
3 4

www.agroprofi.com.uaукраїнський тижневик ділової інформації№ 14 [014] 7 грудня, 2007

16 РОКІВ ñ 
ГАРНИЙ ВІК ДЛЯ БІЗНЕСУ

У 16 років настає громадянська зрілість
людини – вона одержує паспорт.
Шістнадцятий рік сільгосппідприємства
«НІБУЛОН» був багатим на події та
плідним на здобутки…

´CІРИЙª ІМПОРТ М'ЯСА. 
ЧИ ТАКИЙ СТРАШНИЙ ЧОРТ?..

Останнім часом широко
обговорюється тема «сірого» імпорту
м'яса до України, називаючи його
мало не головною проблемою
українського тваринництва...

Дешеві кредити 
для хлібопекарів
Кабінет Міністрів України
визначився із переліком
обладнання іноземного похо�
дження, яке можуть придба�
ти хлібопекарські підприєм�
ства агропромислового ком�
плексу в 2007 році через ме�
ханізм здешевлення се�
редньострокових кредитів.
Такий перелік передбачений
відповідним розпоряджен�
ням №1050 від 28 листопада
2007 року.
Так, уряд погодився з пропо�
зицією Мінагрополітики щодо
придбання хлібопекарнями
обладнання іноземного похо�
дження, аналоги якого не ви�
робляються в Україні, через
механізм здешевлення се�
редньострокових кредитів.
Зокрема, йдеться про таке
обладнання: 
– хлібопекарські тунельні пе�
чі для широкого асортименту
хлібобулочних виробів з пло�
щею від 50 до 100 кв. м; 
– автоматичні планетарні мік�
сери для кондитерських ви�
робів ємністю діж від 60 до
100 л; 
– тісторозкочувальні машини
для хлібобулочних виробів із
робочими стрічками зав�
ширшки від 200 до 500 мм; 
– котли парові паропродук�
тивністю від 1 до 2,5 тонн на
годину.

Сільсько�
господарські 
ризики – в програмі
страхування
Міністерство аграрної політи�
ки України вирішило розро�
бити Концепцію Національ�
ної програми страхування
сільськогосподарських ризи�
ків. І наразі вже оприлюднено
наказ від 15 листопада
2007 року за №807 про за�
твердження складу Міжві�
домчої робочої групи з роз�
робки такої концепції. 
Нагадаємо, така програма
розробляється на виконання
п.6 доручення Кабінету Міні�
стрів України від 23 жовтня
2007 року до Указу Прези�
дента від 18 вересня ц.р.
«Про деякі заходи щодо роз�
витку ринку зерна», а також
для вдосконалення страху�
вання сільськогосподарських
ризиків. 
Робоча група мала забезпе�
чити розробку Концепції до
22 листопада 2007 року. 

Наталія Тарченко

Насінню та 
виноградникам –
особливу увагу 
У СФЕРІ вітчизняного вироб�

ництва овочів та фруктів, за да�

ними МінАП, «балом правлять»

приватні підприємства – 90%

продукції виробляють саме вони.

Новітня тенденція – продукція

надходить не тільки на ринок, а й

до супермаркетів. Останнім ча�

сом у багатьох регіонах збільшу�

ється виробництво плодово�ягі�

дних культур, зокрема, виногра�

ду. Проте на півдні країни вироб�

ництво дещо скоротилося. 

Присутній на заходах заступ�

ник міністра Сергій Мельник

повідомив, що уряд планує пере�

дати відповідні кошти на розви�

ток продовольчих ринків. За його

словами, особливої уваги потре�

бує  удосконалення технологій

виробництва насіння, а також йо�

го постачання на внутрішній ри�

нок. Утім, зараз кількість фальси�

фікованої продукції зменшилася

через появу лабораторій, що пе�

ревіряють якість. 

На думку урядовця, одне з

найважливіших завдань – відно�

влення виноградників і виногра�

дарства, хмелярства. Для цього в

держбюджеті�2007 було виділено

близько 300 млн. грн., що матиме

більш суттєвий вплив на розви�

ток галузі, аніж 90 млн. грн. п'ять

років тому. До того ж, у цей рин�

ковий сегмент прийшов серйоз�

ний приватний капітал. 

А от із чим, на думку заступ�

ника міністра, проблем на вітчиз�

няному ринку точно немає – то це

з плодоконсервною продукцією.

Продовження на стор.6

Вітамінів в Україні 
вистачить на всіх

ВЛАСНА СПРАВА
НА ГУСЯТИНСЬКІЙ ЗЕМЛІ 
СІЮТЬ ПОЛЕ КОВАЛІ
На узвишші посеред поля створено цілу
інфраструктуру сільгосппідприємства з
сучасними складськими приміщеннями,
сушарками, машинно*тракторним парком,
офісом з Інтернетом і комунікаціями та
навіть власним штучним ставком. 

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у листопаді 2007 року.
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БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ñ  
КРОК НАВВИПЕРЕДКИ

Серед нових викликів діяльності суб'єктів
аграрного ринку сьогодні дедалі більше
випадків викрадення комерційно значимої
інформації. Які ж є правові механізми
захисту «критичної» інформації? 9

ФОРУМ Погодьтесь, Четверта міжнародна конференція «Овочі та фрукти України�2007. Знайомство
з новим лідером» цікава вже самою назвою. Втім, пояснення виявилося просте: «новий лідер» –
це Україна та її плодоовочева галузь, що стрімко розвивається.
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ЗАРЕЄСТРОВАНО урядовий за�

конопроект «Про внесення змін

та визнання такими, що втратили

чинність, деяких законодавчих ак�

тів (щодо колективного сільсько�

господарського підприємства)»,

поданий 4 грудня Миколою

Азаровим. 

Оскільки Конституцією Украї�

ни, Земельним і Цивільним кодек�

сами України колективної форми

власності не передбачено, то про�

ектом Закону вносяться зміни до

статей Господарського кодексу Ук�

раїни, «Про приватизацію держав�

ного майна», «Про особливості

приватизації майна в агропроми�

словому комплексі», які стосують�

ся колективних сільськогосподар�

ських підприємств.

Також передбачено визнати

таким, що втратив чинність,

Закон України «Про колективне

сільськогосподарське підприєм�

ство».

Як зазначається в поясню�

вальній записці до законопроекту,

Законом України «Про колектив�

не сільськогосподарське підпри�

ємство» визначено правові, еко�

номічні, соціальні та організаційні

умови діяльності колективного

сільськогосподарського підприєм�

ства. Відповідно до ст.7 зазначено�

го закону, об'єктом права колек�

тивної власності підприємства є

земля, інші основні та оборотні

кошти виробництва, грошові та

майнові внески його членів, виро�

блена ними продукція, одержані

доходи, майно, придбане на за�

конних підставах. Суб'єктом права

власності є підприємство – як

юридична особа. Статтею 10 та�

кож передбачено, що земля може

належати підприємству на праві

колективної власності. Згідно ст.8

право колективної власності  здій�

снюють загальні збори  членів під�

приємства.

