сівбу, пере�

конані фахівці ринку. Натомість

маємо удвічі більше – у 2007 р.

засіяли понад 600 тис. га. Між ін�

шим, низка профільних верти�

кально�інтегрованих компаній,

(до їхнього складу входять під�

приємства, що вирощують і пере�

робляють цукрові буряки) актив�

но модернізують виробництво і

фактично не потребують сирови�

ни із ззовні. 

Оптимізація 
під ринок
ПРОБЛЕМУ, схоже, розуміє й

уряд. Зокрема, віце�прем'єр з пи�

тань АПК Віктор Слаута на одно�

му з виїзних засідань колегії Чер�

каської облдержадміністрації за�

явив, що треба скорочувати пло�

щі під цукрові буряки. Хоча б до

450 тисяч га. І передусім на Пів�

дні, де збирають максимум по 100

ц/га. Такі господарства – не кон�

куренти вертикально�інтегрова�

ним компаніям, які наразі мають

уп'ятеро вищі врожаї в централь�

них регіонах. 

На думку експертів, вироб�

ники цукристих, щоб не прац�

ювати собі на збиток, будуть пе�

релаштовуватися на вирощуван�

ня інших культур, які нині ма�

ють шалений попит на світово�

му ринку. Інакше «святе» місце

займуть інші. Сіяти ж цукрові

буряки нині так само безперс�

пективно, як відкривати свино�

ферму, скажімо, на Близькому

Сході. Якщо ж Україна вступить

до СОТ, восьма частина ринку

заповниться тростинним цук�

ром. Та й ціни стануть світови�

ми – кажуть експерти. Слід заз�

начити, що поки ми платимо за

солодкий пісок дорожче, ніж

споживачі Європи. Якщо для

більшості цукровиків України

2800 грн. за тонну – граничний

показник, що навіть не покри�

ває витрат, про яку рентабель�

ність говоритимемо, якщо ціна

ще знизиться. 

Антон Вершник
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Чи стане хліба всім?
ПЕРСПЕКТИВА Благо, це питання не стосується України. Натомість у світі, на переконання
експертів, назріває хлібна проблема. І не виключено, що у перспективі частина населення планети
голодуватиме. Такою є плата за нещадне споживання природних енергетичних ресурсів, що,
зрештою, привело нас до ери біоенергетики. Про пальне із зерна нещодавно лише говорили, а тепер
ця промисловість у низці країн(експортерів продовольства стає однією з передових.

Розвиток 
земельних 
відносин 
в Україні
КРУГЛИЙ стіл під такою назвою

відбувся 8 листопада цього року за

ініціативи ВГО «Українська аграр�

на конфедерація». Перспективи

ринку земель сільськогосподарсь�

кого призначення досліджували

представники державних установ,

керівники професійних та гро�

мадських об'єднань, сільськогос�

подарські виробники, експерти та

правознавці. 

Так, із вступним словом до

учасників зібрання виступив пре�

зидент Української аграрної кон�

федерації Леонід Козаченко. По�

зицію Секретаріату Президента

України щодо розвитку ринку зе�

мель сільськогосподарського

призначення представив Іван

Демчак. Баченням перспектив

розвитку земельних відносин по�

ділився начальник управління з

контролю за використаням зе�

мель Державного земельного

агентства Сергій Черноштан.

Старший науковий співробітник

Інституту держави і права ім.

В.М.Корецького, к.ю.н. Павло

Кулініч проаналізував правове

регулювання ринку земель

сільськогосподарського призна�

чення: механізми, обмеження та

шляхи вдосконалення. Розвитку

ринку оренди земель сільськогос�

подарського призначення при�

святив свою доповідь директор

правничої фірми «Софія», н.с. Ін�

ституту держави і  права ім.

В.М.Корецького, доцент НаУК�

МА, к.ю.н., адвокат Олександр

Поліводський. А виконавчий ди�

ректор ІРЦ «Реформування зе�

мельних відносин в Україні»

Максим Федорченко простежив

за взаємозв'язком між державним

кадастром та системою реєстрації

речових прав, а саме – позитив�

ними та негативними аспектами

різних шляхів розвитку ситуації.

За результатами засідання всі

пропозиції учасників було уза�

гальнено та внесено в звернення

до керівництва держави. 

Докладніше про перебіг круглого
столу читайте в наступному числі
«АГРОПРОФІ».

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ комітет

України звернувся до Кабміну з

низкою пропозицій щодо стабілі�

зації продовольчих ринків. Керів�

ник відомства Олексій Костусєв

пояснив, що дані ініціативи спря�

мовані на те, щоб не допустити ці�

нових стрибків на продукти харчу�

вання в майбутньому. Ініціативи

АМКУ полягають в наступному.

По�перше, Комітет вважає за

доцільне внести зміни до постано�

ви Кабінету Міністрів №1548 «Про

встановлення повноважень орга�

нів виконавчої влади та виконав�

чих органів міських рад щодо ре�

гулювання цін (тарифів)». Йдеть�

ся про доповнення, які дозволять

застосовувати відповідне пропор�

ційне зменшення граничного роз�

міру торговельної надбавки у разі

підвищення цін на основні продо�

вольчі товари більш як на 5%.

По�друге, впровадити типовий

договір, що укладатимуть місцеві

органи влади та хлібопекарські

підприємства, в якому передбачи�

ти, що виробники повинні вико�

ристовувати отримане з держре�

зерву борошно виключно для ви�

робництва соціальних сортів хліба.

Водночас, необхідно запровадити

чіткий механізм відповідальності

за невиконання цієї умови. Також

пропонується нормативно закрі�

пити, що  борошно з держрезерву

має постачатися безпосередньо

хлібопекарським підприємствам.

По�третє, пропонується розро�

бити та винести на розгляд ВРУ

два законопроекти: «Про внутріш�

ню торгівлю» та «Про ціни пере�

продажу продовольчих товарів».

Щодо першого, то подібного нор�

мативного акту до сьогодні не іс�

нувало взагалі. На думку Коміте�

ту, в цьому документі обов'язково

мають бути прописані єдині пра�

вила гри для всіх учасників ринку,

які займаються оптовою та роз�

дрібною торгівлею. Це допоможе

врегулювати діяльність і  тих

суб'єктів, що працюють за спро�

щеною системою оподаткування.

Зокрема, щодо звітування про об�

сяги реалізації продтоварів та про

власну відповідальність за якість

продукції. Впровадження іншого

законопроекту має забезпечити

встановлення граничного рівня

торговельної надбавки незалежно

від кількості посередників. У свою

чергу це забезпечить стабільність

роздрібних цін на продукти.

І насамкінець, АМКУ пропо�

нує запровадити такий порядок

проведення товарних інтервен�

цій, що унеможливлював би втру�

чання в цей процес посередників,

які присвоюють левову частку

коштів від реалізації продоволь�

чих товарів.

«Втілення у життя наших про�

позицій стане реальним кроком на

шляху ефективного попередження

цінових стрибків, захисту вітчиз�

няного виробника та покращення

роботи продовольчих ринків в ці�

лому», – вважає Олексій Костусєв.

За матеріалами прес"служби АМКУ

Антимонопольні ініціативи на ринку продовольства



Семінар 
по складським
документам 
6 ЛИСТОПАДА в Києві відбувся

семінар на тему «Функціонування

ринку зерна в Україні. Державне

регулювання і перспективи ро�

звитку». Організатор семінару

Проект Європейського банку ре�

конструкції та розвитку, компанії

ACDI/VOCA й Інституту розвитку

аграрних ринків «Завершення

впровадження в Україні системи

складських документів на зерно».

Серед виступаючих представники

Інституту розвитку аграрних рин�

ків, Української зернової асоці�

ації, Держінспекції по контролю

якості сільгосппродукції і моніто�

рингу її ринку, ДП «Держреєстри

України», проекту «Завершення

впровадження в Україні системи

складських документів на зерно».

Широкий спектр питань, що роз�

глядалися на семінарі, охопив ко�

ло питань від законодавчих аспек�

тів і державного контролю збері�

гання зерна до особливостей про�

грамного забезпечення системи

складських документів.    

Увазі тих, кого цікавить тема

складських свідоцтв можемо пора�

дити книгу В.Є.Андрієвського,

В.Г.Лебедя, В.Г.Клименка, Р.Я. Ко�

рінця, С.В.Тараканова, І.П.Хода�

ківського, А.П.Шпірка  «Склад"

ські документи на зерно в

запитаннях і відповідях». Серед

основних питань, розглянутих у

книзі, зокрема: знайомство з систе�

мою складських документів на зер�

но; типи бланків складських доку�

ментів на зерно; порядок здавання

зерна на склад; порядок переда�

вання складських документів;

отримання зерна зі складу; реєстри

зерна та складських документів на

зерно; огляд законодавства щодо

складських документів; чому пот�

рібен Гарантійний фонд виконан�

ня зобов'язань за складськими до�

кументами на зерно.

– ІДЕЯ СТВОРЕННЯ в Україні

товарно�зернової біржі за при�

кладом найпотужнішої у світі

Чиказької фондової, на якій

торгують ф'ючерсами на сіль�

госппродукцію, надто актуаль�

на. Єдина біржа дозволяє ухва�

лювати, на підставі наданої нею

оперативної і аналітичної ін�

формації, важливі інвестиційні

рішення на ринках. Тобто у уча�

сників ринку з'являється мо�

жливість, як прогнозувати ціни

на певну культуру, так і орієнту�

ватися, що вигідно сіяти, що

продавати, а що й притримува�

ти. Аналогічні структури існу�

ють у Канаді, Угорщині. 

Про необхідність створення

в Україні єдиної товарно�зер�

нової біржі говорив на спільно�

му засіданні в Кабміні Прези�

дент Віктор Ющенко. Зокрема,

він акцентував увагу, що наяв�

ність понад 20 зернових бірж є

суто українським винаходом.

При цьому ми робимо оцінку

вартості зерна на основі поза�

біржових торгів. Звідси і бажан�

ня поставити межі між областя�

ми, зупинити рух зерна, тоді як

в розвинених країнах – на�

приклад, в Канаді,  США –

сільгоспвиробник кожну хви�

лину знає, скільки коштує його

продукція. Таким чином, якщо

Україна не має біржового рин�

ку, то немає і біржової ціни, яка

є найбільш точною оцінкою

праці селянина. 

Свого часу американська

компанія «Кемонікс» проводи�

ла низку заходів щодо налаго�

дження біржової діяльності в

нашій країні. Останні п'ять ро�

ків вона припинила у нас свою

роботу. Проте завдяки їй ми ма�

ємо можливість проводити бір�

жові торги, але в режимі «реаль�

ного часу». Як у Турції на базарі

– привіз свою машину зерна –

продав за сьогоднішньою ціною

і з того щасливий. А вкрай ва�

жливої для будь�якого бізнесу

інформації про можливі ціни

немає. Наприклад, у США всі

виробники на підставі прогно�

зованих Чиказькою біржею цін

вирішують, яку культуру сіяти.

Тобто єдина зернова біржа – це

система прогнозування цін для

всіх учасників ринку – вироб�

ників, банкірів, торговців тощо.

Це торгівля не реальним това�

ром, а контрактами. Це важли�

во, особливо з огляду на те, що

вітчизняною державною про�

грамою закладено збільшення

виробництва зерна найближчи�

ми роками до рівня 50�60 міль�

йонів тонн щорічно.

Ще одне дуже важливе, на�

віть стратегічне питання – уряд

повинен гарантувати невтру�

чання в роботу такої біржі. Як�

що ви, наприклад, купуєте

ф'ючерс, який дозволяє вам від�

вантажити певну партію товару,

а після цього Кабмін говорить,

що експорт закритий, то така

біржа не зможе існувати. Також

необхідно відрегулювати нор�

мативно�правову базу, механіз�

ми діяльності антимонопольно�

го законодавства і державного

управління, інакше компанії

довіряти такій біржі не будуть.

Отже український ринок поки

не готовий до повноцінного

функціонування такої структу�

ри. Але ми маємо досить непо�

гані перспективи.

У лютому наступного року

заплановано візит української

делегації до Сполучених Штатів

Америки саме з метою впрова�

дження системи створення єди�

ної товарно�зернової біржі в Ук�

раїні.  Підготовча робота в цьому

напрямку ведеться вже протягом

року. Також сподіваємося обго�

ворити тенденції на світовому

ринку зерна і місце України на

цьому ринку.

Я згоден з думкою провідно�

го експерта економічних про�

грам Українського центру еко�

номічних і політичних дослі�

джень ім. О.Разумкова Костян�

тина Кузнєцова, що ситуація в

Україні із зростанням цін на ви�

робничому ринку була спрово�

кована через  адміністративне

втручання на ринок зерна. Тому

цю проблему також  потрібно

вирішувати. 

Єдина зернова біржа може

бути також інструментом, який

дозволить вирішити і проблему

неефективних товарних інтер�

венцій. 

Головне, щоб робота товар�

но�зернової біржі була узго�

джена з антимонопольним за�

конодавством, адже повинна

бути упевненість, що не буде

провокації цін через диктуван�

ня монополістом його умов.

Також з експертом можна по�

годитись у тому, що потрібен

контроль і розробка товарних

механізмів в цілому, не тільки

щодо зерна (йдеться  і  про

м'ясо, і про молоко). Тобто

необхідно враховувати страте�

гічні питання, пов'язані з про�

довольчим забезпеченням на�

ших громадян. І ще, хоч і зву�

чить дещо банально, єдина бір�

жа – це реальні кроки по бо�

ротьбі з корупцією.

Підготував Артем Житков
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ВИНОГРАДАРСЬКІ, садівничі та хмеляр�

ські господарства України отримають бю�

джетну компенсацію за витрати з догляду

за молодими багаторічними насадження�

ми, що постраждали від негоди. Необхідні

зміни щодо цього внесені постановою

уряду від 24 жовтня ц.р. №1250 до Поряд�

ку справляння збору та використання

коштів на розвиток виноградарства, садів�

ництва та хмелярства (постанова Уряду від

15.07.2005 №587). 

Бюджетні кошти для підтримки назва�

них галузей акумулюються у спеціально�

му фонді державного бюджету відповідно

до Закону України «Про збір на розвиток

виноградарства, садівництва та хмеляр�

ства», прийнятого у 1999 році. Платника�

ми цього одновідсоткового збору є суб'єк�

ти підприємницької діяльності усіх форм

власності, які реалізують у торговельній

мережі алкогольні напої та пиво. Зокрема,

у Державному бюджеті на 2007 рік на це

передбачено 275 млн. гривень. Порядок

використання цих коштів затверджується

Кабінетом Міністрів України.

Протягом 2005�2007 років молоді нас�

адження спеціалізованих виноградарсь�

ких та садівничих господарств постраж�

дали від вимерзання, градобоїв, посухи

тощо. Лише у поточному році від градо�

бою та посухи господарства Закарпатсь�

кої, Миколаївської та Херсонської обла�

стей зазнали  збитків на суму понад 50

млн. гривень. Постановою передбачено

надати бюджетну підтримку таким госпо�

дарствам для відновлення молодих нас�

аджень, витрат на спорудження крапель�

ного зрошення, придбання садивного

матеріалу.

Крім того, садівництво, виноградар�

ство та хмелярство можуть ефективно роз�

виватися лише завдяки досконалому нау�

ковому супроводженню. Це потребує кон�

центрації зусиль виробництва та науки на

напрямках підвищення ресурсного потен�

ціалу галузей, формування системи еко�

номіко�правового забезпечення відповід�

но до ринкових умов.

Проте низький рівень матеріально�

технічного забезпечення галузевої науки

не відповідає сучасним вимогам. Тому до 5

відсотків коштів збору відтепер буде спря�

мовано на фінансування науково�техніч�

них досліджень та здійснення розробок у

галузях, на реалізацію необхідних інвести�

ційних проектів. 

Бюджетні кошти надаються суб'єктам

господарювання усіх форм власності, які

займаються виноградарством, садівниц�

твом і хмелярством, окрім тих, які визнані

банкрутами або більше півроку мають за�

боргованість зі сплати податків і зборів до

бюджетів і державних цільових фондів.  

Таким чином створено належні умови

для ефективного розвитку виноградар�

ства, садівництва та хмелярства, завдяки

яким буде підвищено конкурентноздат�

ність вітчизняної продукції цих галузей.

За матеріалами Урядового порталу

ЗЕРНОВИЙ РИНОК Зробити ціни на сільгосппродукцію прогнозованими
для всіх учасників ринку дозволить створення єдиної зернової біржі. Це
система торгівлі не реальним товаром, а ф'ючерсними контрактами. Про
переваги такої інституції розповідає президент УЗА Володимир Клименко.

Володимир КЛИМЕНКО

Виноградарям, садівникам та хмелярам компенсують збитки

Єдина зернова біржа: 
маємо непогані перспективи



Валерію Остаповичу, роз�
кажіть, будь ласка, чим

сьогодні живе інститут?   
– Цукрова галузь була й за�

лишається «важкою індустрією»

харчової  промисловості,  бо

практично всі її галузі викорис�

товують цукор як сировину.

За часів СРСР ми були союз�

ним закладом із філіями в Росії,

Казахстані та Україні. Зараз із

власності в нас залишився, влас�

не, лише інститут. Останні де�

сять років, крім цукрової, ми

зайнялися також крохмале�пато�

ковою галуззю, бо інститут, який

працював у цій сфері, залишився

в Росії. 

Колектив продовжує пра�

цювати в складних умовах, у при�

міщенні відсутнє опалення. Бор�

гів перед державою ми не маємо. 

Інститут раніше опікувався

економічними, технологічними

проблемами та питаннями захи�

сту навколишнього середовища й

охорони праці. У нас працювали

450 осіб, приблизно 400 – в ін�

ших філіях. Ще й досі залиши�

лась своя експериментальна база

– два цукрових заводи, великий і

малий, в Яготині (Київська обл.).

Наше велике підприємство має

борги за газ. Сьогодні як експе�

риментальна база воно практич�

но не використовується. При�

йшли інвестори, які не хочуть,

щоб там була наука. Держава, зі

свого боку, виступає проти пов�

ної приватизації підприємства.

На мою думку, з цим питанням

потрібно розібратися й залишити

підприємство як експеримен�

тальну базу для всього СНД. 

Три роки тому була видана

постанова КМУ про передачу

нашої будівлі Центрвиборчкому.

Нам в Академії наук запропону�

вали інше приміщення, як з'ясу�

валося, в аварійному стані. Зараз

уряд (старий чи новий) має тер�

міново скасувати цю постанову. 

Проте найактуальніше питан�

ня, що потребує вирішення, це

наведення ладу на нашому цук�

ровому ринку. Також, безумовно,

необхідно знайти спільну мову з

сільським господарством. 

Що Ви розумієте під сло�
вами – «спільну мову»? 

– Наприклад, у Західній Ук�

раїні дуже багато закислених зе�

мель. А цукрова галузь має такий

залишок виробництва, як дефе�

кат, який містить вапно й решту

корисних речовин. Його можна

використовувати для нейтраліза�

ції кислих ґрунтів. Інше питання

для розв'язання – постачання

жомосушіння для комбікормів.

Цього року попит на жом зріс че�

рез посуху в південних обла�

стях – Кіровоградській, Одесь�

кій, Миколаївській. 

Як оцінюєте стан цукро�
вої галузі сьогодні? 

– Вона в дуже важкому ста�

ні. Це пов'язано із сировиною,

якої нам не вистачає. Цукрові

буряки – дуже трудомістка куль�

тура, тому багато підприємств

перестали її вирощувати. Коли я

почав працювати, в Україні було

близько 1,8 млн. гектарів буря�

ків. Зараз залишилося лише 600

тисяч. 

В Україні вирощування бу�

ряків є традиційним. Утім, цук�

рова тростина – дешевша сиро�

вина. Але не варто забувати про

комплексний підхід до проблем,

бо це не лише цукор із буряків,

але й корми, патока для бро�

дильного виробництва тощо.

Тобто йдеться про ефективність

галузі як такої. До того ж слід

пам'ятати про сівозміну й про�

довольчу безпеку. 

Як, за вашими прогноза�
ми, ситуація має розвива�

тися далі? 
– Ми повернемося до тради�

цій. Цукрозаводчики самі виро�

щуватимуть для себе левову част�

ку цукрових буряків. Решту ж до�

куповуватимуть у селян.

Раніше цукрозаводів було

192. Працюючих залишилося

трохи більше сотні. 

Потрібно написати для галу�

зі національну програму, яку

має підтвердити профільне міні�

стерство та Кабмін. Вона дуже

потрібна, бо в нас зараз виник

такий парадокс: найновіші, най�

сучасніші цукрові заводи закри�

вають та «розрізають». Залиша�

ються лише середні підприєм�

ства. 

Торік ми виробили рекордну

кількість цукру за всі роки неза�

лежності України – 2,6 млн.

тонн. Для внутрішніх потреб

нам потрібно 2 млн. тонн. Отже,

приблизно 600 тис. тонн цукру в

нас виявилися «зайвими». Тому

головним завданням для нас за�

раз є розвиток сировинної бази

– і в жодному разі не через заве�

зення сирцю. Чи то буде через

СОТ, чи за якимись іншими уго�

дами,  умови виробництва

тростинного цукру мають бути

лише давальницькими. Яку кіль�

кість сировини завезли – таку

вивезли. Є в нас низка цукрових

заводів, які можуть успішно пе�

реробляти сирець на даваль�

ницьких умовах. Наприклад, це

Другий завод ім.Петровського

або «Пальміра» та інші. 

Хочу ще сказати, що цього ро�

ку ми виробимо близько 1 млн.

800 тис. тонн цукру. Утім, це не�

погано, бо перехідний залишок

минулого року повністю відшко�

дований. Зростають ціни на олію,

хліб. А в цукровій галузі оптова ці�

на зараз навіть нижча за собівар�

тість. 

Чому, на Вашу думку,
склалась така ситуація? 

– Перша причина цього – в

сировині. Друга – в теплоенерго�

ресурсах, собівартість яких зрос�

ла на 20%. І слід очікувати нових

стрибків. Якщо оптова ціна цу�

кру буде нижчою ніж три гривні

за кілограм, то, за нашими розра�

хунками, галузь помре, і ми по�

тім закуповуватимемо продукцію

за кордоном за встановленою там

ціною. 

У вас є цікаві проекти ро�
боти із сорго.  Що саме

плануєте виготовляти з цієї си�
ровини?  

– Частково – харчові сиропи,

частково використаємо для ви�

робництва біоетанолу. А чому са�

ме сорго? Бо в Україні багато сте�

пів, де росте ця культура з висо�

кою цукристістю, так само як у

Молдові та Ростовській області

Росії. На цьому етапі ми розро�

били відповідну технологію, яку

готові запровадити. 

Напевне, за нинішніх об�
ставин у галузі існують

проблеми з кадрами? 
– Так. І не лише сільське гос�

подарство це відчуває. Цільовий

набір студентів – це один із

можливих шляхів вирішення

проблеми. Інший – це розши�

рення профільної підготовки

кадрів. Наприклад, підготовка

технологів�цукровиків, які вліт�

ку, коли завод стоїть, зможуть

займатися аграрними питання�

ми, пов'язаними із вирощуван�

ням буряків. 

Особливу увагу необхідно

приділити підготовці механіків,

економістів, теплоенергетиків. У

харчовій галузі вести теплоенер�

гетичне господарство найсклад�

ніше саме на цукровому заводі:

маємо ту саму ТЕЦ, ту саму тур�

біну. 

Потрібно також більш пред�

метним зробити функціонуван�

ня аспірантури. Держава, безу�

мовно, повинна надати цукро�

вій науці можливість працюва�

ти – для цього слід затвердити

відповідну програму та фінансу�

вати її.
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Важка солодка індустрія
ТОЧКА ЗОРУ Останнім часом активно обговорюється стан, проблеми та перспективи вітчизняного
цукровиробництва. Наш сьогоднішній гість – Валерій Штангеєв, доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки й техніки України, директор Українського науково(дослідного інституту
цукрової промисловості (м.Київ).

Підготувала Наталія Тарченко

Валерій ШТАНГЕЄВ

Український науково"дослідний інститут цукрової проми"

словості (УкрНДІЦП) створений у 1927 р. одночасно з Централь�
ним науково�дослідним інститутом цукрової промисловості,
який знаходився в Москві (ЦІЦП). У 1938 р. УкрНДІЦП став філі�
єю ЦІЦП.  1954 року ЦІЦП разом із київською філією перетворено
на Загальносоюзний науково�дослідницький інститут цукрової
промисловості (ЗНДІЦП) у Києві.  У 1991 р. ЗНДІЦП знову став
Українським науково�дослідним інститутом цукрової промисло�
вості (УкрНДІЦП). 
У 2007�му УкрНДІЦП  виповнилося 80 років.

ДОВІДКА

НОВИНИ ï СТИСЛО

Укрцукор прогнозує 
зростання цін
Національна асоціація цукро�
виробників «Укрцукор» прог�
нозує зростання цін на цукор
після закінчення сезону пере�
робки цукрових буряків уро�
жаю 2007 р. Про це заявив
голова правління асоціації
Микола Ярчук.
Він не уточнив, на скільки са�
ме ціна підвищиться, зазна�
чивши тільки, що зараз опто�
ва відпускна ціна на цукор
становить 2,6�2,7 тис. грн/т,
тоді як собівартість вироб�
ництва цукру – 3,1 тис. грн/т.
Нині, як пояснив М.Ярчук,
цукрові заводи реалізовують
цукор за низькими цінами
тільки для покриття поточних
витрат на виробництво, а піс�
ля закінчення сезону реалізо�
вуватимуть його за цінами
вищими за собівартість, щоб
покрити нинішні збитки й от�
римати прибуток від реаліза�
ції продукції.
При цьому він наголосив, що
дефіциту цукру на ринку не
буде. За словами М.Ярчука,
вже зараз спостерігається
тенденція до підвищення цін
на цукор, а після нового року
може відбутися їх стрибок.

Прогноз
виробництва 
цукру в Росії
З огляду на очікувані обсяги
виробництва буряків у Росії,
їхню цукристість, виробниц�
тво бурякового цукру в по�
точному виробничому сезоні
очікується в обсязі 3095 тис.
тонн (у 2006�2007 рр. вироб�
ництво цукру становило 3265
тис. тонн). 
Станом на 31 жовтня п.р у Ро�
сії з 1066 тис. га загальних
посівних площ цукрових бу�
ряків зібрано сільгосппідпри�
ємствами 797 (у 2006 р. –
727) тис. га, накопано 22,8 (у
2006 р. – 22,9) млн. тонн бу�
ряків при врожайності 28,6 (у
2006 р. – 31,5) т/га. 
Валовий збір буряків прогно�
зується в обсязі 28,9 млн.
тонн при врожайності 28,5
т/га. У 2006 р. валовий збір
становив 30 млн. тонн при
врожайності 32 т/га. 
Із пущених 79 цукрових заво�
дів 3 вже закінчили сезон пе�
реробки буряків. Це заводи
Краснодарського краю – Ла�
бінський, Ново�Кубанський,
Усть�Лабінський.



ЦІНИ В ПЕРЕРОБНІЙ проми�

словості зросли на 2,6%. Найбіль�

ше (на 7,7%) подорожчала про�

дукція у виробництві коксу, про�

дуктів нафтопереробки. 

У виробництві харчових про�
дуктів, напоїв і тютюнових виро�
бів ціни зросли на 4,5% (див.

таблицю 2), при цьому у вироб�

ництві олії та тваринних жирів

ціни зросли на 14,6%, молочних

продуктів та морозива – на 9,3%,

макаронних виробів – на 9,2%,

хліба та хлібобулочних виробів –

на 4,4%, продуктів борошно�

мельно�круп'яної промислово�

сті – на 3,5%. 

На 2,2�1,2% підвищилися ці�

ни у хімічному виробництві, це�

люлозно�паперовому виробни�

цтві і видавничій діяльності, ви�

робництві транспортних засобів

та устаткування, іншої неметале�

вої мінеральної продукції. 

У виробництві та розподі�

ленні електроенергії, газу та во�

ди ціни зросли на 0,5%, при

цьому тарифи на електроенергію

зросли на 0,5%, теплоенергію –

на 0,4%.
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СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо індексів цін на різні групи товарів та
послуги. За даними статистики, індекси споживчих цін і цін виробників промислової продукції у жовтні
2007 року становили 102,9% і 102,2%, з початку року – 111,7% і 118,3% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес(випуск від 6 листопада 2007 р.