Зазначені положення Закону

України «Про колективне сільсь�

когосподарське підприємство» не

узгоджуються з положеннями Зе�

мельного кодексу України, оскіль�

ки згідно з пунктом третім ст.78

земля в Україні може перебувати в

приватній, комунальній і держав�

ній власності. Цивільним кодек�

сом України, зокрема, статтями

325�327 визначено право приват�

ної, державної та комунальної

власності. Конституція України не

містить положень щодо колектив�

ної власності.

Разом із тим,  Господарський

кодекс України містить главу 10

«Підприємства колективної влас�

ності», а частиною першою ст.93

цієї глави «підприємством колек�

тивної власності визнається кор�

поративне або унітарне підприєм�

ство, що діє на основі колективної

власності засновника (засновни�

ків)». Частина друга цієї статті не

виключає існування колективних

сільськогосподарських підпри�

ємств.

Таким чином, наявна неузго�

дженість положень Господарсько�

го кодексу України, окремих зако�

нів України, зокрема Закону Укра�

їни «Про колективне сільськогос�

подарське підприємство» із поло�

женнями Конституції, Земельно�

го кодексу України, Цивільного

кодексу України, якими не перед�

бачено колективної форми влас�

ності.

Водночас, Указом Президента

України від 27 серпня 2002 року

№774 «Про додаткові заходи щодо

підвищення рівня захисту майно�

вих прав сільського населення»

встановлено, що Раді міністрів

Автономної республіки Крим,

обласним, Київській та Севасто�

польській міським держадміні�

страціям необхідно здійснити

протягом 2002 року комплекс ор�

ганізаційних заходів, спрямова�

них, зокрема, на ліквідацію колек�

тивних сільськогосподарських

підприємств.

За оперативною інформацією

з регіонів станом на 1 жовтня 2006

року на базі 11274 колективних

сільськогосподарських підпри�

ємств створено 16100 нових агро�

формувань, а кількість КСП, що

перебувають на стадії ліквідації і

не виключені з державного реєс�

тру, – 836.

Скільки продуктів 
має споживати людина – 
визначатиме Міністерство охорони здоров'я
Члени Урядового комітету з питань аграрної політики, засі�
дання якого відбулося 3 грудня під головуванням Віце�
прем'єр�міністра України Віктора Слаути, підтримали проект
постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання продовольчої
безпеки». 
Документом пропонується затвердити Методику визначення
основних індикаторів продовольчої безпеки та критерії її
оцінки. Міністерству охорони здоров'я доручено визначати
кожні п'ять років рекомендовані раціональні норми спожи�
вання основних продуктів у середньому на одну особу, а Мі�
ністерству економіки – готувати та оприлюднювати щороку
до 1 вересня наступного періоду звіт про стан продовольчої
безпеки України. 
Прийняття постанови має допомогти як на державному, так і
регіональному рівні здійснювати моніторинг індикаторів про�
довольчої безпеки, за результатами якого оцінюватиметься
рівень продовольчої безпеки (враховуючи розвиток аграрно�
го сектора економіки, наявні соціальні стандарти та націо�
нальні традиції харчування) та вчасно вживатимуться заходи
в разі виявлення факторів, що можуть їй загрожувати.

У Держінспекції з контролю 
якості сільгосппродукції бракує фахівців?
Схвалено також проект урядової постанови «Про внесення
зміни у додаток 1 до постанови КМУ  від 26 лютого 2000 р.
№403». 
Пропонується збільшити чисельність апарату Міністерства
аграрної політики на 22 штатні одиниці (до 452). Така потре�
ба виникла у зв'язку з необхідністю збільшення штатної чи�
сельності (з 8 до 30 осіб) працівників Державної інспекції з
контролю якості сільськогосподарської продукції та моніто�
рингу її ринку. 
Прийняття постанови покликане створити необхідні умови для
забезпечення виконання у повному обсязі завдань і функцій,
які покладені на Мінагрополітики, та забезпечити впрова�
дження ефективної системи державного контролю за перемі�
щенням, зберіганням, реалізацією сільськогосподарської про�
дукції підприємства і організаціями всіх форм власності.

На часі – модернізація лабораторій
На засіданні Урядового комітету також було підтримано про�
ект розпорядження КМУ «Про підготовку спільного з Міжна�
родним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток
конкурентноздатності сільського господарства та безпеки
продуктів харчування: модернізація мережі ветеринарних та
карантинних лабораторій та лабораторії Національного
аграрного університету». 
Документом пропонується погодитися з пропозицією Мінеко�
номіки щодо доцільності підготовки зазначеного вище спіль�
ного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про�
екту, а також визначити Мінагрополітики відповідальним ви�
конавцем цього проекту. 
Його реалізація дасть змогу: зменшити кількість недоброякіс�
ної продукції тваринного та рослинного походження; досягти
повної відсутності рекламацій на вітчизняну продукцію рос�
линництва з боку іноземних держав; зменшити території по�
ширення карантинних хвороб; зменшити витрати державного
бюджету на проведення лабораторних досліджень лаборато�
ріями країн ЄС; збільшити обсяги експорту продукції тварин�
ного походження до країн ЄС.

Постанова 
про ветеринарну міліцію не готова
Серед інших документів порядку денного було розглянуто та
рекомендовано доопрацювати проект урядової постанови
«Про внесення змін до Положення про підрозділи ветеринар�
ної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів».
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НА УРЯДОВОМУ КОМІТЕТІ

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ
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Уникнути «колективізму»

Впроваджується пілотний проект 
сільського коопмаркету
ЗА ПІДСУМКАМИ V зборів ХІХ

скликання Рада Центральної спіл�

ки споживчих товариств України

видала постанову від 21 листопа�

да ц.р. «Про господарсько�фінан�

сову діяльність у 2007 році та ос�

новні напрями економічного та

соціального розвитку споживчої

кооперації України у 2008 році». 

Як зазначається в документі, з

початку року отримано понад 83

млн. грн. прибутку, що вдвічі біль�

ше, ніж за відповідний період ми�

нулого року. Майже 94% суб'єктів

господарювання забезпечують

беззбиткову діяльність. 

Спільно з Проектним цен�

тром кооперативної спілки Шве�

ції на базі підприємств Львів�

ської, Рівненської й Тернопільсь�

кої облспоживспілок впроваджу�

ється пілотний проект сільського

коопмаркету.

Утім, не все так чудово. У

кількох кооперативних організа�

ціях спостерігаються збитки від

реалізації товарів, робіт, послуг.

Основна діяльність галузей тор�

гівлі та виробництва Кримспо�

живспілки, Черкаської облспо�

живспілки збиткова. Від'ємний

фінансовий результат основної

діяльності заготівель і промисло�

вості у Чернігівській облспожив�

спілці – 470 тис. грн.

Не відбулося суттєвих зрушень

у відновленні дієздатної оптової

ланки в переважній частині спо�

живспілок, повільно створюються

кооперативні маркети в Івано�

Франківській, Луганській, Одесь�

кій і Сумській споживспілках.