Індекси цін 
на товари і послуги 
в Україні в жовтні 2007

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Жовтень 2007 до Жовтень 2006 

до грудня 2005вересня
2007

грудня
2006

жовтня
2006

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,9 111,7 114,8 108,7

Продукти харчування та
безалкогольні напої 104,3 117,5 119,1 101,8

Продукти харчування загалом 104,5 118,2 119,6 101,6
Хліб та хлібопродукти 102,8 113,7 116,0 111,4

Хліб 103,5 110,8 112,5 115,0
Макаронні вироби 102,3 115,3 118,2 103,6
Борошно 101,7 130,3 135,2 108,4

М'ясо та м'ясопродукти 101,5 112,9 110,3 100,3
Риба та рибопродукти 101,2 108,0 107,3 102,9
Молоко 110,8 127,9 142,6 96,2
Сир і м'який сир (творог) 110,1 122,9 128,9 98,8
Яйця 120,6 143,4 146,4 96,4
Масло 108,8 131,0 139,2 101,4
Олія 115,8 173,1 172,2 97,9
Фрукти 109,0 138,3 148,5 130,3
Овочі, включаючи картоплю 100,1 122,9 137,0 82,0
Цукор 101,5 94,9 83,6 111,6
Безалкогольні напої 101,1 107,6 108,9 105,3
Алкогольні напої, 
тютюнові вироби 100,8 108,0 109,3 104,3

Одяг і взуття 100,6 101,1 101,8 101,8
Одяг 100,5 101,0 101,6 101,5
Взуття 100,7 101,2 101,9 102,0

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 102,4 106,7 118,8 149,5

Плата за власне житло
(квартирна плата) 100,5 121,1 137,3 131,6

Утримання та ремонт житла 101,2 108,2 109,6 110,0
Каналізація 100,7 112,1 122,0 148,9
Вода 100,4 112,4 123,6 136,3
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 156,1
Природний газ 98,9 100,1 77,3 233,8
Гаряча вода, опалення 108,1 101,8 150,7 145,1

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка та поточне
утримання житла

100,6 101,8 102,3 102,0

Охорона здоров’я 101,1 110,1 111,5 106,1
Медичні товари та обладнання 101,5 107,2 108,2 101,1
Амбулаторні послуги 101,1 112,2 114,2 110,6

Транспорт 101,0 107,9 105,4 113,1
Паливо і мастила 103,0 120,2 105,2 117,6
Транспортні послуги: 100,3 105,1 105,6 111,6

Пасажирський залізничний
транспорт 100,0 115,9 116,0 141,9

Пасажирський автодорожній
транспорт 100,3 103,3 103,9 107,4

Зв’язок 99,9 97,4 104,6 112,7
Відпочинок і культура 100,2 103,2 104,0 102,9
Освіта 100,3 115,2 115,7 115,4
Ресторани та готелі 102,3 112,3 114,8 112,3
Різні товари та послуги 101,0 106,9 108,3 105,4
Продовольчі товари 104,0 116,9 118,4 102,1

Непродовольчі товари 101,5 102,6 102,5 102,6

Послуги 100,5 109,3 118,9 137,3

Товари та послуги
Жовтень 2007 до Жовтень 2006

до грудня 2005вересня
2007

грудня
2006

жовтня
2006

ПРОМИСЛОВІСТЬ 102,2 118,3 119,7 112,7
Переробна промисловість 102,6 117,8 119,0 110,3
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 104,5 119,8 122,0 105,4

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 101,1 121,2 116,6 98,8

Виробництво молочних
продуктів та морозива 109,3 136,3 148,0 98,0

Виробництво хліба та
хлібобулочних  виробів 104,4 111,3 112,8 114,6

Виробництво цукру 93,8 90,0 84,2 113,6
Виробництво напоїв 101,8 112,5 114,5 107,8

НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ у

жовтні 2007 р. ціни на продукти
харчування зросли на 4,5% (див.

таблицю 1) .  Найбільше (на

20,6%) подорожчали яйця. Олія

та жири зросли в ціні на 11,1%, в

т.ч. олія – на 15,8%, масло – на

8,8%, маргарин – на 7,5%. На

10,8�9,0% підвищилися ціни на

молоко, сири та фрукти; на 2,8�

1,5% – на хліб та хлібопродукти,

м'ясо та м'ясопродукти, цукор.

Водночас  відбулося здешевлення

капусти  – на 20,1%, моркви – на

7,7%, картоплі – на 7,3%, цибу�

лі – на 4,9%, буряку – на 2,9%.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 2,4%  обумо�

влене в основному підвищенням

плати за опалення на 9,5%. 

У сфері охорони здоров'я ціни

зросли на 1,1%, при цьому фар�

мацевтичні товари подорожчали

на 1,6%, амбулаторні послуги  –

на 1,1%. Разом з цим відбулося

сезонне зниження вартості сана�
торно�курортних послуг (на 0,4%).

Зростання цін на транспорт
загалом 1,0% передусім пов'язане

з подорожчанням паливно�ма�

стильних матеріалів на 3,0%.  

Крім того, на 2,3�0,2% стали

дорожчими послуги ресторанів та

готелів, освіти, відпочинку і куль�

тури. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2006(07 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007 р. (до попереднього місяця)  

Експорт 
олії призупинено
Українські олієжирові під�
приємства призупинили ек�
спорт фасованої соняшни�
кової олії з метою забезпе�
чення внутрішнього ринку і
стабілізації цінової ситуації.
Про це повідомив генераль�
ний директор асоціації «Ук�
роліяпром» Степан Капшук.
С.Капшук завірив, що вну�
трішня потреба України в
соняшниковій олії повністю
забезпечена, повідомивши,
що за вересень�жовтень
п.р. олієжирові підприєм�
ства виробили її в обсягах,
що майже досягають річно�
го внутрішнього споживан�
ня, яке становить близько
300 тис. т.
Генеральний директор
«Укроліяпром» також пові�
домив, що за останню дека�
ду жовтня роздрібні ціни на
соняшникову олію знизили�
ся на 2%. За його словами,
нині роздрібні ціни на со�
няшникову олію становлять
8,5�9 гривень за пляшку,
оптові – 7,27�7,50
грн/пляшка. 
Також було зазначено, що в
Україні спостерігається зни�
ження цін на соняшник з 2,9
тис. грн/т до 2,5�2,6 тис.
грн/т і сиру олію – з 6,9 тис.
грн/т до 6,4�6,5 грн/т.
Асоціація «Укроліяпром»
прогнозує виробництво со�
няшникової олії в поточно�
му МР (вересень 2007 р. –
серпень 2008 р.) на рівні
близько 1,8 млн. т.

Дорожчає зерно – 
дорожчають 
продукти
Продовольча і сільськогос�
подарська організація ООН
(FАО) повідомляє про те,
що світові ціни на зерно
продовжують зростати, і за�
лишатимуться високими і в
2008 р. Це призведе до по�
дорожчання основних про�
дуктів харчування і, в першу
чергу, хліба, макаронних
виробів, м'яса і молока. 
У доповіді FАО «Світовий
огляд ситуації з продоволь�
ством», яка була предста�
влена 7 листопада поточного
року, наголошується, що
зростання цін на зерно
пов'язане з невисокими вро�
жаями в багатьох країнах�
експортерах і дуже мізерни�
ми світовими запасами зер�
нових, особливо пшениці.
Цього року світовий урожай
зернових виявився найниж�
чим за останні 25 років.

НОВИНИ ï СТИСЛО



ЗА ДАНИМИ головного упра�

вління рослинництва Міністер�

ства сільського господарства і

продовольства Білорусі, у поточ�

ному році сільгосппідприємства�

ми зібрано 668,6 тис. т зерна куку�

рудзи. Станом на 5 листопада по�

сіви кукурудзи на зерно прибрані

на площі 100,3 тис. га, або 101,3%

до плану. Прибирання кукурудзи

за зерновою технологією загалом

завершене. Також добігло кінця

збирання кукурудзи на зелений

корм і силос.

Такий високий урожай кукуру�

дзи на зерно в республіці отрима�

ний вперше. Усього в поточному

році в господарствах Білорусі пла�

нувалося отримати 500 тис. т зерна

кукурудзи. Середня врожайність

становила близько 66,7 ц/га проти

60,5 ц/га на ту саму дату минулого

року. «Це хороша врожайність, –

вважають в Мінсільгосппроді Бі�

лорусі. – Для порівняння, середня

врожайність зернових колосових

культур у республіці в поточному

році була вдвічі нижчою». 

Найвища врожайність кукуру�

дзи в господарствах Гродненської і

Брестської областей (відповідно

91,8 ц/га і 66,7 ц/га).

За інформацією Мінсіль�

госппроду, на 5 листопада загото�

влено 84,4 тис. т плющеного зер�

на з кукурудзи, що становить

103,7% до плану.

У 2008 році площа кукурудзи

за зерновою технологією буде

збільшена до 200 тис. га. Всього

планується отримати не менше

1 млн. т зерна.

ПРОЕКТИ з впровадження біо�

палива з'явилися кілька років то�

му в країнах, що виробляють тро�

стинний цукор і обділені нафто�

вими родовищами (наприклад, в

Бразилії). Їх досвід показав, що

їздити на спирту дешевше. Таким

чином «біопаливна епідемія» охо�

пила практично всі країни світу,

позбавлені власних багатих наф�

тових родовищ. Причому паливо

почали виготовляти зі всіх «під�

ручних» видів продовольства – із

зерна, з плодів олійної пальми, з

ріпаку. 

На замовлення транснаціо�

нальних корпорацій «авторитет�

ні» учені активно доводили, на�

скільки економічно вигідніше і

екологічно чистіше використову�

вати в автомобільних двигунах за�

мість бензину етанол. 

На жаль, екологічна безпека

біопалива тепер береться під сум�

нів дослідженнями деяких учених.

Існує також небезпека додатково�

го негативного ефекту від широ�

кого використання гербіцидів, пе�

стицидів і іншої хімії для вирощу�

вання біопаливної сировини .

Адже якщо для продовольчих ці�

лей регламентується внесення хі�

мікатів у кількостях, що не

повинні нашкодити здоров'ю спо�

живачів, то при вирощуванні си�

ровини для біопалива ці обмежен�

ня не діють. Тут також криється

загроза екологічному благополуч�

чю планети. Негативні ж еконо�

мічні наслідки поголовного захо�

плення біодизелем і біоетанолом

виразно виявляються вже зараз. 

Для того, щоб отримати ета�

нол, потрібно переробити харчо�

ву сировину. При цьому ресурсів

для переведення автомобілів на

біопаливо існує чи не менше, ніж

залишається в світі запасів нафти

і  газу.  Адже,  щоб виростити

сільськогосподарську сировину

для подальшої переробки в біопа�

ливо необхідно зайняти ті ж по�

сівні площі, що й для виробниц�

тва продовольства. За розрахун�

ками експертів, зерном, яке ви�

трачається на отримання біопа�

лива для однієї заправки джипа,

можна прогодувати одну людину

протягом року. А нових орних зе�

мель для вирощування зерна – чи

то на продовольчі потреби, чи то

на етанол – не з'являється. Нав�

паки – масштабне будівництво

житла, доріг і інфраструктури у

всьому світі стрімко скорочує

площі посівів.

Таким чином, автомобілі ста�

ли конкурентами людям у «бо�

ротьбі за продовольство», причо�

му набагато ефективніше за всі�

ляких шкідників сільгоспкультур.

А потреби світового автомобіль�

ного парку зростають з кожним

днем через автомобільний бум,

який охопив країни, що розви�

ваються, включно з Україною. 

Після появи альтернативного

біопалива, автомобільні двигуни

масово почали переоснащувати

під його використання. В резуль�

таті через підвищення попиту на

біопаливо воно почало наближа�

тись за ціною до бензину. Така ж

ситуація була, коли різко підско�

чив у ціні бензин, а газ лишався

доволі дешевим. Багато власників

автомобілів переробили двигуни

під використання газу, що відразу

ж позначилося на ціні блакитно�

го палива, яке почало швидко до�

рожчати. Приблизно те саме сьо�

годні відбувається з біологічним

дизельним паливом, яке «накру�

тило» ціни на сировину, з якої во�

но виготовляється, – кукурудзу і

насіння ріпаку. 

Спричинений цим процесом

зростаючий дефіцит продоволь�

ства викликав підвищення цін і

на продукти харчування. А високі

ціни на корми автоматично при�

зводять до подорожчання тварин�

ницької продукції: м'яса, молока,

яєць. 

Україна нещодавно пережила

стрімке зростання цін на основні

продукти. У європейських краї�

нах ціни на продовольство пово�

лі, але упевнено піднімаються

вже мінімум півтора року. Зроста�

ють ціни на продовольство і в Ро�

сії – у вересні 2007 року там іс�

тотно подорожчали соняшнико�

ва олія (на 13,5%), пастеризоване

молоко (на 9%), кисломолочні

продукти (на 8%), сир різної жир�

ності (на 7,5%). 

Біодизельна лихоманка бага�

то в чому стала причиною зро�

стання цін і на соняшникову

олію. Поки насіння ріпаку вико�

ристовувалося для виробництва

біопалива в обмеженому об'ємі,

дешева ріпакова  отримувала ши�

роке застосування в харчовій

промисловості. Проте з початком

програми виробництва біологіч�

ного дизельного палива в країнах

Євросоюзу значна частина

ріпакової олії «попрямувала» в

автомобільні баки. Відповідно,

харчова промисловість почала

відчувати нестачу дешевої олії, і

ціни як на ріпакову, так, за інер�

цією, і  на інші олі ї  почали

зростати. Те саме стосується і

пальмової олії. Поки вона була

дешева, її широко використову�

вали для виробництва недорогої

харчової продукції – маргарину і

майонезу. Але після того, як паль�

мова олія подорожчала, її почали

замінювати соняшниковою. 

Оскільки країн,  що

виробляють насіння соняшнику,

не так вже багато, урожаї цієї

культури вже не відповідають по�

питу на олію. 

Очевидно, що епоха дешевої

олії закінчилася – нижче $2 за

літр ціна на неї навряд чи опу�

ститься. А отже подорожчають і

всі харчові продукти, де викори�

стовуються олії: маргарин, ма�

йонез,  кондитерські  вироби

тощо. 

Виникає парадоксальна си�

туація: такі країни, як Росія, що

заробляють на подорожчанні

нафти і газу, витрачають значну

кількість прибутків на придбання

продовольчого імпорту за новими

високими цінами, щоб здій�

снювати інтервенції і утримувати

внутрішні ціни на стабільному

рівні. Попри це, збільшення цін

на деякі види продуктів дійшло

навіть до 40%. 

В Україні ж, за найоптимі�

стичнішими прогнозами, до кін�

ця 2007 року ціни на більшість

продовольчих товарів порівняно

з початком року виростуть міні�

мум на 50%, і надалі зростання

тільки продовжиться, не дивля�

чись на всі умовляння й обіцян�

ки політиків.

Водночас українське село,

завдяки зростанню цін на продо�

вольство і наявності певного за�

пасу невживаних земель сіль�

госппризначення, отримує уні�

кальний шанс якщо не вибрати�

ся з багаторічної затяжної кризи,

то хоча б зупинити негативні

процеси. 
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Харчі дорожчають – 
паливо не дешевшає
ТОЧКА ЗОРУ Останнім часом світова спільнота заходилася говорити про переваги переходу на
використання біопалива як пального для автомобілів. Особливо переконливими ці доводи здавалися
на тлі постійного підвищення світових цін на нафту. У багатьох країнах почалося масове виробництво
біопалива. Проте існує думка, що головними лобістами цього процесу виявилися найбільші світові
продовольчі компанії, які шукали спосіб підвищити ціни на продукти харчування в світовому масштабі.