Триває скорочення кількості

заготівельних підприємств, худо�

бозабійних пунктів, заготівельни�

ків. У звітному році зменшено за�

купівлі яєць, меду, олії, плодоово�

чів, хлібопродуктів, цукру.

Отож, на 2008 рік Укоопспілка

поставила перед собою низку но�

вих завдань, зокрема: остаточно

визначитися з необхідною кількі�

стю та розташуванням заготівель�

них підприємств для закупівель і

реалізації сільгосппродуктів і си�

ровини на внутрішньому та зов�

нішньому ринках; споживспілкам

– продовжити виконання Про�

грам розвитку галузі заготівель із

внесенням в них відповідних ко�

ректив залежно від маркетинго�

вих досліджень та кон'юнктури

ринку; на виконання Закону Ук�

раїни «Про безпечність та якість

харчових продуктів» провести мо�

дернізацію худобозабійних пунк�

тів, визначених для подальшої ро�

боти; використовувати можли�

вість відкриття кредитних ліній у

комерційних банках із відшкоду�

ванням облікової ставки Нацбан�

ку для модернізації підприємств і

нарощування обсягів заготівель

сільськогосподарської продукції

тощо.



Компанія «Каргілл» планує
до кінця 2009 р. збудувати оліє�
екстракційний завод вартістю
$80 млн. у Гайсині Вінницької
області. Про це повідомив жур�
налістам 30 листопада голова
Гайсинської райдержадміні�
страції у Вінницькій області Вла�
дислав Уткін. За словами голо�
ви РДА, потужність нового за�
воду становитиме 300 тис. тонн
олієнасіння на рік і дасть мож�
ливість компанії покрити попит
на цю продукцію. 
Вже підписаний протокол про
наміри, і тепер компанія готує
проектну документацію для уз�
годження. 
Довідка. Міжнародний поста�
чальник харчових, сільгосппро�
дуктів і послуг Cargill працює в
Україні з 1991 р. У 1995 р. компа�
нія побудувала завод із вироб�
ництва гібридного насіння со�
няшнику в Старобешевському
районі Донецької області, з 1997
року в Мар'їнському районі по�
чав роботу завод з виробництва
змішаних добрив, а з квітня
2000 р. під Донецьком було за�
пущено завод із переробки 300
тис. тонн насіння соняшнику на
рік. У 2005 р. АТ «Каргілл»
придбало цілісний майновий
комплекс із виробництва со�
няшникової олії (нерафінова�
ної) в Каховці (Херсонська обл.)
у компанії «Чумак».

* * *
Компанія «Астарта» у листо�
паді  поповнилася ще двома
сільськогосподарськими підпри�
ємствами. Це ТОВ «Хліб і Люди»
у Козельщинському районі Пол�
тавської області і ТОВ «Прогрес»
у Старосинявському районі
Хмельницької області, повідо�
мляє прес�служба холдингу. 
Агропромхолдінг придбав від
77,5% до 80% статутного капі�
талу цих агрофірм. У результаті
збільшилася загальна площа
оброблюваних сільськогоспо�
дарських земель – тепер це по�
над 133 тис. га землі, а кількість
агрофірм досягла 36 – у Пол�
тавській, Вінницькій і Хмель�
ницькій областях.
«Астарта�Київ» – агропроми�
словий холдинг, один із лідерів
цукрової галузі України. Основ�
ним напрямом діяльності є ви�
робництво та реалізація буря�
кового цукру й супутньої про�
дукції (патоки та жому).

Надія Сіра

Як зустрінеш 
новий рік, так 
його і проведеш 
У ЛИСТОПАДІ 2006 року ТОВ

СП «НІБУЛОН» стало членом

GAFTA (Міжнародна Асоціація

Торгівлі Зерном і Кормами) у ка�

тегорії «А». А у грудні Олексій

Опанасович Вадатурский, гене�

ральний директор, був нагоро�

джений почесною відзнакою Тор�

гово�промислової палати України

«Золотий знак Меркурій». 

Наприкінці року О.О.Вадатур�

ський здобув перемогу в міжна�

родному конкурсі «Підприємець

року – Україна 2006», який прово�

дила аудиторська компанія «Ернст

енд Янг», у номінації «Майстер

бізнесу» («Master of Business»). На

додаток до цього генеральний ди�

ректор «НІБУЛОН» став волода�

рем спеціальної премії «Вибір ді�

лового Інтернету�2006» від інфор�

маційної компанії ЛІГАБізнесІн�

форм за результатами онлайн�го�

лосування. Як з'ясувалося, Інтер�

нет дуже цікавиться сільським

господарством. Неймовірно!

Узявши стрімкий старт, ком�

панія і надалі продовжувала здо�

бувати численні перемоги, проте

датовані вже 2007 роком. Напри�

клад, у лютому Олексій Вадатур�

ський був нагороджений Митро�

политом Київським і Всієї Украї�

ни Предстоятелем УПЦ Блажен�

ним Володимиром медаллю

«Святого князя Володимира». А у

травні компанія «НІБУЛОН» от�

римала дипломом за ІІІ місце

Першого Всеукраїнського кон�

курсу підприємств у сфері зов�

нішньоекономічної діяльності

«Європейський вектор» у товар�

ній групі №4 (зернова). 

А кінець 2007 року просто

надзвичайний – перша державна

винагорода. 16 листопада Прези�

дент України Віктор Ющенко

вручив Олексію Вадатурському

орден Держави та привітав його з

присвоєнням звання Героя Украї�

ни. Як зазначено у наказі, це

звання присвоєно «за вагомий

особистий внесок в укріплення

потенціалу агропромислового

комплексу, організацію і забезпе�

чення досягнення стабільно ви�

соких показників у виробництві

сільськогосподарської продукції,

розвиток соціальної сфери». 

Буденність
високих технологій
ПІДПРИЄМСТВО «НІБУЛОН»

є сільськогосподарським, а тому

робочі будні наповнені польови�

ми роботами, технічним переос�

нащенням, атестацією лаборато�

рій, участю у різноманітних кон�

ференціях, збиранням і зберіган�

ням врожаю, експортом зерно�

вих, осінніми польовими тощо.

Тобто компанія веде свою діяль�

ність як і всі нормальні аграрні

підприємства з тією лише різни�

цею, що «НІБУЛОН» використо�

вує сучасні технології агровироб�

ництва. До того ж, постійно три�

ває пошук методів боротьби за

високі врожаї, при цьому підпри�

ємство не боїться використовува�

ти нестандартні прийоми.  

І жнивуємо, 
і будуємо 
СПОСТЕРІГАЮЧИ за діяльні�

стю сільськогосподарського під�

приємства «НІБУЛОН», інколи

здається, що компанія змінила

свій профіль. Адже ТОВ СП «НІ�

БУЛОН» із заздрісною регулярні�

стю будує нові об'єкти та вводить

їх в експлуатацію. А робить це

для того, щоб наблизити свої по�

слуги безпосередньо до сіль�

госпвиробника. 

Цього року «НІБУЛОН» ввів в

експлуатацію аж два нові суперсу�

часні елеватори. Це, по�перше,

елеваторний комплекс філії «Ре�

шетилівська» (друга черга), що

знаходиться у с.Жовтневе Полтав�

ської області. Та, по�друге, ком�

плекс із приймання та зберігання

зерна, зведений у Золотоніському

районі Черкаської області в селі

Вознесенське (перша черга). 

Нове будівництво надало під�

приємству можливість одночасно

зберігати понад 70 тис. тонн зер�

на.  На кожному з елеваторів

встановлено найсучасніше устат�

кування для сушіння зерна ви�

робництва США, що дає змогу

сушити 3 тис. тонн на добу, очи�

щувати 2 тис. тонн зерна на добу,

відвантажувати на залізничний

транспорт 2 тис. тонн на добу.

До речі, у липні 2007 року за

підсумками конкурсу на кращі

будинки та споруди, побудовані і

прийняті в експлуатацію в 2006

році на території України, органі�

зованого Міністерством будів�

ництва, архітектури і житлово�

комунального господарства, під�

приємство «НІБУЛОН» отримало

третє місце в номінації «Проми�

слові об`єкти» і диплом третього

ступеня за розширення пункту

приймання і відвантаження зер�

на філіалу «Решетилівський» ТОВ

СП «НІБУЛОН». 

Нові обрії
ПІДПРИЄМСТВО «НІБУЛОН»

постійно розширює географічні

кордони своєї діяльності. І хоча

це не тягне на епоху Великих гео�

графічних відкриттів, адже всі зе�

млі давно відомі, проте освоєння

нової території – це завжди за�

хоплива діяльність. На сьогодні

компанія орендує близько 70 ти�

сяч гектарів землі у 15 тисяч

орендодавців. За минулий рік

підприємство розширило свою

присутність у Полтавській, Чер�

каській, Хмельницькій областях.

У серпні 2007 року «НІБУЛОН»

відкрив новий філіал «Чигирин»

у Черкаській області в Чиги�

ринському районі. У листопаді

розпочалося оформлення дого�

вірних відносин із власниками

землі в Сумській області з метою

створення нового філіалу. Відте�

пер підприємство нараховує 24

підрозділи у 8 областях України. 

Соціально.
відповідальний 
бізнес 
ЩОДНЯ на ім'я генерального ди�

ректора приходять листи з про�

ханнями про допомогу. І «НІБУ�

ЛОН» надає допомогу в рамках

благодійної діяльності, проте ці�

леспрямовано та глобально. Під�

приємство постійно виділяє знач�

ні кошти на допомогу закладам

освіти, лікарням, будинкам куль�

тури, бібліотекам, спортивним

організаціям. 

Для Миколаївської лікарні

швидкої медичної допомоги

(ЛШМД) придбано у травні 2007

унікальне устаткування, що дає

змогу проводити операції на

хребті та головному мозку, не уш�

коджуючи тканин мозку. Вартість

цього устаткування становить по�

над  300 тис. грн. А у серпні під�

приємство подарувало цій лікарні

сучасний ультразвуковий десек�

тор�аспіратор, що дає змогу про�

водити безкровні операції. 

Компанія «НІБУЛОН» по�

стійно інвестує в майбутнє, да�

руючи радість дітям. Завдяки під�

тримці «НІБУЛОН» 1 вересня

2007 року, до Дня знань, усі пер�

шокласники міста отримали в по�

дарунок першу дитячу краєзнав�

чу книгу про Миколаїв «Моє

улюблене місто Миколаїв». А на�

прикінці вересня, до ювілею

області, ТОВ СП «НІБУЛОН» пе�

редало дитячому розважальному

центру м. Миколаєва («містечко

«Казка») дерев`яну фортецю руч�

ної роботи майстрів із Західної

України.

* * *

НАСПРАВДІ ця стаття закінчен�

ня не потребує, адже життя три�

ває. А це лише невеличкий ури�

вок за нетривалий час. Одне ска�

жу напевно: сільськогосподарсь�

ке підприємство «НІБУЛОН» –

це приклад соціальної відпові�

дальності в бізнесі. 
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16 років – 
гарний вік для бізнесу
ЛІДЕР У 16 років настає громадянська зрілість
людини – вона одержує паспорт. Шістнадцятий
рік сільгосппідприємства «НІБУЛОН» був багатим
на події та плідним на здобутки. За цей термін
компанія стала визнаним лідером аграрного
ринку, від самого заснування забезпечивши своїм
працівникам достойні умови праці та гідну
зарплатню, партнерам – продукцію високої якості
й на визначених угодами умовах, а
орендодавцями – належний обробіток землі
та своєчасний розрахунок за договорами. Ф

от
о:

 w
w

w
.n

ib
ul

on
.c

om

Ф
от

о:
 w

w
w

.n
ib

ul
on

.c
om

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



ЯК незалежна інформаційна

компанія, що не має жодного

прямого стосунку ні до процесу

виробництва м'яса, ні, тим біль�

ше, до «сірого» або «білого» йо�

го імпорту, ми дозволили собі

поставити під сумнів широко

розповсюджену тезу про те, що

імпортні поставки м'яса за так

званими сірими схемами є го�

ловною причиною нинішньої

дестабілізації м'ясного ринку

України. При цьому ми анітрохи

не підтримуємо порушників

митного режиму, проте вважа�

ємо, що нинішнє гучне гасло

«Закриємо імпорт м'яса!» зату�

ляє собою значно важливіші

проблеми галузі.

Більше того, було б величез�

ною помилкою відривати стан

українського тваринництва від

стану економіки країни загалом.

Яка економіка, таке і тварин�

ництво. Який добробут, таке й

м'ясо їмо.

Отже, почнімо з оцього «сіро�

го» імпорту. Імовірно, під «сірим»

імпортом розуміється ввезення

до України м'яса через вільні

економічні зони (ВЕЗ) й тери3

торії приоритетного розвитку

(ТПР) (а точніше, в рамках мит�

ного режиму для цих зон) і за да�

вальницькими схемами, тобто без

сплати або зі сплатою в неповно�

му обсязі митного збору, передба�

ченого для ввезення м'яса на за�

гальних підставах (назвемо його

«білим» імпортом»). Називають�

ся навіть обсяги «сірого» імпорту

– 96% з майже 180 тис. т м'яса,

ввезеного в нашу країну за 10 ми�

нулих місяців 2007 р. Таким чи�

ном, обсяги «сірого» імпорту чіт�

ко визначені (швидше за все, на

основі офіційної митної інформа�

ції) – 173 тис. т, а якщо вони ви�

значені, то це вже жодним чином

не може вважатися контрабан�

дою, яка не може бути чітко оці�

нена за своєю суттю. Тобто «сі�

рий» імпорт НЕ є НЕЗАКОН�

НИМ.