Підготував Артем Житков

За матеріалами газети «Киевский ТЕЛЕГРАФЪ», 2(8 листопада 2007 №44

Кукурудзяний рекорд Білорусі

Україна: 
до СОТ через 
Киргизстан  
Українська делегація на чо�
лі із заступником міністра
економіки Валерієм Пят�
ницьким успішно провела
двосторонні переговори
щодо вступу України до
Світової організації торгівлі
(СОТ) з делегацією В'єтна�
му на чолі із заступником
міністра промисловості і
торгівлі Ле Зань Вінєм. Про
це 8 листопада повідомила
прес�служба Мініекономіки
України. 
Зокрема, сторони домови�
лися про завершення двос�
тороннього переговорного
процесу і забезпечення до
15 листопада 2007 р. про�
ведення відповідних вну�
трішньодержавних проце�
дур затвердження підписа�
них документів. 
Україна завершила перего�
вори зі всіма членами Ро�
бочої групи СОТ, окрім
Киргизстана, підписавши
49 протоколів про взаєм�
ний доступ на ринки това�
рів і послуг.

ЄС: площі 
під ріпаком 
скорочуватимуться
На думку аналітиків Oil
World, європейські ферме�
ри зменшать посівні площі
під озимим ріпаком у зв'яз�
ку зі збільшенням посівів
зернових культур. 
Зокрема, в Німеччині посів�
ні площі під озимим ріпа�
ком урожаю�2008 скоро�
тяться на 10�15% (до 150�
200 тис. га) порівняно з
рівнем минулого року, го�
ловним чином за рахунок
розширення посівних площ
під озимою пшеницею. 
Окрім ринкових чинників,
несприятливі погодні умо�
ви у ряді районів Німеччи�
ни також сприятимуть ско�
роченню посівних площ під
ріпаком. 
На думку аналітиків, анало�
гічне скорочення посівів
відбудеться і в інших краї�
нах ЄС, зокрема у Франції і
Великій Британії.

НОВИНИ ï СТИСЛО



Євгенія Руженцева

НАСАМПЕРЕД зауважимо, що

йтиметься не про оспорювання

неможливості одностороннього

припинення зобов'язання. Адже

те, що договір оренди землі, як і

інші види договорів, припи�

няється за обопільної згоди сто�

рін, – аксіома. Розірвати його

можна на вимогу сторін, уповно�

важеного державного органу чи

третьої особи, права якої пору�

шено, лише за рішенням суду і

на підставах, прямо передбаче�

них в угоді чи в законодавстві. 

Однак на цьому положенні

ст.651 Цивільного кодексу Украї�

ни, що також підтверджується і

ст.31 Закону України «Про оренду

землі» (далі – Закону), як то ка�

жуть, світ клином не зійшовся. Іс�

нує ще такий рятівний інструмент

як визнання договору нікчемним.

Що ж до вирішення спорів у судо�

вому порядку, то найбільш поши�

реними механізмами є визнання

договору недійсним, дострокове

розірвання договору через суд у

зв'язку з постійними порушення�

ми з боку орендаря, а також зміна

суттєвих умов договору оренди.

Отже, про все по черзі.

Ігнорування 
нотаріуса 
як підтвердження
нікчемності
НАГАДАЄМО, що нікчемним є

правочин, недійсність якого пря�

мо встановлена законом. У тако�

му разі визнання його недійсно�

сті в суді не вимагається. Такий

правочин, як, зрештою, і визна�

ний судом недійсним, вважаєть�

ся недійсним із самого моменту

вчинення. 

Нікчемним договір вважаєть�

ся, зокрема, тоді, коли сторони

не дотримувалися вимоги закону

про нотаріальне посвідчення до�

говору. Що ж до оренди землі, то

такий обов'язок на сьогодні все

ще є предметом дискусії правни�

ків. Утім, якщо в нашому випад�

ку необхідно послатися на цю

обставину як рятівну для розри�

вання договору, то аргументації

на користь походу до нотаріуса

достатньо. 

Так, орендувати земельну ді�

лянку без договору, укладеного в

письмовій формі, посвідченого

нотаріально та зареєстрованого в

установленому законом порядку,

забороняє ст.290 Господарського

кодексу. Звісно, цей кодекс регу�

лює лише господарські відноси�

ни, що виникають у процесі ор�

ганізації та здійснення господар�

ської діяльності між суб'єктами

господарювання, а також між ци�

ми суб'єктами та іншими учасни�

ками відносин у сфері господа�

рювання. Проте зазвичай саме за�

для господарської діяльності аг�

ропідприємства й орендують зем�

лю – для ведення товарного

сільськогосподарського вироб�

ництва.

Деякі юристи рекомендують:

якщо ви як орендодавець бажає�

те залишити для себе шляхи до

відступу, то ігнорування вимоги

нотаріального посвідчення до�

говору оренди можуть з часом

виявитися саме тією ниточкою,

яка допоможе виплутатися з від�

носин, якими договір зв'язав вас

із не зовсім порядним оренда�

рем. Утім, користь від такої не�

хитрої маніпуляції досить сум�

нівна. 

По�перше, у ст.14 Закону Ук�

раїни «Про оренду землі» нотарі�

альне посвідчення договору пе�

редбачається не як обов'язок, а як

право – «за бажанням однієї із

сторін». А по�друге, у цій ситуа�

ції спеціальним актом є не Госпо�

дарський кодекс, а зазначений

закон, про що Держкомзем не

полінувався однозначно вислови�

тися у кількох своїх листах. Зви�

чайно, якщо йтиметься про орен�

ду між суб'єктами підприємниць�

кої діяльності, то позиція суддів

може цілком логічно схилитися в

бік ГК України. 

А от для орендаря скориста�

тися послугами нотаріуса життє�

во необхідно. Мало того, що та�

ким чином він убезпечить себе

від ризику визнання договору не�

дійсним (нікчемним), ще й пере�

страхується від імовірних обме�

жень та обтяжень, наявність яких

у держреєстрах має перевіряти

нотаріус.

А чи був 
договір? 
ЯКИМИ ж є найпоширеніші під�

стави для визнання у судовому

порядку договору оренди землі

недійсним? 

Це, по�перше, укладення до�
говору особою, яка не уповнова�
жена на це або ж не має права
оренди. Так, у процесі вирішення

спорів нерідко з'ясовується, що

під час укладення договорів

оренди земельних ділянок гру�

пою компаній (орендарів), де ча�

стими є реорганізації, підписи

керівників на договорі не відпо�

відають очолюваним ними орга�

нізаціям. Тобто в реквізитах –

справді одна з організацій групи

компаній, а підписано договір

директором іншої організації,

хоча й у межах того ж таки хол�

дингу.

По�друге, недотримання вста�
новленої  законом процедури
у к л а д ен н я  д о г о в о р у  о р ен д и .

Йдеться насамперед про реє�

страцію договору в місцевому

відділенні державного підприєм�

ства «Центр державного земель�

ного кадастру при Державному

агентстві України з земельних

ресурсів». 

По�третє, відсутність однієї з
істотних умов договору оренди
землі, перерахованих у ст.15 Зако�

ну України «Про оренду землі».

Так, у договорі мають бути про�

писані:

– об'єкт оренди (місце розта�

шування та розмір земельної ді�

лянки);

– строк дії договору;

– орендна плата із зазначен�

ням її розміру, індексації, форм

платежу, строків, порядку її вне�

сення і перегляду та відповідаль�

ності за її несплату;

– умови використання та ці�

льове призначення земельної ді�

лянки, яка передається в оренду;

– умови збереження стану

об'єкта оренди;

– умови і строки передачі зе�

мельної ділянки орендарю;

– умови повернення земель�

ної ділянки орендодавцеві;

– існуючі обмеження (обтя�

ження) щодо використання зе�

мельної ділянки;

– визначення сторони, яка

несе ризик випадкового пошко�

дження або знищення об'єкта

оренди чи його частини;

– відповідальність сторін. 

По�четверте, порушення по�
рядку передачі об'єкта оренди. Від�

повідно до ст.17 Закону передача

об'єкта орендарю здійснюється

орендодавцем у строки та на умо�

вах, що визначені у договорі

оренди землі, за актом прийман�

ня�передачі. Порушення цих ви�

мог, як і вимог щодо строку дії

договору оренди, ризику випад�

кового знищення чи пошкоджен�

ня об'єкта, переходу права на

оренду земельної ділянки, є під�

ставою як для відмови у держав�

ній реєстрації, так і для визнання

договору недійсним (частина дру�

га ст.15 Закону).

І, по�п'яте, неотримання згоди
на оренду земельної ділянки від
іпотекодержателя.

Варто також зазначити, що

визнання в судовому порядку до�

говору оренди недійсним для

орендодавця не пов'язане з ви�

тратами, радше – навпаки: орен�

дар зобов'язаний повернути зе�

мельну ділянку. А от перерахова�

на орендна плата за фактичний

строк оренди землі орендареві не

повертається, що закріплено в ча�

стині п'ятій ст.21 Закону. 

Обіцяного 
три роки 
не чекають
РОЗПРОЩАТИСЯ з несумлін�

ним орендарем можна також

шляхом дострокового розірвання

договору оренди на вимогу однієї

із сторін за рішенням суду в по�

рядку, встановленому законом.

Багато для цього не треба. Варто

лише спіймати орендаря на пору�

шенні таких вимог як:

– використання земельної ді�
лянки за цільовим призначенням
згідно з договором оренди. Скажі�

мо, якщо в договорі зазначено
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

18 гектарів ріллі – 
під зберігання 
автомобілів
Кабінет Міністрів України роз�
порядився вилучити і надати в
оренду розташовані за межами
населених пунктів деякі земель�
ні ділянки для видобування ко�
рисних копалин із зміною цільо�
вого призначення землі. Про це
йдеться у постанові від 31 жов�
тня ц.р. №1271 «Про вилучення і
надання в оренду земельних ді�
лянок для видобування корис�
них копалин із зміною їх цільо�
вого призначення та погоджен�
ня місця розташування об'єкта».
Так, вилучаються ділянки землі
на Кіровоградщині – для роз�
ширення кар'єру з видобування
вторинних каолінів (строк орен�
ди – 11 років). А, крім того, по�
годжено місце розташування
майданчика для зберігання го�
тової продукції ВАТ «Луцький
автомобільний завод», для чого
в оренду на 49 років вилучено
18 га ріллі на Черкащині. 
Уряд постановив Кіровоградсь�
кій райдержадміністрації укла�
сти договір оренди землі з ВАТ
«Кіровоградське рудоуправлін�
ня», якому, власне, й надаються
в оренду земельні ділянки дер�
жавної власності. Натомість,
«Кіровоградському рудоупра�
влінню» – відшкодувати відпо�
відно до законодавства втрати
сільськогосподарського і лісо�
господарського виробництва та
збитки, заподіяні землекористу�
вачам внаслідок вилучення зе�
мельної ділянки. 
Крім того, було прийнято розпо�
рядження КМУ «Про погоджен�
ня місця розташування об'єктів»,
за яким погоджено місце розта�
шування кар'єрів з видобування
вогнетривких глин у Донецькій
області на земельних ділянках,
зайнятих ріллею та лісом, а та�
кож за рахунок земель резерв�
ного фонду. 
Керувалися урядовці у цих ви�
падках статтями 20, 122�124,
149, 151, 157, 207 Земельного ко�
дексу України. 

Україні не потрібне
сало з африканською
чумою
Мінагрополітики та Державний
департамент ветеринарної ме�
дицини підготували декілька
листів, які забороняють ввезен�
ня на територію нашої держави:
– свиней, продуктів та сирови�
ни з них – з неблагополучної
адміністративної території Ро�
сійської Федерації;
– птиці, продуктів та сировини з
неї – з Канади;
– сприятливих до африканської
чуми свиней тварин, а також
продуктів та сировини з них –
з Нігерії, а також з Республіки
Маврикій.
Про це йдеться у відповідних
листах Держдепартаменту вет�
медицини від 29 жовтня ц.р. 

Настав час відкланятися
Розпрощатися з недобросовісним 
орендарем цілком реально

ПРАВОЧИН Земельні війни змушують дедалі прискіпливіше вчитуватися в кодекси та закони не лише
юристів, керівників господарств, а й подеколи самих селян, які в земельній ділянці вбачають чи не
найважливіше джерело свого доходу. Утім, оренда землі стала наразі улюбленим полем битви
«загарбників», найменший недогляд у договорі якої може обернутися незворотними втратами часу і
коштів для простодушних орендодавців. Тож сьогодні ми розглянемо, як можна припинити договірні
відносини з недобросовісним орендарем, звільнивши місце для дбайливого господарника.

Розпрощатися із
«злісним» орендарем
допоможуть: визнання
договору недійсним,
дострокове розірвання
договору через суд у
зв'язку порушеннями з
боку орендаря, а також
зміна суттєвих умов
договору оренди.



«ведення товарного сільськогос�

подарського виробництва», а

орендована земля роками зарос�

тає бур'яном, – це є не лише не�

виконанням умов договору сто�

совно використання об'єкта

оренди, що у випадку з землею

сільгосппризначення може при�

звести до виснаження ґрунтів, а й

порушенням такої вимоги як

– дотримання екологічної
безпеки землекористування та
збереження родючості ґрунтів, у

тім числі підтримання антиеро�

зійних та дренажних систем;

– додержання державних
стандартів, норм і правил;

– дотримання режиму водоо�
хоронних зон, прибережних захи�
сних смуг, зон санітарної охоро�
ни, санітарно�захисних зон, зон
особливого режиму використан�
ня земель тощо;

– своєчасне внесення оренд�
ної плати. Прямої вказівки щодо

терміну прострочення в земель�

ному законодавстві немає, утім

така умова може міститися в сам�

ому договорі. Якщо ж «мовчить» і

договір, слід бути готовим до то�

го, що орендар може послатися

на Цивільний кодекс, ст.782 яко�

го встановлює загальне правило

щодо майнового найму: наймо�

давець має право відмовитися від

договору і вимагати повернення

речі, якщо наймач не вносить

плату за користування нею про�

тягом трьох місяців поспіль;

– обов'язок орендаря присту�

пати до використання земельної
ділянки в строки, визначені дого�
вором оренди, зареєстрованим в

установленому законом порядку;

– виконання встановлених
щодо об'єкта оренди обмежень

(обтяжень) в обсязі, передбачено�

му законом або договором орен�

ди землі;

– надання копії договору від�
повідному органу державної по�
даткової служби у п'ятиденний
строк після державної реєстрації

договору оренди земельної ділян�

ки державної або комунальної

власності.

Крім того, вимагати достро�

кового розірвання договору мож�

на також у разі випадкового зни�
щення чи пошкодження об'єкта
оренди, яке істотно перешкоджає

передбаченому договором вико�

ристанню земельної ділянки (ча�

стина перша ст.32 Закону).

А ще краще – якщо до рішен�

ня про необхідність припинити

договірні відносини, «дозрів»

(самотужки чи зі сторонньою до�

помогою) сам орендар. У такому

випадку орендодавець матиме

право на отримання орендної

плати на землях сільськогоспо�

дарського призначення за 6 міся�

ців, якщо протягом цих півроку

не надійшло пропозицій від ін�

ших осіб на укладення договору

оренди цієї ж ділянки на тих са�

мих умовах, за винятком випад�

ків, коли розірвання договору бу�

ло обумовлено невиконанням

або неналежним виконанням до�

говірних зобов'язань самим

орендодавцем.