Візьмемо ввезення м'яса через

ВЕЗи (57% імпорту за 10 місяців),

а точніше, через те, що від них за�

лишилося після закриття в 2005

році. 

«Міністерство економіки воло�

діє інформацією про те, що ряд

компаній, які працювали за пільго�

вим режимом вільних економічних

зон до 2005 року, повернули собі че�

рез суди систему пільгового режи�

му й зараз працюють в умовах

ВЕЗ. Про це кореспонденту повідо�

мив міністр економіки Володимир

Макуха. 

Макуха, зокрема, сказав, що

міністерству відомо про ці факти

давно. «Але є судові рішення – і ми

нічого не можемо вдіяти», – за�

значив міністр». (газета «Дело»,
21.02.2007 р.)

Таким чином, через ВЕЗи

ввозили м'ясо цілком ЗАКОННО,

тобто в рамках чинного законо�

давства. І якщо вже говорити про

проблему імпорту м'яса через

вільні економічні зони, то насам�

перед треба говорити про БЕЗ�

ДІЯЛЬНІСТЬ держави в особі

уряду (точніше, юристів уряду),

який не в змозі відстояти в судо�

вому порядку ним же прийняті

рішення.

Далі – імпорт м'яса за да3

вальницькими схемами. Тут

основна проблема – ВІДСУТ�

НІСТЬ контролю над подальшим

вивозом із країни готової продук�

ції, виробленої з давальницької

м'ясної сировини. Проте не тре�

ба плутати начебто поголовні по�

рушення українського митного

законодавства імпортерами, які

ввозили м'ясо на давальницьких

умовах, із незадовільною робо�

тою українських фіскальних ор�

ганів, оскільки м'ясо було ввезене

ЛЕГАЛЬНО, а отже, прослідкува�

ти його подальшу долю за бажан�

ня зовсім нескладно. Маємо

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ №2. 

Також здається доволі сумнів�

ним, щоб 173 тис. т м'яса, ввезе�

ного за так званими сірими схе�

мами, настільки серйозно «обва�

лили» закупівельні ціни на живу

худобу й птицю – з 11 грн/кг у

кінці вересні до 8 грн/кг на сви�

нину, на м'ясо птиці – з 12 грн./кг

до 9,5�10 грн/кг. 

«За нашими підрахунками, за�

гальний попит на м'ясо і м'ясопро�

дукти до кінця ц.р. перевищить

2 млн. тонн, із яких 91% ми змо�

жемо забезпечити за рахунок м'яса

власного виробництва. Імпорт

становитиме не більше 220 тис.

тонн». (Міністр аграрної політики
України Ю.Мельник,  02.11.
2007 р.).

Таким чином, увесь нинішній

імпорт м'яса – це лише 9% вну�

трішнього споживання. Якщо

йдеться про те, що ще стільки ж

або навіть значно більше було

ввезено в країну контрабан3

дою, то тоді ми перш за все по�

винні знову говорити про відсут�

ність контролю з боку держави

над роботою відповідних органів і

ставити це питання ПЕРШИМ

(оскільки контрабандою може

ввозитися аж ніяк не тільки

м'ясо). 

Продовжимо. До України вво�

зиться не тільки власне м'ясо, а й

у великій кількості – так звані

фарші (м'ясо птиці механічної

обвалки), які є подрібненими

м'ясо�кістковими залишками і

кістковим жиром Із відділеними

кістковими вкрапленнями. Ос�

новна перевага таких «фаршів»

для м'ясокомбінатів – їх низька

вартість (за такої ж низької яко�

сті м'ясосировини). Проте ці про�

дукти доволі широко використо�

вуються при виготовленні недо�

рогих ковбасних виробів, а кілька

м'ясокомбінатів уже перейшли на

власне виготовлення таких «фар�

шів», імпортуючи м'ясо на кістці

(каркаси). 

Імпорт подібної продукції, на

наш погляд, є НАЙБІЛЬШОЮ

ЗАГРОЗОЮ всьому м'ясному

ринку України. Саме ця продук�

ція найбільше витісняє потребу

м'ясокомбінатів купувати якісну

м'ясосировину. Те, що саме ця

продукція дає змогу отримувати

високі доходи м'ясокомбінатам,

примушує їх відсувати питання

якості вироблених ковбасних ви�

робів на другий план (не кажучи

вже про відповідність вимогам

ДСТУ). Однак саме ця продукція

дає змогу населенню з низьким

рівнем доходів купувати недорогі

м'ясопродукти. 

Питання в тому, ЧОМУ дер�

жавні органи, які відповідають за

якість продукції, ввезеної та ви�

робленої в Україні, лише лякають

нас її якістю, реально на ситуацію

не впливаючи.

Україна стоїть на порозі всту�

пу до СОТ. Не беремося прогно�

зувати, як скоро це відбудеться,

але якщо це відбудеться, ниніш�

ній «сірий» імпорт здасться нічим

порівняно з потоком того абсо�

лютно законного «білого» імпор�

ту, який хлине в країну, коли ім�

портне мито на м'ясо буде зниже�

но до 10%. Тваринницька галузь

явно не готова до такого поворо�

ту подій, і ця неготовність галузі є

зараз, на нашу думку, ПРОБЛЕ�

МОЮ №1. 

Нікому буде скаржитися на

імпортерів. Діяльність багатьох,

насамперед дрібних тваринниць�

ких господарств, стане нерента�

бельною. І навіть ті ж самі м'ясо�

комбінати, які зараз «сидять» на

імпортній сировині, зіткнуться з

жорсткою конкуренцією з боку

імпортерів м'ясних виробів. 

Справа навіть не у СОТ, а в

тому, чому Україна не готова до

імпорту м'яса як такого (ниніш�

ній «білий» імпорт не беремо до

уваги, оскільки нинішнє високе,

фактично заборонне мито на

м'ясо все одно виявилося не�

спроможне створити «тепличні»

умови для вітчизняного тварин�

ництва). 

Чому ж тоді тваринницькі га�

лузі інших країн�членів СОТ чу�

дово почуваються в рамках цієї

організації та не бояться конку�

ренції з боку імпортної продукції,

захищаючи свій ринок лише від

імпорту неякісного м'яса?

АГРОПРОФІ
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«Cірий» імпорт м'яса
Чи такий страшний чорт?..

ДОСЛІДЖЕННЯ Останнім часом багато політиків, аграрних чиновників і ЗМІ широко висвітлюють
тему «сірого» імпорту м'яса до України, називаючи його мало не головною проблемою українського
тваринництва загалом і сьогоднішньої збитковості виробництва м'яса зокрема.

…ВЕЗи ввозили м'ясо
цілком законно, тобто в
рамках чинного
законодавства. І якщо
вже говорити про
проблему імпорту м'яса
через вільні економічні
зони, то насамперед
треба говорити про
бездіяльність держави.