У крайньому разі, якщо на

«злісного» орендаря ніяк не зна�

ходиться управа, можна піти ін�

шим шляхом: «домовитися» про

викуп ділянки, що здається в

оренду, для суспільних потреб та

примусового відчуження земель�

ної ділянки з мотивів суспільної

необхідності. А це, згідно зі ст.31

Закону, автоматично припиняє

договір оренди…

Не ми такі – 
законодавство 
таке
ІЩЕ ОДНИМ способом «вижи�

вання» недобросовісного оренда�

ря є зміна суттєвих умов договору,

здійснена проти волі орендаря.

Суть його зводиться до того, щоб

поставити орендаря в таке стано�

вище, коли оренда землі стає для

нього просто економічно невигі�

дною. 

Як відомо, змінити умови до�

говору можна лише за взаємної

згоди сторін, інакше – знову ж та�

ки зустріч у суді. Однак у нашій

мінливій державі з її постійними

кадровими ротаціями не варто

відкидати надії на те, що деякі по�

ложення договору оренди землі

можуть бути змінені самими нор�

мативними актами. Наприклад, в

разі якщо законодавець перегляне

процедуру проведення грошової

оцінки та розміру земельного по�

датку, це вплине на розмір оренд�

ної плати. Або у випадку посилен�

ня вимог щодо охорони довкілля

це може позначитися на додатко�

вих обов'язках із збереження ґрун�

тів, які (обов'язки) також ляжуть

на плечі орендаря…

І наостанок – маленька «чер�

вивинка». Попри те, що договір

припиняє свою дію з моменту

винесення рішення суду про його

розірвання, припинення його

може бути відстрочено на досить

тривалий час, якщо орендар ос�

каржить рішення в апеляційному

суді. Тож на зміни в законодав�

стві сподівайтеся, а самі пиль�

нуйте!
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– ДОГОВІР ОРЕНДИ землі мо�

же бути достроково розірвано за

згодою сторін або за рішенням

суду. До того ж, розірвання дого�

вору оренди земельної ділянки

можливе в односторонньому по�

рядку за рішенням суду в поряд�

ку, встановленому законом (на�

приклад, у випадку коли орендо�

вана земельна ділянка може бути

викуплена для суспільних по�

треб) або договором оренди. 

Так, у договорі може бути

прямо зазначено, що договір

оренди може бути розірвано в

односторонньому порядку та пе�

рераховані можливі умови такого

розірвання. Зокрема, серед умов

розірвання договору в односто�

ронньому порядку може бути не�

виконання стороною своїх

обов'язків за договором, а саме: 

– використання земельної

ділянки не за цільовим призна�

ченням;

– несвоєчасна сплата оренд�

ної плати за користування зе�

мельною ділянкою;

– відмова орендаря здійсни�

ти поліпшення земельної ділян�

ки, якщо обов'язок здійснити

таке поліпшення був передбаче�

ний договором оренди. 

Наслідки розірвання догово�

ру оренди землі передбачені

ст.32 Закону України «Про орен�

ду землі». 

У випадку укладення догово�

ру оренди земельної частки

(паю) слід бути уважними.

Адже, якщо особа уклала дого�

вір оренди земельної частки

(паю), а потім отримала держав�

ний акт на право власності на

земельну ділянку, то, відповідно,

змінюється предмет зобов'язань.

Отже, сторони повинні приве�

сти договірні відносини у на�

лежний стан. Розділом IX «Пе�

рехідних положень» Закону Ук�

раїни «Про оренду землі» перед�

бачено, що після виділення в

натурі (на місцевості) земельних

ділянок власникам земельних

часток (паїв) договір оренди зе�

млі переукладається відповідно

до державного акта на право

власності на земельну ділянку

на тих самих умовах і може бути

змінений лише за згодою сторін.

Припинення дії договору допу�

скається лише у випадках, ви�

значених цим Законом.

Катерина НАСТЕЧКО,

аспірант Інституту держави

і права ім.В.М.Корецького

НАН України, інтерн

Європейського центру

публічного права (Греція):

КОМЕНТАР

– ЯКЩО істотні умови договору

порушуються, то слід зробити

аналіз певної динаміки, а не про�

сто разово звернутися зі скаргою,

що за рік не виплачено орендної

плати. Треба зафіксувати – не

виплачено рік, другий, зібрати

докази, затребувати висновок

комісії від районної чи сільської,

селищної ради. Це дасть змогу

засвідчити, що орендар узяв зем�

лю, але умови договору ігнорує:

мовляв, «у мене записана оренда

на 10�15 років і мої адвокати ви�

грають». Якщо будуть докази,

будуть підтвердження сільсь�

кої/селищної ради, що орендар

взагалі не виплачує орендної

плати, то, я гадаю, це стане сер�

йозною підставою для суду, щоб

він побачив, що це не просто

громадянин хоче розірвати і пе�

реукласти договір уже з іншим,

більш вигідним, орендарем, а

очевидне невиконання істотних

умов договору. Навіть якщо за�

писано, що договір не підлягає

розірванню за бажанням сторін,

а лише через суд, то невиконан�

ня істотних умов договору буде

достатньою підставою для судді,

щоб переконатися у порушенні

норм з боку орендаря.

Проблемою з проблем є ви�

снаження землі. Перш ніж здава�

ти землю в оренду, класично тре�

ба зробити агрохімічне обсте�

ження, перевірити якість ґрунтів,

подивитися, на скільки років зе�

мельна ділянка передається в

оренду і, коли закінчується тер�

мін, провести повторне обсте�

ження. Але знову ж таки постає

питання: хто повинен це робити?

Ситуація на сьогодні така, що зе�

мля розпайована, власники цих

наділів – самі люди, селяни. Во�

ни й мали б замовити таку про�

цедуру єдиним масивом, зверну�

тися до агрохімічних лабораторій

і зробити агрохімічний паспорт,

де буде зазначено, яка родючість

ґрунту, скільки фосфору, калію

тощо. До слова, пригадуєте, як у

перші роки незалежності ферме�

ри сіяли гречку по гречці? Зараз

те саме у нас відбувається із на�

сінням соняшника. А після со�

няшника вже нічого не родить…

Тобто самі селяни�орендодавці

мали б бути зацікавлені у такій

експертизі. Вже немає голови

колгоспу – є якийсь керівник

оцих розпайованих земель, якого

самі ж власники паїв найняли

для того, щоб він здійснював

економічно�організаційну діяль�

ність. Однак ініціатива щодо

замовлення агрохімічної паспор�

тизації мала б походити від них.

І, коли після десяти років виро�

щування соняшника на орендо�

ваній землі там буде «місячний

ландшафт», можна буде апелю�

вати до паспорта, в якому чітко

описано стан землі до оренди.

Сергій ЧЕРНОШТАН,

начальник управління з

контролю за викорис"

танням земель Державного

земельного агентства:

КОМЕНТАР

Земля без паспорта – 
гроші на вітер

Відмовився поліпшити – до побачення!

”
Катерина НАСТЕЧКО:

«Можливість
розірвання договору
в односторонньому
порядку зазначайте
в самому договорі»



Артем Житков

ГРУПА компаній АМАКО веде

свій бізнес в усіх провідних аграр�

них країнах світу. З 1992 року

компанія прийшла в Україну і

відтоді всією своєю діяльністю

підтверджує тезу, що Україна для

неї – стратегічний партнер. Ком�

панію приваблює, по�перше, ак�

тивний розвиток аграрної скла�

дової вітчизняної економіки; по�

друге, наявність благодатних ро�

дючих ґрунтів та різних кліматич�

них зон, де можна випробовува�

ти та запроваджувати сучасні тех�

нології; по�третє, значний обсяг

українського ринку сільгосптех�

ніки, який оцінюється приблиз�

но в $20 млрд. у найближчий

перспективі та $4�5 млрд. щоріч�

но на заміну техніки та технічне

обслуговування. Недарма цен�

тральний офіс компанії АМАКО

для всіх пострадянських держав

знаходиться саме в Україні. 

Філософія компанії – не ли�

ше продати клієнту якісну техні�

ку як засіб виробництва, але й на�

дати йому доступ до знань, до

технологій, допомогти йому заро�

бити гроші та знову інвестувати їх

у створення замкнутого циклу

виробництва, підвищити рівень

переробки всього вирощеного на

полі, а відтак – рентабельність

бізнесу та ефективність капітало�

вкладень.

Сьогодні у пропозиції від ком�

панії АМАКО сконцентровано

весь необхідний перелік сільсько�

господарської техніки для виро�

щування всіх основних культур за

будь�якого розміру господарства,

а також насіння провідних вироб�

ників (Піонер, Монсанто, Бета�

Сідс тощо) і засоби захисту росли

та добрива. Це дає змогу продава�

ти не окремі товари, а технологію

в комплексі та гарантувати клієнту

високий результат за умов її до�

тримання. Адже, якщо купити

найкращу в світі сівалку, але зао�

щадити на насінні чи підживлен�

ні, будеш довго гадати, який саме

ланцюжок призвів до збитків.

АМАКО позиціонує себе як

компанія ПРЕМІУМ�класу, про�

дуктовий ряд якої складає техніка

провідних світових виробників.

Це дійсно найкраще з того, що

пропонується у світі в будь�яко�

му сегменті – чи то сівалки, чи то

обприскувачі, тощо. Безумовно,

добрий товар дешевим не буває.

Проте купуючи техніку тут, клі�

єнт може бути впевненим, що йо�

го механізатори пройдуть повний

курс навчання роботи з нею; що

сервісна служба миттєво відреа�

гує на запит про допомогу, а за�

пасні частини не доведеться чека�

ти місяцями під час жнив. Весь

цей комплекс послуг складає до�

дану вартість трактора, комбайна

чи культиватора, яка гарантує

економічний ефект виробнику

від придбання техніки.

Серед фінансових інструмен�

тів, які допомагають аграріям ку�

пувати найкращу, проте недеше�

ву техніку від АМАКО, в арсена�

лі компанії є і кредитні позики, і

фінансовий лізинг, які надають�

ся в співпраці з провідними фі�

нансово�кредитними установами

України. 

Крім того, покупцям пропо�

нується і така програма, як Trade�

in (трейд�ін). Наявну у господар�

ства техніку, що була у викори�

станні, покупець має змогу вне�

сти як часткову оплату за прид�

бання нової, а різницю сплачува�

ти в кредит на 3�5 років. Це дає

змогу безболісно у фінансовому

сенсі, без відволікання значних

грошових ресурсів, замінити за�

старілий парк техніки на сучасні

моделі. Крім того, виробник по�

збавляється необхідності займа�

тись невластивими йому функ�

ціями зі збуту, передпродажної

підготовки, реклами ненової тех�

ніки, яка його перестала влашто�

вувати. Тож наразі в АМАКО

утворився парк б/в техніки під

потреби потенційних покупців,

який постійно оновлюється і ви�

користовується.

* * *

ВТІЛЮЮЧИ власну стратегію

наближення до клієнта, рівно�

правного партнерства із ним ком�

панія АМАКО 23 жовтня 2007 ро�

ку відкрила міжнародний агро�

технологічний центр під Києвом.

Компанія інвестувала в будів�

ництво агротехцентру понад

40 млн. грн. 

Агротехнологічний центр

розмістився на площі 5 га. На

його територі ї  розташовано

склади для зберігання запчастин,

склад для зберігання насіння,

виставковий майданчик для най�

більш популярних моделей тех�

ніки. Також тут обладнані логі�

стичний центр і центр із навчан�

ня персоналу.

Відкриття агротехнологічного

центру пройшло в урочистій об�

становці при великому інтересі

офіційних гостей, преси, партне�

рів і клієнтів компанії АМАКО.

На відкритті були присутні мі�

ністр аграрної політики Юрій

Мельник, секретар РНБО Іван

Плющ, президент АМАКО Пекка

Холкері, віце�президент корпора�

ції AGCO Гарі Коллар.

За словами генерального ди�

ректора компанії АМАКО Віта�

лія Скоцика, відкриття подібно�

го сучасного комплексного цен�

тру дасть компанії змогу в пов�

ному обсязі пропонувати і реалі�

зовувати своїм клієнтам «техно�

логії, які приносять гроші». Він

також повідомив, що в 2007 році

компанія планує відкрити ще два

агротехцентри: у Рівному і в За�

поріжжі.
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Сучасний обприскувач
замість малої авіації
ТЕХНІКА АПК Дедалі більше українських аграріїв починають розуміти необхідність комплексного
підходу до стратегії розвитку власного бізнесу. Стає очевидною проста істина: без зміни застарілих
технологій неможливо зменшити затрати на виробництво, підняти якість продукції до необхідних
стандартів, а відтак – не варто розраховувати на прибутковість та розвиток справи.

American Mashinery Company (скорочено – АМАКО) є частиною
великої міжнародної групи компаній, які працюють у США, на Се�
редньому Сході, в Європі й Африці. Основний бізнес компанії зосе�
реджений у сільському господарстві – це дистриб'юторство або
представництво всесвітньовідомих виробників сільськогосподарсь�
кої техніки, а також виробництво сільгоспмашин на власних заво�
дах. Компанією поставлено близько 11,5 тисяч одиниць сільськогос�
подарської техніки іноземного виробництва (це понад 50%), яка
працює сьогодні на полях колишніх радянських республік. 
АМАКО виступає дистриб'ютором світових брендів�виробників сіль�
госптехніки та обладнання, таких як: AGCO (в Україні і Росії АМАКО
є офіційним дистриб'ютором торгової марки Massey Ferguson),
Great Plains, Kuhn, Amity Technology, Wil�Rich, TerraMark, BROCK та
Mathews Company.
Компанія АМАКО працює в Україні з 1992 року. На сьогодні
компанія відкрила 10 корпоративних агротехнологічних центрів, а
також 23 дилерські центри в різних регіонах України.

ДОВІДКА

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 227�93�55,
тел./факс (044) 236�02�08, або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008�й 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 – 10,84 грн. +
витрати на оформлення передплатних документів (0,35�1,50 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, 
до того ж – з будь�якого місяця та на будь�який термін. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

ВАТ «Тульчинський масло"

сирзавод» (ТМ) у січні�ве�
ресні 2007 р. виробник мо�
лочної продукції збільшив
виробництво своєї продук�
ції на 37,3%, або на 64,488
млн. грн. порівняно з ана�
логічним періодом 2006 р.
– до 237,332 млн. грн. Про
це йдеться в повідомленні
заводу. 
У січні�вересні 2007 р. на
підприємстві відбулося
збільшення виробництва
цільномолочної продукції
на 20,8%, або на 2,595 тис.
тонн до 15,078 тис. тонн і
кисломолочних продуктів –
на 32,2%, або на 0,181 тис.
тонн до 0,743 тис. тонн, по�
рівняно з січнем�вереснем
2006 р . 
Довідка. Тульчинський ма�
слосирзавод є відкритим
акціонерним товариством і
спеціалізується на випуску
молочної продукції, масла і
сирів під торговою маркою
«Тульчинка». ТМ «Тульчин�
ка» включає асортимент з
восьми видів фасованого і
шести видів вагового верш�
кових і вершково�рослин�
них масел. 

***

Підприємство «Тульчин"

м'ясо» (Вінницька обл.) в
січні�вересні 2007 р. збіль�
шило виробництво продук�
ції на 13,27%, або на 7,889
млн. грн. порівняно з січ�
нем�вереснем 2006 р. – до
67,343 млн. грн. Про це
йдеться в повідомленні
компанії. 
У січні�вересні 2007 р.
«Тульчинм'ясо» збільшило
виробництво м'ясної про�
дукції на 7,9%, або на 0,372
тис. тонн – до 5,094 тис.
тонн і збільшило виробниц�
тво ковбасних виробів на
17,9%, або на 0,296 тис.
тонн – до 1,948 тис. тонн
порівняно з аналогічним пе�
ріодом 2006 р. 
Зростання виробництва за 9
місяців 2007 р. відбулося в
результаті збільшення випу�
ску м'ясних виробів і попиту
на продукцію підприємства. 

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



А ПОБАЧИТИ техніку, яка красу�

ватиметься на виставкових май�

данчиках агротехнологічних цен�

трів АМАКО, в реальних польо�

вих умовах та переконатися в її до�

вершеності та високій ефективно�

сті, всі охочі мали змогу цієї осені

на Днях поля, які проводила ком�

панія разом зі своїми партнерами

у чотирьох господарствах Чер�

каської, Рівненської, Чернігів�

ської та Київської областей (серію

репортажів про ці заходи читайте

в попередніх номерах «АГРО�

ПРОФІ» №2,3,5,7,8 за цей рік).

Серед техніки, яка демонстру�

валась на Днях поля, було кілька

різновидів обприскувальної техні�

ки, як самохідної, так і причіпної,

для різних обсягів площ, що об�

робляються. Зважаючи на масове

сходження озимих культур та на�

полегливі рекомендації науковців

щодо використання ЗЗР для захи�

сту сходів від хвороб та шкідни�

ків, які значно активізуються в

умовах теплих зим останніх років,

ми вирішили розповісти про дея�

кі яскраві моделі обприскувачів.

Самохідний обприскувач

NITRO (Нітро) – один із найдо�

рожчих у світі за ціною близько

$300 тис. Проте один такий агре�

гат здатен замінити півсотні при�

чіпних оприскувачів та вирішити

всі завдання господарства із вне�

сення засобів захисту, мікродоб�

рив, десикації тощо на великих

площах посівів зернових, техніч�

них культур і цукрових буряків.

Наявність більшого вибору коліс

дає можливість широкого викори�

стання машини при роботі з різ�

ними культурами і міжряддями в

різних грунтово�кліматичних умо�

вах. Маючи великий кліренс

(1,82�2,12 м залежно від моделі),

NITRO здатен замінити дорогу в

експлуатації малу сільгоспавіацію.

За 3 години використання в реаль�

них умовах він обробив 150 га по�

сівів. Таку виробничу продуктив�

ність забезпечують штанги, шири�

на яких варіюється від 18 м у на�

піврозкладеному стані до 42 м – у

розкладеному. 

Додаткові форсунки, розта�

шовані за колесними щитами, да�

ють 100�відсоткове покриття по�

верхні, що обприскується. Розта�

шування штанги попереду кабіни

покращує візуальний контроль

процесу обприскування, дає мож�

ливість наближати штангу ближ�

че до рослин, полегшує роботу в

нічний час, покращує маневре�

ність машини, зменшує ризик по�

ломки штанги. 

Для забезпечення високої про�

хідності машина обладнана пов�

ним приводом і двигуном потуж�

ністю від 200 до 275 к.с. Це дозво�

ляє розвинути швидкість руху до

56 км/год. А ємність паливного

бака у 380/455 л дає змогу довго

працювати в автономному режимі

без дозаправлення. Об'єм бака для

робочого розчину становить 3030

л (пластик), 4540 та 5300 л (неір�

жавіюча сталь). Машина обладна�

на системою комп'ютерного упра�

вління і контролю норми внесен�

ня робочої рідини.

На Днях поля відбулась де�

монстрація ще одного потужного

самохідного обприскувача

APACHE AS 1010 (Апачі). Ці ма�

шини призначені для внесення за�

собів захисту рослин на великих

площах посівів зернових, техніч�

них культур і цукрових буряків.

Можливість використання різних

типорозмірів коліс дає змогу адап�

тувати машини для різних умов

експлуатації. 

Серія оприскувачів APACHE

налічує три моделі AS 850/

1010/1210, які оснащені силовими

агрегатами потужністю від 170 до

275 к.с. Наявність 4/6�ступін�

частого МПП дає змогу змінюва�

ти робочу швидкість руху машини

в діапазоні від 0 до 45�56 км/год.

Оприскувач оснащений баком з

пластику для робочої рідини ємні�

стю 3213/3780/4536 літрів відпо�

відно до моделі. 

Незалежна підвіска передньої

осі з гідроамортизаторами та за�

патентована саморегульована під�

віска задньої вісі з гідроамортиза�

торами і контролем коливань на�

дають машині плавність руху без

перевантаження на штанги навіть

за складного рельєфу поля. Мак�

симальний кліренс сягає 1,21 м,

при цьому висота штанги над по�

верхнею землі може змінюватись

від 0,5 до 2 м. APACHE оснащу�

ється розкладними штангами,

ширина яких дискретно варіюєть�

ся для всіх моделей: 18, 22, 27, 30

м. Машина дуже маневрена – ра�

діус повороту становить всього

5 м. До того ж може тривалий час

працювати без дозаправлення,

адже ємність бака для пального

становить 378 л.

Окрім самохідних, компанія

АМАКО показала на Днях поля і

п р и ч і п н и й о б п р и с к у в а ч

BARGAM Elios (Бергам), які

призначені для внесення засобів

захисту рослин на посівах зерно�

вих, технічних культур і цукрових

буряків. Серед основних переваг

оприскувачів BARGAM:

– надійна і проста в обслуго�

вуванні конструкція;

– використання повітряного

рукава і системи нагнітання пові�

тря дає до 30% економії ЗЗР;

– за один прохід обробляється

як верхня, так і нижня частина

листка рослин;

– реалізовано автоматичний

контроль норми внесення рідини

залежно від швидкості руху об�

прискувача;

– наявність пінного маркера

та розмішувача розчину в баку;

– можливість роботи за будь�

яких міжрядь завдяки змінній ши�

рині колії в межах 140�220 см.

Завдяки вбудованій гідро�

станції оприскувач легко агрега�

тується з недорогими тракторами

потужністю 80 к.с., зокрема МТЗ�

82. На BARGAM Elios встанов�

люється поліетиленовий бак для

робочої рідини ємністю 1700,

2200, 2700 л. Ширина захвату

штанг може змінюватись в межах

15�24 або 12�21 м залежно від мо�

делі. Робоча швидкість руху ста�

новить 8�14 км/год. 

Система незалежної амортиза�

ції штанги, паралелограмний ме�

ханізм з пневматичним компенса�

тором коливань та пружинний за�

бопіжник проти зламу надають

оприскувачу BARGAM Elios ста�

більності руху та надійності, сут�

тєво звужують амплітуду коливань

штанги при пересуванні.
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Компанія АМАКО

Тел. (044) 490632651,
Тел. (044) 490677681.

www.amacoint.com

«Креатив Груп»
запустить завод 
з глибокої 
переробки сої
ВАТ «Креатив Груп» планує
в другому півріччі 2008 р.
ввести в експлуатацію завод
по глибокій переробці сої
для виробництва продуктів
з високим вмістом протеї�
нів. Про це повідомив голо�
ва правління ВАТ «Креатив
Груп» Юрій Давидов на
прес�конференції в Києві 6
листопада. 
Запланована потужність пе�
реробки заводу 250�300
тонн сої на день. 
Ю.Давидов також зазначив,
що кошти для завершення
будівництва даного підпри�
ємства будуть залучені за
наслідками розміщення
23,4% акцій на Франкфурт�
ській фондовій біржі. 
Крім того, в планах компанії
розширення виробничих
потужностей з переробки
олійних культур (насіння
соняшнику, соя, ріпак) за
рахунок будівництва олієек�
стракційного заводу потуж�
ністю 290 тис. тонн на рік. 
Введення в експлуатацію
цього підприємства компа�
нія планує здійснити у ве�
ресні 2008 р. 

Ніжинський 
м'ясокомбінат
збільшить 
статутний капітал
ВАТ «Ніжинський м'ясоком�
бінат» (Чернігівська обл.)
має намір збільшити статут�
ний капітал в 62,5 рази – до
30,487 млн. грн. шляхом
емісії акцій на 30 млн. грн.
Про це повідомляється в
офіційному оголошенні під�
приємства. 
Питання про емісію акцій
акціонери підприємства ма�
ють намір розглянути на за�
гальних зборах 28 листопа�
да п.р. 
Згідно з оголошенням, про�
сті іменні акції діючим номі�
налом 0,25 грн. буде випу�
щено з метою поповнення
обігових коштів. 
Закрите розміщення акцій
додаткового випуску запла�
новане в два етапи: з 10 по
25 січня і з 26 по 29 січня
2008 р. 
У 2006 р. «Ніжинський
м'ясокомбінат» скоротив
чистий дохід від реалізації
на 7,6% в порівнянні з
2005 р. – до 23 млн. грн.
Його збитки за минулий рік
склали 260 тис. грн. 
Згідно даним Державної
комісії з цінних паперів і
фондового ринку, за станом
на липень 2007 р. 96% ак�
цій ВАТ «Ніжинський м'ясо�
комбінат» належало ТОВ
«Вінницям'ясо». 
Статутний капітал ВАТ ста�
новить 487,4 тис. грн.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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14"15 листопада 2007 р. в Києві

відбудеться Шоста міжнародна

конференція «Олієжирова проми"

словість"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 про�
дукції. Доповіді на конференції виголо�
шуватимуть провідні фахівці консал�
тингових, дослідницьких і виробничих
компаній, неурядових організацій, а та�
кож державних органів і галузевих
об'єднань з України, Росії, Німеччини,
США, Аргентини, Нідерландів, Франції
та Польщі. Очікувана кількість учасни�
ків – понад 250 осіб з 20 країн світу.

* * *
14"16 листопада 2007 р. в Києві на

найбільшому в Україні виставково"

му майданчику Міжнародного ви"

ставкового центру проходитиме

Четверта Міжнародна виставка

«Агрофорум"2007», у рамках якої
пройде Десята Універсальна агропро�
мислова виставка «Фермер України». У
рамках «Агрофоруму» оголошено все�
український конкурс на краще фермер�
ське господарство, фермерський кооп�
ератив і підсобне господарство України,
планується проведення конференцій,

презентацій українських і зарубіжних
фірм, виробників і постачальників про�
дукції для агропромислового комплек�
су, презентація передових технологій,
що забезпечують екологічно чисті про�
дукти харчування, інноваційних рішень і
розробок у цій галузі.
Організатори заходу: Експоцентр «Гос�
подар» і ТОВ «Міжнародний виставко�
вий центр». Форум проводиться за під�
тримки Комітету Верховної Ради Украї�
ни з питань аграрної політики та зе�
мельних відносин. 

* * *

15 листопада 2007 р. в м.Києві в

рамках виставки «Агрофорум"2007»

на території Міжнародного вистав"

кового центру відбудеться Перша

всеукраїнська спеціалізована кон"

ференція «Хелатні мікродобрива"

2007». Організатор конференції – дні�
пропетровська компанія НВЦ «Реаком». 
У конференції візьмуть участь ХНАУ ім.
В.В.Докучаєва, Інститут цукрових буря�
ків УААН, Інститут олійних культур
УААН, Інститут зернового господарства
УААН, сільгоспвиробники.

* * *

28"29 листопада 2007 р. в Астані (Ка"

захстан) відбудеться тренувальний

курс на тему: «Зобов'язання за кон"

трактом і арбітражний розгляд» (Con"

tractual Obligations and Arbitration

Course). Організатор – Міжнародна

асоціація з торгівлі зерном і корма"

ми (GAFTA). Слухачі курсу матимуть мо�
жливість дізнатися про основні принципи
міжнародних торгових контрактів Gafta,

принципи врегулювання спорів, арбі�
тражного розгляду й альтернативних си�
стем вирішення спорів. Вони ознай�
омляться зі способами зменшення кон�
трактних ризиків і уникнення торгових
спорів, можливостями розвитку бізнесу.
Курс також дозволить отримати практич�
ні навики із роботи з контрактами.

* * *

29"30 листопада 2007 р. у м.Астана

(Казахстан) відбудеться Друга між"

народна конференція «Казах"

станський зерновий форум"2007».

Організатори конференції АТ «Казагро�
маркетінг» та ІА «АПК�Інформ». Форум
пройде за офіційної підтримки Міні�
стерства сільського господарства Рес�
публіки Казахстан і АТ «Національний
холдинг «Казагро».
Довідково: У 2006/07 МР Казахстан ек�
спортував 8,6 млн. тонн зерна і борошна
в зерновому еквіваленті, що є абсолют�
ним рекордом для країни. За підсумками
8�ми місяців ц.р. Казахстан вийшов на 1
місце в світі за експортом борошна. Зага�
лом за 8 місяців експорт борошна стано�
вив 975 тис. тонн. У поточному сезоні по�
зиції Казахстану на світовому ринку ще
більше зміцняться, 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 проблеми, що виникають при
експорті зерна з Казахстану, а також зу�
стрічі з діловими партнерами. У Першій
міжнародній конференції «Казахстансь�
кий зерновий форум�2006» взяли участь

390 осіб з 240 компаній, які представля�
ли 30 країн світу. Очікувана кількість уча�
сників цього року – до 300 осіб.

* * *

6"7 грудня 2007 р. в Києві тривати"

ме Перша міжнародна конференція

«Біопаливо"2007: Перспективи аг"

рарного сектора України». Організа�
тори заходу: Агентство промислових
новин, Аналітичний центр «Украгро�
консалт», Українська Аграрна Конфе�
дерація. На форумі заплановано обго�
ворення перспектив розвитку внутріш�
нього та зовнішніх ринків біоетанолу та
біодизеля. Під час проведення конфе�
ренції розглядатимуться такі теми:
– Сировина і ефективність виробниц�
тва біопалива в Україні і Росії;
– Державна політика з розвитку вироб�
ництва біопалива в Україні;
– Україна: експортер зерна і олійних
культур або виробник біопалива;
– Перспективи селекції зернових куль�
тур для виробництва біоетанолу;
– Схеми фінансування існуючих проек�
тів по біопаливу в Україні: практичний
досвід співпраці;
– Світовий ринок сировини під впли�
вом біопаливних ринків: конкуренція
між зерновими і олійними культурами
до 2010 року;
– ЄС: зростаючий попит на олії з боку
біодизельної промисловості в ЄС.
Перспективи на 2007/08 рр.
– Ринок біодизельного палива в ЄС: по�
дальше нарощування потужностей або
перехід на інші альтернативні палива?