Компанія «Кернел Груп»,
один із найбільших олієжи�
рових виробників України,
уклала контракт з компанією
«Європа Краун ЛТД» на по�
стачання обробного устатку�
вання для нового олієек�
стракційного заводу (ОЕЗ)
вартістю $17 млн. Про це пові�
домила прес�служба компанії
«Кернел» 29 листопада. 
Згідно з повідомленням, ком�
панія купує обладнання для
цеху пресування й екстракції
нового ОЕЗ у Миколаївській
області. 
Довідка. «Кернел Груп» –
вертикально інтегрована на�
ціональна компанія, що пра�
цює в агропромисловому сек�
торі України з 1994 р. Вироб�
ляє соняшникову олію, здій�
снює дистрибуцію олії у
пляшках в Україні, експорт
олії і зернових, надає послуги
зі зберігання зернових і олій�
них культур на елеваторах, а
також має агровиробництво.
До «Кернел» входять Полтав�
ський олієекстракційний за�
вод (ОЕЗ), Приколотнянський
і Волчанський ОЕЗ, 24 елева�
тори, торгова компанія «Кер�
нел�трейд», що працює на
ринку цінних паперів, компа�
нія «Кернел�капітал», що
представляє інтереси групи
на міжнародних ринках, ком�
панія Inerco. Торгові марки
компанії: «Щедрий Дар»,
«Стожар», «Чумак домашня»,
«Чумак золота», «Любонька». 

* * *
Група компаній «Ленд Вест

Компані» (м.Рівне) залучила
$43 млн. за рахунок розмі�
щення через The Bank of New
York (BONY) глобальних де�
позитарних розписок (GDR)
компанії Kremney Public Com�
pany. Про це 4 грудня повідо�
мив BONY. 
Згідно повідомленню, усього
було випущено 2,5 млн. де�
позитарних розписок за пра�
вилом S вартістю $17,2. 
GDR випущені у співвідно�
шенні 2:1 до звичайної акції
компанії. Організатором роз�
міщення виступила інвести�
ційна компанія «Конкорд Ка�
пітал» (м. Київ), в якій пові�
домили, що технічно транзак�
ція ще не завершена. 
Довідка. Група «Ленд Вест
Компані» є агропромисловим
холдингом. Група ставить за
мету оптимізацію управління
господарств, що входять до
неї, за рахунок впроваджен�
ня енергозберігаючих техно�
логій вирощування сіль�
госпкултур. Нині «Ленд Вест
Компані» об'єднує більше 50
господарських одиниць в Рів�
ненській, Житомирській, Ль�
вівській і Хмельницькій обла�
стях. У 2008 р. група планує
збільшити кількість оброблю�
ваних сільгоспземель до по�
над 100 тис. га.
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Причина полягає у високій

ефективності тваринництва в цих

країнах, у продуманій державній

підтримці тощо, й у результаті – у

відносно нижчій собівартості тва�

ринницької продукції. 

В Україні ж, навпаки, СОБІ�

ВАРТІСТЬ виробництва м'яса

ЗНАЧНО ВИЩА, ніж в інших

країнах. Частка кормів у загаль�

них матеріальних витратах на ви�

робництво свинини, які викори�

стовуються для розрахунку собі�

вартості, становить 60�70% і ви�

ще, з яких майже 90% для свиней

на відгодівлі – це зернові компо�

ненти. Таким чином, у собіварто�

сті свинини майже 62% – це вар�

тість зерна. 

За минулий рік ціни на фу�

ражне зерно в Україні виросли

майже на 80% (на фуражну пше�

ницю – з 680 до нинішніх 1050

грн/т, на фуражний ячмінь – з

620 до 1130 грн/т, EXW). Плюс

зростання цін на енергоносії,

плюс зростання зарплат, які в

структурі собівартості свинини

займають 10�20%... У результаті

собівартість свинини повинна бу�

ла збільшитися щонайменше на

13�15%. 

Для порівняння: в Європі

частка зернових компонентів у

кормах для свиней – не більше

57%. Цього року, зважаючи на

вкрай високі ціни на зерно, вона

знизилася навіть менше 50%, ос�

кільки тваринники збільшили

використання дешевих компо�

нентів, включаючи післяспирто�

ву барду – побічний продукт ви�

робництва біоетанолу, а також

різні шроти й макухи, які купу�

ють навіть у далекій Південно�

Східній Азії. В Україні ж біоета�

нол не виробляють, а внутрішній

ринок надійно закритий високи�

ми імпортними митами від вве�

зення (на загальних підставах,

звісна річ) імпортної кормової

продукції. 

Якщо українські великі тва�

ринницькі підприємства завдяки

використанню сучасних техноло�

гій утримання тварин у сумі з ве�

ликими обсягами продажів забез�

печують достатньо високу рента�

бельність виробництва м'яса (по�

над 50% (!) у 2006 р., коли закупі�

вельні ціни на свинину були не

вищі 6,5�7 грн./кг живої ваги), то

дрібні виробники виявилися за�

ручниками ситуації, і не тільки

економічної. 

Абсолютно НЕНОРМАЛЬ�

НО, що в Україні основне пого�

лів'я худоби утримується не в спе�

ціалізованих тваринницьких ком�

плексах, а в господарствах насе�

лення (63% ВРХ і 60% свиней на

кінець 2006 р.). При цьому не

просто вирощується для власно�

го споживання, а на продаж (у

2006 р. майже 40% худоби і птиці

на переробні підприємства надій�

шло від населення). Навіть якщо

годувати свиней кормом «зі сто�

лу», рентабельність такого тва�

ринництва не може бути низькою

по суті (не кажучи вже про якість

і безпеку виробленого м'яса). Те

ж саме можна сказати і про дрібні

тваринницькі підприємства (май�

же 50% підприємств, що розво�

дять свиней, мають поголів'я до

1000 голів). 

Для багатьох сільських жите�

лів розведення худоби на продаж

– єдиний спосіб вижити. Не тре�

ба заперечувати наявність жорст�

кої КОНКУРЕНЦІЇ між приват�

ними й промисловими виробни�

ками м'яса за покупців. Неправ�

да, що переробники не купують

м'яса та молока, вироблених на

приватних подвір'ях, хоч як би

вони скаржилися на їх низьку

якість. В Україні активно розви�

вається ціла індустрія сільських

перекупників, які їздять по селах,

скуповують худобу і везуть її на

м'ясокомбінати. Не маючи аль�

тернатив, селяни вимушені про�

давати вирощену худобу за про�

понованими цінами, і ці ціни ча�

сто набагато нижчі, ніж ті, за яки�

ми худобу продають м'ясокомбі�

натам промислові виробники

м'яса. 

Бізнес є бізнес, і не варто зви�

нувачувати селян або перекупни�

ків у несправедливих цінах або в

тому, що вони «перебивають» ці�

ни тваринницьким господар�

ствам. Необхідно створити УМО�

ВИ, завдяки яким у селян не буде

необхідності вирощувати худобу

на продаж, тобто суттєво підняти

рівень життя на селі. Абсолютно

очевидно, що простими надбав�

ками до пенсій проблему не вирі�

шити, і потрібна комплексна

програма реформування життя на

селі, нехай навіть радикальна, що

стимулюватиме відтік сільських

жителів у ті галузі промисловості,

де робочі руки потрібніші. Але

вона ПОТРІБНА! Поки ж владі

більш потрібний соціальний спо�

кій електорату, а не реальне зро�

стання сільського добробуту.