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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Виробничо#лізингове підприємство

«Украгропостач»

Поставки сільгосптехніки:

– Зерно(, кормо(, бурякозбиральні
комплекси на базі універсального
енергозасобу УЕЗ(2(280 «Полісся»; 

– Самохідні зернозбиральні комбайни КЗС(7
(«Полісся») та КЗС(1218 («Полісся»);

– Картоплезбиральна техніка: 
ПКК(2(02, КТН(2В; 

– Комплекси техніки для  заготівлі кормів:
кормозбиральні комбайни КСК(100
(«Полісся»), КДП(3000, косарки, прес(
підбирачі, кормоцехи на колесах; 

– Посівна техніка: сівалки точного  висіву
СПУ(4, СПУ(6; 

– 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

ВИРОБНИЧЕ об'єднання «Гомельський

завод сільськогосподарського машинобу�

дування» (ВО «Гомсільмаш») в 2008 році

планує випустити дослідно�промислову

партію зернозбиральних комбайнів КЗ�14

з пропускною спроможністю по зерну

14 кг/с, повідомив директор маркетинг�

центру об'єднання Володимир Фролов. За

його словами, обсяг партії становитиме не

менше 50 машин. Раніше, зазначив пред�

ставник об'єднання, «Гомсільмаш» випу�

стив кілька зразків таких комбайнів і про�

вів польові випробування.

В.Фролов уточнив, що комбайн КЗ�14

є найпотужнішим в лінійці зернозбираль�

ної техніки, що випускається підприєм�

ством, і призначений для роботи на полях

з високою врожайністю – 60 ц/га і вище.

Він вважає, що такі високопродуктивні

комбайни можуть бути затребувані у ряді

російських регіонів, у Казахстані і Китаї.

«Питання постановки цієї техніки в се�

рійне виробництво залежатиме, зокрема,

від потреби на зовнішніх ринках», – ска�

зав він.

За даними об'єднання, нині в Білорусі

серійно виробляються зернозбиральні

комбайни 4 моделей: КЗС�7, КЗС– 10К,

КЗР�10 і Ліда�1300.

У 2005�2010 роках, відповідно до держ�

програми відродження і розвитку села,

планується практично повністю відновити

парк зернозбиральних комбайнів і довести

його чисельність до забезпечення можли�

вості масового збирання в межах норма�

тивних агротехнічних термінів. Парк тех�

ніки повинен бути сформований комбай�

нами 3 класів з урахуванням пропускної

спроможності і врожайності культур.

Близько 50% парку становитимуть ком�

байни класу 8�10 кг/с для хлібів з врожай�

ністю 35�50 ц/га, 35% – комбайни класу

6�8 кг/с для хлібів врожайністю 25�35 ц/г,

15 % – комбайни класу понад 10 кг/с для

врожайності більше 50 ц/га.

Програма передбачає, що оснащення

сільгосппідприємств новим комплексом

збиральних машин дозволить скоротити

фінансові витрати на проведення механі�

зованих робіт з $211 до $160 на гектар, під�

вищити рентабельність виробництва з

10% до 28%, знизити витрати праці.

Довідка: Виробниче об'єднання «Гом�

сільмаш» створене в 1978 році на базі за�

воду «Гомсільмаш», заснованого в 1930 ро�

ці. Є одним з найбільших виробників

сільськогосподарської техніки в країнах

СНД і Європи. Випускає самохідні і при�

чіпні кормозбиральні комбайни і косарки�

плющилки, зернозбиральні комбайни, на�

вісні косарки�подрібнювачі. Виготовля�

ються також сівалки точного висіву, трак�

торні причепи і плуги, міні�трактори з

комплектом навісних знарядь, лісовисад�

жувальні машини, навісні навантажувачі

лісу, причепи для легкових автомобілів. 

У січні�жовтні 2007 року ВО «Гомсіль�

маш» збільшило виробництво товарної

продукції на 11%, експорт за підсумками

10 місяців становив $80 млн., що на

64,1% більше порівняно з січнем�жов�

тнем 2006 року.

«Програмний» КЗ14Впорядковано контроль
якості продукції

ЦЕЙ ПОРЯДОК розроблено на виконан�

ня Закону України «Про основні засади

державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності», що набирає

чинності з 26 грудня 2007 року. Закон є

останнім у низці законодавчих актів,

спрямованих на захист прав суб'єктів гос�

подарювання від неправомірних дій поса�

дових осіб органів державного нагляду

(контролю) та створення в Україні євро�

пейських умов для розвитку підприєм�

ництва. 

Завдяки створенню такого правового

поля урядовці сподіваються змінити не�

ефективну систему державного нагляду

сфері господарської діяльності, скороти�

ти кількість перевірок підприємців, вста�

новити чіткі і прозорі їх процедури. Адже

за експертними оцінками, тільки у 2006

році перевірено майже 95% підприємств

України. Найбільше це здійснено органа�

ми державної податкової служби, держав�

ного пожежного нагляду, державної сані�

тарно�епідеміологічної служби. Вони поб�

ували на кожному другому підприємстві,

що в значній кількості випадків негативно

позначилось на їхній діяльності.

Тому, крім дієвого захисту прав під�

приємців, новим Порядком передбачено

більш ефективне використання ресурсів

органів державного нагляду. Завдяки цьо�

му їхня увага буде зосереджена на суб'єк�

тах господарювання, діяльність яких ста�

новить найбільшу загрозу для населення і

навколишнього середовища. Так Поряд�

ком вперше чітко встановлено, що відбір

зразків продукції для експертизи чи ви�

пробування проводитиметься на підставі

письмового вмотивованого рішення ке�

рівника органу державного нагляду із заз�

наченням кількості зразків. Про це скла�

дається акт  у трьох примірниках – для

контролюючих осіб, підприємця та для

уповноваженої чи акредитованої організа�

ції, де проводитиметься експертиза. Кож�

на із сторін отримує також опломбовані

посадовою особою органу державного на�

гляду комплекти зразків продукції. 

Важливою при цьому є визначена

Законом норма, яка дає право і представ�

никам контролюючих органів, і підприєм�

цям, яких вони перевіряють, фіксувати

процес здійснення планового або поза�

планового заходу чи кожну окрему дію за�

собами аудіо– та відеотехніки, не переш�

коджаючи здійсненню такого заходу.

Витрати, пов'язані з відбором та до�

ставкою зразків продукції на експертизу,

фінансуються за рахунок органу держав�

ного нагляду. Підприємець мусить від�

шкодовувати ці витрати лише у випадку

підтвердження результатами експертизи

факту порушення ним вимог законодав�

ства. Разом з тим, у разі незгоди суб'єкта

господарювання з результатами експерти�

зи її можна провести повторно.

Детально механізм відшкодування

суб'єктом господарювання витрат щодо

проведення експертизи зразків його про�

дукції визначено іншою постановою Уря�

ду – від 31 жовтня ц.р. №1279.

Обидві постанови наберуть чинності

одночасно із Законом України «Про ос�

новні засади державного нагляду (контро�

лю) у сфері господарської діяльності».

За матеріалами Урядового порталу

НОРМАТИВНА БАЗА Вже цього року в Україні почне діяти
сучасний механізм взаємовідносин  між підприємцями та
державними контролюючими органами. Однією з головних
складових його стане Порядок відбору зразків продукції для
визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків
продукції, затверджений постановою Уряду від 31.11.07  №1280.

Відзначено кращі товари країни
З 4 ПО 8 ЛИСТОПАДА 2007 року під га�

слом «Якість в Європі: інновації та турбо�

та» проходив Європейський тиждень яко�

сті в Україні. А напередодні в усіх регіонах

відбувались церемонії нагородження пе�

реможців регіонального етапу Всеукра�

їнського конкурсу якості продукції  – «100

кращих товарів України» у 2006�2007 рр.

Зокрема, на Волині урочисте вручен�

ня нагород фіналістам регіонального ета�

пу конкурсу відбулось 2 листопада. Ди�

пломи та відзнаки фіналістам конкурсу

«Кращі товари Волині» вручив перший за�

ступник голови облдержадміністрації Ві�

талій Заремба. Цьогоріч такої нагороди

удостоєні 19 підприємств (21 вид продук�

ції), причому 10 фіналістів визнані кращи�

ми у державі. Це 3 переможці (серед агро�

виробників відзначена продукція ВАТ

«Волиньхолдинг»), 4 лауреати (це звання

здобула, зокрема, продукція ВАТ «Рожи�

щенський сирзавод» та ВАТ «Ковельмо�

локо») та 3 фіналісти Всеукраїнського

конкурсу якості продукції (зокрема, від�

значена продукція переробних підпри�

ємств області ПП «Імпалс» та ВАТ

«Хліб»). Віталій Заремба привітав нагоро�

джених та висловив переконання, що пре�

стиж конкурсу зростатиме, а «здобутки

волинських підприємств будуть постійни�

ми і вагомими». 

Загальнонаціональна церемонія вша�

нування переможців Всеукраїнського

конкурсу якості продукції (товарів, робіт,

послуг) – «100 кращих товарів України» у

2006�2007 рр. та 12�го Українського націо�

нального конкурсу якості відбувалась 5

листопада у Національному палаці ми�

стецтв «Україна» у м. Києві.

Довідка: Щорічний конкурс «100 кра�
щих товарів України» проводиться від�
повідно до Указу Президента України
від 23.02.2001 №113 «Про заходи щодо
підвищення якості вітчизняної продук�
ції», постанови КМУ від 16.11.2001 №1502
«Про щорічний Всеукраїнський кон�
курс якості».
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1482,16 1392,62 275,77 1160,51 229,80
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2106,62 1292,04 255,85 1076,70 213,21
Цукор0пісок ДСТУ 2316093 2007 EXW 300,00 3266,67 646,86 2722,22 539,05
*Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 20,00 2903,75 575,00
*Крупа манна ГОСТ 7022054 2007 CPT 10,00 1919,00 380,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 476,00 1616,00 320,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 1496,00 1593,05 315,45
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 612,00 1757,40 348,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 1836,00 1745,06 345,56
*Сорго ГОСТ 8759092 2007 DDU 14,00 2070,50 410,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 FCA 21,50 6565,00 1300,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 8,00 3535,00 700,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 53,27 1394,99 276,24 1162,49 230,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 485,04 1291,02 255,65 1075,85 213,04
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 116,41 1129,92 223,75 941,60 186,46
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 5756,40 1430,07 283,18 1191,73 235,99
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 50108,63 1489,50 294,95 1241,25 245,79
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 5493,67 1296,56 256,75 1080,47 213,95
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 15606,56 1395,38 276,31 1162,82 230,26
*Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CIP 22,00 2743,97 543,36
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 100,00 3126,56 619,12
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 CPT 22,00 3307,19 654,89
Івано#Франківська аграрна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983088 2007 DDU 44,00 1346,68 266,67
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 743,58 1381,24 273,51 1151,03 227,93
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2094,10 1288,56 255,16 1073,80 212,63
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 2685,16 1331,01 263,57 1109,18 219,64
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 1480,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
*Крупа рисова ГОСТ 6292093 2007 DAF 473,10 2563,92 507,71
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2000,00 1302,36 257,89 1085,30 214,91
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1000,00 1250,31 247,59 1041,93 206,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 649,80 1415,00 280,20 1179,17 233,50
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно#майнова біржа "Прайс"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 700,00 1450,00 287,13 1208,33 239,27
*Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 CIP 500,00 2626,00 520,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 CIP 66,00 3535,00 700,00
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 CIP 200,00 3131,00 620,00
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 CIP 500,00 3080,50 610,00
Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1198,50 1380,55 273,38 1150,46 227,81
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 68,86 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2223,94 1270,07 251,50 1058,39 209,58
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,70 1228,45 243,26 1023,71 202,71
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 659,55 1187,99 235,25 989,99 196,04
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 5738,78 1150,00 227,72 958,33 189,77
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 18,14 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 CPT 20,50 3287,85 651,06
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 4653,47 1488,17 294,69 1240,14 245,57
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 873,92 1380,00 273,27 1150,00 227,72
*Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 CFR 45,00 2338,15 463,00
*Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FOB 5400,00 1511,63 299,33
*Соя ГОСТ 17109088 2007 CPT 1000,00 2050,30 406,00
*Соя ГОСТ 17109088 2007 FOB 3300,00 2171,50 430,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2006 CPT 23,43 5555,00 1100,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2006 CIF 22,01 10857,50 2150,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 351,41 8738,65 1730,43
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 DAF 20,00 22725,00 4500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 FOB 20,00 24745,00 4900,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CIF 87,00 16531,49 3273,56
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 41,86 3105,75 615,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 10,00 3131,00 620,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 1500,00 3080,50 610,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 472,49 1994,75 395,00
*Нут ГОСТ 8758076 2007 FOB 180,00 3348,15 663,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 6844,38 1395,26 276,29 1162,71 230,24
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 4222,38 1487,55 294,56 1239,62 245,47
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 3198,29 1282,77 254,01 1068,98 211,68
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 24,42 1000,62 198,14 833,85 165,12
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 6300,00 3147,83 623,33
*Крупа манна ГОСТ 7022054 2007 DAF 67,85 2272,50 450,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 3200,00 967,71 191,63
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 48241,64 1439,09 284,97 1199,25 237,47
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 21952,09 1474,33 291,95 1228,60 243,29
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 37913,02 1364,82 270,26 1137,35 225,22
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 25866,56 1418,51 280,89 1182,09 234,08

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 31 жовтня 2007 р.

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб#
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Назва 
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

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 24,86 1200,00 237,62 1000,00 198,02
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 830,00 1250,00 247,52 1041,67 206,27
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 2200,00 16409,09 3249,32 13674,24 2707,77
*Просо 3 клас ГОСТ 22983088 2007 FCA 100,00 1010,00 200,00
*Соя ГОСТ 17109088 2007 CPT 1000,00 1994,75 395,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 17000,00 3282,50 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 35700,00 2181,87 432,05
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 2000,00 2227,05 441,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 2007 EXW 300,00 4752,00 940,99 3960,00 784,16
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 2007 CPT 240,00 1237,25 245,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CPT 2300,00 1767,50 350,00
*Соя ГОСТ 17109088 2007 CPT 1400,00 1919,00 380,00
*Соя ГОСТ 17109088 2007 DAF 6721,00 2173,97 430,49
*Соя ГОСТ 17109088 2007 FOB 2000,00 2070,50 410,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 300,00 1540,25 305,00
*Сорго ГОСТ 8759092 2007 CPT 2400,00 1414,00 280,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 FCA 21,00 6370,07 1261,40
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 FCA 19,00 3576,92 708,30
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DAF 63,00 2142,97 424,35
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 FOB 1800,00 2070,50 410,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 14006,28 1404,32 278,08 1170,27 231,74
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2228,68 1238,62 245,27 1032,19 204,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 84,57 1012,00 200,40 843,33 167,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 2007 EXW 417,40 1150,00 227,72 958,33 189,77
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 1253,70 2879,89 570,28 2399,91 475,23
*Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 63,00 3043,00 602,57
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 862,40 1347,06 266,75 1122,55 222,29
*Соя ГОСТ 17109088 2007 FOB 2000,00 2045,25 405,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 2007 DAF 1000,00 922,64 182,70
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 3722,85 1315,43 260,48 1096,19 217,07
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 550,00 2110,90 418,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м. Миколаїв)
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 28,00 3080,50 610,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 5000,00 3282,50 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 50000,00 2070,50 410,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Тритікале ДСТУ 476202007 31.12.2007 FOB 1250,00 1262,50 250,00
Товарна біржа "Українська ф’ючерсна біржа" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 31.12.2007 FOB 23000,00 1748,84 346,30
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 31.12.2007 FOB 23000,00 1572,09 311,30
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 31.03.2008 FOB 12100,00 1565,50 310,00
*Жито 4 клас ДСТУ 452202006 31.12.2007 FOB 3000,00 1464,50 290,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769098 31.12.2007 FOB 43000,00 1745,77 345,70
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769098 31.03.2008 FOB 8200,00 1742,25 345,00
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 30.11.2007 CPT 3500,00 1262,50 250,00
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 31.12.2007 CPT 2600,00 1262,50 250,00
*Овес 4 клас ГОСТ 28673090 31.03.2008 FOB 2500,00 1338,25 265,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 31.12.2007 DAF 5000,00 1212,00 240,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 31.12.2007 FOB 60000,00 1212,00 240,00
*Соя ГОСТ 17109088 30.11.2007 DAF 20240,00 2120,97 419,99
*Соя ГОСТ 17109088 15.11.2007 FOB 1000,00 1767,50 350,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 DAF 6000,00 3282,50 650,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 FOB 6000,00 3080,50 610,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 CPT 10300,00 2182,78 432,23
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.10.2007 FOB 6500,00 2092,11 414,28
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 31.12.2007 EXW 1100,00 6431,18 1273,50
*Насіння вики ГОСТ 7067088 01.03.2008 FCA 200,00 3011,62 596,36
*Насіння вики ГОСТ 7067088 30.11.2007 FCA 19,00 3721,40 736,91
*Насіння льону ГОСТ 10582076 30.11.2007 DAF 22,00 3396,23 672,52
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Овес 1 клас ГОСТ 28673090 31.12.2007 FCA 2150,00 3585,50 710,00
*Овес 1 клас ГОСТ 28673090 30.11.2007 FCA 355,00 3585,50 710,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 31.12.2007 FCA 200,00 3030,00 600,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 FCA 22,00 3989,50 790,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 30.11.2007 DAF 2000,00 1262,50 250,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 15.12.2007 DAF 3000,00 772,65 153,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 31.12.2007 DAF 10000,00 828,20 164,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 30.11.2007 FOB 3000,00 959,50 190,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351089 31.12.2007 DAF 100,00 3787,50 750,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 FCA 2500,00 1944,25 385,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 30.01.2008 DAF 2500,00 2282,60 452,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 15.12.2007 DAF 520,00 6741,75 1335,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 20.01.2008 DAF 1100,00 6716,50 1330,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 31.10.2007 FOB 5000,00 4822,75 955,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 31.12.2007 FOB 8000,00 5048,11 999,62
*Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129093 30.11.2007 DAF 260,00 7600,25 1505,00
Херсонська товарно#сировинна біржа "Кристал"
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 31.12.2007 DDU 61,00 2980,41 590,18
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 4446,88 1399,71 277,17 1166,43 230,98
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 341,42 1291,39 255,72 1076,16 213,10
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 340,00 1717,00 340,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 68,00 1616,00 320,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 272,00 1874,81 371,25
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 68,00 1818,00 360,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 73,16 1291,39 255,72 1076,16 213,10
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 6,50 1129,93 223,75 941,61 186,46
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 703,38 1399,64 277,16 1166,37 230,96
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 345,63 1291,39 255,72 1076,16 213,10
*Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CIP 22,00 2767,77 548,07
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351089 2007 EXW 22,00 3282,50 650,00
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1300,00 1399,70 277,17 1166,42 230,97
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 58,31 1291,40 255,72 1076,17 213,10
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 256,25 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 430,00 1399,75 277,18 1166,46 230,98
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 192,82 1166,73 231,04 972,28 192,53
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 670,00 1390,00 275,25 1158,33 229,37
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 22,96 1232,71 244,10 1027,26 203,42
Тернопільська агропромислова біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 FCA 20,00 1919,00 380,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 40,70 7900,09 1564,37
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CIF 43,00 17146,51 3395,35
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 10,00 3408,75 675,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 2500,00 3388,55 671,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 500,00 1520,00 300,99 1266,67 250,83
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 1900,00 3383,50 670,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 9099,68 1483,24 293,71 1236,04 244,76
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 1267,06 1490,00 295,05 1241,67 245,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 8587,35 1459,23 288,96 1216,03 240,80
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 170,04 1440,00 285,15 1200,00 237,62
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 132,04 1250,00 247,52 1041,67 206,27
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 420,00 17500,00 3465,35 14583,33 2887,79
*Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 DAF 150,00 1660,82 328,88
*Соя ГОСТ 17109088 2007 FOB 3000,00 2176,55 431,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 2007 CPT 200,00 1262,50 250,00
*Соя ГОСТ 17109088 2007 DAF 445,00 2196,75 435,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 5200,00 1510,00 299,01 1258,33 249,17
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 67,50 2323,00 460,00
Херсонська товарно#сировинна біржа «Кристал»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2000,00 1291,39 255,72 1076,16 213,10
Хмельницька обласна товарна біржа
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 101,00 2146,38 425,02
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201068 2007 DAF 34,00 2095,75 415,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 31.12.2007 FAS 1500,00 1050,40 208,00
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* 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 05 по 08 листопада 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 05 по 08 листопада 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 21179,94 1399,30 1462,68 1510,00 289,64
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 500,00 1520,00 1520,00 1520,00 300,99
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 1267,06 1490,00 1490,00 1490,00 295,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 11598,69 1150,00 1413,58 1480,00 279,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 670,00 1390,00 1390,00 1390,00 275,25
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 170,04 1440,00 1440,00 1440,00 285,15
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 132,04 1250,00 1250,00 1250,00 247,52
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 22,96 1232,71 1232,71 1232,71 244,10
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 6,50 1129,93 1129,93 1129,93 223,75
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 256,25 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 420,00 17500,00 17500,00 17500,00 3465,35

Експортнi контракти*: СПОТ

Овес 3 клас ГОСТ 28673090 2007 CPT 200,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CIP 22,00 2767,77 2767,77 2767,77 548,07
Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 FCA 20,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 DAF 150,00 1660,82 1660,82 1660,82 328,88
Соя ГОСТ 17109088 2007 DAF 445,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Соя ГОСТ 17109088 2007 FOB 3000,00 2176,55 2176,55 2176,55 431,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 10,00 3408,75 3408,75 3408,75 675,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 4400,00 3383,50 3386,37 3388,55 670,57
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 40,70 5555,00 7900,09 10100,00 1564,37
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CIF 43,00 10857,50 17146,51 23735,00 3395,35
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 340,00 1616,00 1717,00 1742,25 340,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 68,00 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 272,00 1818,00 1874,81 1893,75 371,25
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 68,00 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 168,50 2095,75 2217,13 2323,00 439,04
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201068 2007 DAF 34,00 2095,75 2095,75 2095,75 415,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351089 2007 EXW 22,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00

Експортнi контракти*: Форвард

Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 31.12.2007 FAS 1500,00 1050,40 1050,40 1050,40 208,00
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СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, 

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 жовтня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 80535,44 1170,00 1422,53 1510,00 281,69
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 60081,72 1200,00 1487,11 1520,00 294,48
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 21952,09 1390,00 1474,33 1500,00 291,95
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 58122,91 1120,00 1334,55 1480,00 264,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 30139,46 1080,00 1331,64 1440,00 263,69
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 25866,56 1350,00 1418,51 1450,00 280,89
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 24,42 1000,62 1000,62 1000,62 198,14
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 24,86 1200,00 1200,00 1200,00 237,62
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 84,57 1012,00 1012,00 1012,00 200,40
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 18,14 1000,00 1000,00 1000,00 198,02
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 830,00 1250,00 1250,00 1250,00 247,52
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,70 1228,45 1228,45 1228,45 243,26
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 775,95 1113,57 1179,28 1200,00 233,52
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 1480,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 2007 EXW 417,40 1150,00 1150,00 1150,00 227,72
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 1253,70 2700,00 2879,89 2900,00 570,28
Цукор пісок ДСТУ 2316093 2007 EXW 300,00 3200,00 3266,67 3300,00 646,86
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 2007 EXW 300,00 4752,00 4752,00 4752,00 940,99
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 2200,00 15500,00 16409,09 16500,00 3249,32

Експортнi контракти*: СПОТ

Овес 3 клас ГОСТ 28673090 2007 CPT 240,00 1237,25 1237,25 1237,25 245,00
Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 20,00 2903,75 2903,75 2903,75 575,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CPT 2300,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CIP 22,00 2743,97 2743,97 2743,97 543,36
Просо 3 клас ГОСТ 22983088 2007 FCA 100,00 1010,00 1010,00 1010,00 200,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983088 2007 DDU 44,00 1346,68 1346,68 1346,68 266,67
Сорго ГОСТ 8759092 2007 CPT 2400,00 1414,00 1414,00 1414,00 280,00
Сорго ГОСТ 8759092 2007 DDU 14,00 2070,50 2070,50 2070,50 410,00
Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 CIP 500,00 2626,00 2626,00 2626,00 520,00
Горох 1 клас ДСТУ 452302006 2007 CFR 45,00 2338,15 2338,15 2338,15 463,00
Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FOB 5400,00 1414,00 1511,63 1595,80 299,33
Нут ГОСТ 8758076 2007 FOB 180,00 3348,15 3348,15 3348,15 663,00
Нут ГОСТ 8758076 2007 CIF 46,00 3514,80 3514,80 3514,80 696,00
Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 FCA 19,00 3576,92 3576,92 3576,92 708,30
Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 CPT 20,50 3287,85 3287,85 3287,85 651,06
Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 CIP 200,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Соя ГОСТ 17109088 2007 CPT 3400,00 1919,00 1979,90 2050,30 392,06
Соя ГОСТ 17109088 2007 DAF 6721,00 2121,00 2173,97 2196,75 430,49
Соя ГОСТ 17109088 2007 FOB 7300,00 2045,25 2109,24 2171,50 417,67
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 141,86 3105,75 3120,42 3126,56 617,90
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 CPT 22,00 3307,19 3307,19 3307,19 654,89
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 38,00 3080,50 3093,79 3131,00 612,63
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 29800,00 3080,50 3243,86 3282,50 642,35
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 36722,49 1994,75 2178,40 2211,90 431,37
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 52000,00 2070,50 2076,52 2227,05 411,19
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 FCA 42,50 6370,07 6468,68 6565,00 1280,93
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 CIP 66,00 3535,00 3535,00 3535,00 700,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 8,00 3535,00 3535,00 3535,00 700,00
Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 CIP 500,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DAF 63,00 2134,48 2142,97 2147,21 424,35
Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 FOB 1800,00 2070,50 2070,50 2070,50 410,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 351,41 5555,00 8738,65 24745,00 1730,43
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 DAF 20,00 22725,00 22725,00 22725,00 4500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 FOB 20,00 24745,00 24745,00 24745,00 4900,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CIF 87,00 10100,00 16531,49 22725,00 3273,56
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 2007 DAF 1000,00 922,64 922,64 922,64 182,70
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 3200,00 939,30 967,71 999,90 191,63
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 476,00 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 1796,00 1540,25 1584,23 1641,25 313,71
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 CPT 612,00 1757,40 1757,40 1757,40 348,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 1836,00 1717,00 1745,06 1767,50 345,56
Крупа рисова ГОСТ 6292093 2007 DAF 473,10 2540,15 2563,92 2575,50 507,71
Крупа манна ГОСТ 7022054 2007 CPT 10,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Крупа манна ГОСТ 7022054 2007 DAF 67,85 2272,50 2272,50 2272,50 450,00
Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 63,00 3043,00 3043,00 3043,00 602,57

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 31.12.2007 FOB 23000,00 1742,25 1748,84 1792,75 346,30
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 31.12.2007 FOB 23000,00 1565,50 1572,09 1616,00 311,30
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 31.03.2008 FOB 12100,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769098 31.12.2007 FOB 43000,00 1742,25 1745,77 1792,75 345,70
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769098 31.03.2008 FOB 8200,00 1742,25 1742,25 1742,25 345,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 31.12.2007 DAF 5000,00 1212,00 1212,00 1212,00 240,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 31.12.2007 FOB 60000,00 1212,00 1212,00 1212,00 240,00
Жито 4 клас ДСТУ 452202006 31.12.2007 FOB 3000,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Овес 1 клас ГОСТ 28673090 31.12.2007 FCA 2150,00 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673090 30.11.2007 CPT 3500,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673090 31.12.2007 CPT 2600,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Овес 4 клас ГОСТ 28673090 31.03.2008 FOB 2500,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Тритікале ДСТУ 476202007 31.12.2007 FOB 1250,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Насіння вики ГОСТ 7067088 30.11.2007 FCA 19,00 3721,40 3721,40 3721,40 736,91
Насіння вики ГОСТ 7067088 01.03.2008 FCA 200,00 3011,62 3011,62 3011,62 596,36
Соя ГОСТ 17109088 15.11.2007 FOB 1000,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Соя ГОСТ 17109088 30.11.2007 DAF 20240,00 2070,50 2120,97 2196,75 419,99
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 FCA 22,00 3989,50 3989,50 3989,50 790,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 DAF 6000,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 FOB 6000,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351089 31.12.2007 DAF 100,00 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
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 FCA 2500,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 31.12.2007 CPT 10300,00 2171,50 2182,78 2222,00 432,23
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 31.12.2007 DDU 61,00 2714,62 2980,41 3486,68 590,18
Насіння льону ГОСТ 10582076 30.11.2007 DAF 22,00 3396,23 3396,23 3396,23 672,52
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 31.12.2007 FCA 200,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 30.11.2007 DAF 2000,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 15.12.2007 DAF 3000,00 772,65 772,65 772,65 153,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246065 31.12.2007 DAF 10000,00 828,20 828,20 828,20 164,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 30.11.2007 FOB 3000,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 30.11.2007 DAF 130,00 7196,25 7196,25 7196,25 1425,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 15.12.2007 DAF 1060,00 6716,50 6728,89 6741,75 1332,45
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 31.12.2007 EXW 1100,00 6431,18 6431,18 6431,18 1273,50
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 31.12.2007 FOB 8000,00 5044,95 5048,11 5050,00 999,62
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 20.01.2008 DAF 1100,00 6716,50 6716,50 6716,50 1330,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449202005 30.01.2008 DAF 2500,00 1212,00 2282,60 6565,00 452,00
Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129093 30.11.2007 DAF 260,00 7600,25 7600,25 7600,25 1505,00
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