Й останнє. Тваринництво, як

і будь�яка галузь промисловості,

не може існувати сама для себе.

На першому місці повинні стоя�

ти ІНТЕРЕСИ СПОЖИВАЧА, а

це вже категорія загальнодержав�

на, економічна. Можна довго

з'ясовувати, чому при стабільно�

му зростанні цін (як оптових, так

і роздрібних) на ковбаси та інші

м'ясні продукти м'ясокомбінати

періодично знижують закупі�

вельні ціни на живу худобу, чому

закони економіки влаштовані

так, що виробник сировини зав�

жди отримуватиме нижчий при�

буток, ніж його переробник, і чо�

му за 16 років незалежності Ук�

раїни жодна державна програма

розвитку тваринництва так і не

запрацювала.

Але давайте просто звернемо

увагу на те, що в Україні спожи�

вання м'яса та м'ясопродуктів на

душу населення – одне з най�

нижчих у Європі. Наші 42 кг на

людину на рік у 2006 р. – це аж

ніяк не 78 кг у сусідній Польщі,

навіть не половина 86 кг у Німеч�

чині і дуже�дуже далеко від 180 кг

у Голландії, не кажучи вже про те,

що «наш» показник обрахований

разом зі шкірою і салом, а «їхній»

– лише за пісним м'ясом. 

Високий рівень доходів спо�

живачів – ось те ГОЛОВНЕ, що

розвиває тваринництво в ба�

гатьох розвинених країнах світу.

Адже багатий споживач купує ба�

гато м'яса, стимулюючи його ви�

робництво; адже багатий спожи�

вач здатен заплатити за м'ясо ці�

ну, яка влаштує і виробника си�

ровини, і його переробника; адже

м'ясокомбінати дорожать своїми

багатими споживачами і ніколи

не пропонуватимуть їм продук�

цію, вироблену з сировини сум�

нівної якості; адже багатий спо�

живач платить свої податки для

того, щоб держава забезпечувала

йому можливість їсти стільки

м'яса, скільки він хоче, не побою�

ючись за його якість. 
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Інформаційна 
компанія «Проагро»
www.proagro.com.ua

У Європі частка
зернових компонентів у
кормах для свиней –
не більше 57%. Цього
року, зважаючи на вкрай
високі ціни на зерно,
вона знизилася навіть
менше 50%.

Підприємство «Хімтранс3

Україна» збудує в Миколаїв�
ському порту термінал для ек�
спортно�імпортної перевалки
добрив. Рішення про узгоджен�
ня проекту землеустрою по від�
веденню під будівництво зе�
мельної ділянки площею 10,58
тис. кв.м за рахунок земель ДП
«Миколаївський морський
торговий порт» було прийнято
30 листопада на черговій сесії
Миколаївської міської ради. 
Як повідомили в прес�службі
порту, будівництво даного
комплексу включене до гене�
рального плану розвитку Ми�
колаївського МТП на 2006�
2008 рр. Пропускна спромож�
ність терміналу запланована на
рівні 1 млн. тонн на рік.

* * *
Компанія THORNBY TRA3

DING LIMITED (м.Нікосія,
Кіпр), яка не здійснює госпо�
дарської діяльності в Україні,
отримала дозвіл Антимоно�
польного комітету України на
придбання понад 50% акцій
ВАТ «Ковельмолоко»

(м.Ковель, Волинська обл.).
Про це 30 листопада повідоми�
ла прес�служба АМКУ. 
Довідка. ВАТ «Ковельмолоко»
створене в 1996 р. в процесі
приватизації державного під�
приємства «Ковельський ком�
бінат молочних продуктів». Ін�
тереси підприємства на ринку
нині представляє ТД «Західна
молочна група». 
У 2006 р. «Ковельмолоко» от�
римало чистий прибуток у роз�
мірі 1,137 млн. грн. Згідно да�
ним Державної комісії з цінних
паперів і фондового ринку, за
станом на кінець травня п.р.
24,88% акцій ВАТ «Ковельмо�
локо» належало компанії WMG
West Milk Limited (Кіпр),
11,29% – самому емітенту і
10,95% – ТОВ «Контініум�
траст�компані» (Волинська
обл.).

* * *
Компанія «Люстдорф»

(с.Ільїнці, Вінницька обл.)
планує протягом 2008р. мо�
дернізувати виробництво,
інвестувавши в це понад 100
млн. грн. Про це на нараді 29
листопада повідомив глава
Ільїнецької райдержадміні�
страції Володимир Анікієнко. 
Так, за його даними, «Люст�
дорф» планує зробити повну
реконструкцію виробничо�ін�
женерного корпусу, збудувати і
обладнати допоміжні цехи,
складські приміщення. 
В.Анікієнко зазначив, що ком�
панія також планує розширити
існуюче виробництво та вста�
новити нове технологічне
обладнання для виробництва
сухого молока і десертів. Мо�
дернізація виробництва дасть
компанії змогу збільшити по�
тужності в 2 рази – до 700 тонн
молока на добу. 

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Знижене 
імпортне мито 
на яблука та груші
З 1 грудня на території України
почало діяти знижене сезонне
мито на імпорт яблук і груш.
Розмір імпортного мита на
яблука та груші до 31 березня
включно становитиме 5% від
вартості кілограму, тоді як з
квітня по листопад мито стано�
вить 0,5 євро/кг.
Проте, на думку Андрія Ярмака,
керівника проекту «Агроогляд:
овочі і фрукти», зниження мита
цього року не спричинить різ�
кого напливу імпортного яблука
на ринок країни і зниження цін.
«Ціни на яблука і груші можуть
знизитися тільки в дорогому
сегменті, тоді як ціни на яблука
середньої якості залишаться на
тому ж рівні. Більше того, в дру�
гій половині грудня ми чекаємо
відновлення зростання цін на
яблука, що триватиме до кінця
сезону» – сказав А.Ярмак. 
Попри різке зниження урожаю
яблук у Польщі, польське яблу�
ко все�таки надходитиме на ук�
раїнський ринок, оскільки сор�
ти на кшталт Айдаред там виро�
щують, переважно, для експор�
ту до України та Росії, і попит на
них на ринку країн ЄС практич�
но відсутній. Нині купити яблука
Айдаред доброї якості в Польщі
можна по 4,0�4,3 грн/кг у пере�
рахунку на українську валюту.
Таким чином, навіть ввезені ле�
гально до України яблука про�
даватимуться по 6,5�7,5 грн/кг
в опті, а роздрібна ціна на них
може сягати 9�10 та більше
грн/кг. Яблука меншого розмі�
ру та гіршої якості можуть про�
даватися оптом по 4,5�5,5
грн/кг у західних регіонах Укра�
їни. Ціни на яблука сортів сі�
мейства Джонаголд можуть бу�
ти дещо нижчими, а ціни на
яблука сорту Голден Делішез –
на 30% і більше. Схожі тенден�
ції спостерігаються і на ринку
груш, виробництво яких у Поль�
щі також суттєво знизилося. 

Ціни на капусту
б'ють всі рекорди
Аналітики тижневика «Агро�
огляд: овочі та фрукти» повідо�
мляють, що ціни на білокачанну
капусту в Україні нині рекордно
високі і сягають 1,7�1,8 грн/кг на
оптовому ринку «Фермер»
м.Київ і 1,2 грн/кг на оптовому
ринку «Шувар» м.Львів. 
Це в 2�2,5 рази більше, ніж ціна
на капусту на цей же час мину�
лого року. 
Таких високих цін на капусту в
пік її пропозиції давно не спо�
стерігалося – зазвичай ціна до�
сягає такого рівня тільки взимку
або ранньою весною. Основною
причиною високих цін на капу�
сту цього сезону, на думку екс�
пертів, стало зниження вироб�
ництва на 4�5% порівняно з ми�
нулим роком. Валовий збір ка�
пусти в Україні в 2007 р. був
найнижчим за останні 5 років. 
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Цифри та факти 
в глобальному 
вимірі 
За словами Андрія Єрмака, ке�

рівника проекту «Агроогляд: ово�

чі та фрукти», минулий рік був

дуже нетиповим в Україні і світі.

Та для наших постачальників

продукції він був загалом добрим.

Зростання цін на олійні та зерно

змусило багатьох інвесторів звер�

нути увагу на виробників плодо�

овочевих культур. 

Одним з основних чинників,

що кардинально вплинув на рин�

кову ситуацію, стало зростання

курсу євро. Другим – девальвація

китайської валюти. До того ж, у

цій великій країні зростає вар�

тість робочої сили, відповідно і

ціна на продукцію. Китай збіль�

шує імпорт, а це нові можливості

і для українських виробників.

В Україні вартість робочої си�

ли також зростає. Цього року на

нашому півдні вона була навіть

вищою, ніж у Польщі. Тому екс�

перт радить розробляти нові тех�

нології задля уникнення цих

витрат.  

У поточному році подорожча�

ли основні види продукції. Але

часнику, садової суниці це майже

не стосується. Після здороження

потім подешевшали ранні яблука,

капуста, столовий виноград. 

І чинник, спільний для всіх, –

глобальна зміна клімату. Напри�

клад, країни, у яких виробляють

тропічні культури, зокрема, бана�

ни, потерпають від низьких тем�

ператур, тому зростають ціни на

продукцію. 

Збільшення цін відбулося на

овочі відкритого ґрунту – в 2007

їх виробили менше, ніж раніше.

Недобір фруктів стався через за�

морозки та посуху. 

Найбільше постраждали каву�

ни, дині, огірки, морква, столові

буряки. Картоплі навпаки виро�

стили більше.

Обсяг українського ринку

овочів і фруктів становить у роз�

дрібних цінах $7,6 млрд. Щороку

він зростає на 23�35%. 

Україна – 
потенційно велика
цибулева держава
ДОПОВІДАЧЕМ оприлюднена

ринкова динаміка окремих

культур. Отже: 

Картопля. Зростання вироб�

ництва на 7%. Пропозиція, як ба�

чимо, хороша, і наступного року

ціни, можливо, знизяться. Вироб�

ництво залишиться на теперіш�

ньому рівні. Утім вирощування ці�

єї культури все ж дещо ризикова�

ний бізнес. 

Капуста. Виробництво змен�

шується. Можуть бути певні про�

блеми з урожайністю. (Як тут не

згадати Миколу Азарова з його зни�

женням цін на стратегічний для

українського народу продукт –

прим. ред.). 

Томати відкритого ґрунту. Ста�

більні ціни, з легкою тенденцією

до зниження.

Огірки. Великі обсяги цієї

культури можливо продавати ли�

ше на переробку. Тенденція до

зниження як споживання, так і

пропозиції. 

Цибуля. Україна, здається,

стає великою цибулевою держа�

вою: цього року з країни вивезли

70 тис. тонн. Цибулю у нас виро�

щують із застосуванням високих

технологій. Слід зазначити на�

ступні показники: ціни на цибулю

в Росії вищі, ніж у Голландії. А от�

же, можна говорити про широкі

можливості для експорту. Тому ін�

вестори приділяють цибулі велику

увагу. 

Морква. Рекордно низькі об�

сяги виробництва. Через це –

перспективи зростання цін. Утім,

у 2008�му виробництво може теж

зрости. 

Кавуни. Останні кілька років

– постійні коливання виробниц�

тва. Є сподівання, що найближ�

чим часом їх буде згладжено. 

Полуниця. Прогнозоване зро�

стання виробництва в 2007�му де�

що скоротилося.

Яблука. Спеціалісти очікува�

ли зростання на 30%, та ці прог�

нози виявилися дещо оптимі�

стичними. Очікується певне ціно�

ве зростання. 

Вітамінів в Україні 
Початок на стор.1

– МИ, консультаційна компа�
нія, займаємося розвитком
плодоовочевого сектору в пів�
денному регіоні України. У
центрі нашої уваги переважно
овочі, яки йдуть на переробку,
– томат, морква. Працюємо
над новими технологіями, що
підвищують урожайність та
якість продукції.  
На конференції я почув дуже
цікаві прогнози. Вважаю, що
питання були висвітлені доволі
професійно. Наша найбільша
проблема в країні – це застарі�
лі технології. Господарства, з
якими ми працюємо, виробля�
ють сировину для компанії
«Сандора». Із них тільки три
мають технологію на високому
рівні та мають урожайність, на�
приклад, томатів на рівні 70�80
т/га, моркви – 40�60 т/га. І це
попри несприятливий для ви�

соких врожаїв рік через погод�
ні умови. Посуха завдала шко�
ди лише тим господарствам, у
яких застарілі технології. 
Плюси при вступі України до
СОТ – це впровадження нових
технологій, підвищення ефек�
тивності керування виробниц�
твом, доступ до ринків і фінан�
сів. І, звісно, юридична під�
тримка виробників. 
Щоб уникнути мінусів, маємо
працювати швидко й ефектив�
но, щоб не втратити своїх по�
зицій на внутрішньому ринку.
Також збільшити виробництво
й, особливо, якість продукції.
Без цього неможливо завойо�
вувати нові ринки та експорту�
вати продукцію. 
Гравці ринку свіжих овочів та
фруктів, як мені здається, при
вступі України до СОТ ризику�
ють більше за інших. 

Володимир ПОЛОТЕНКО, 

агроном «Проекту розвитку овочівництва 

в південному регіоні України» Групи Світового банку:

КОМЕНТАР

– ПРИЄМНЕ враження від кон�
ференції, хоча я більше прац�
ював на виставці. Мене осо�
бливо зацікавила пропозиція
ізраїльської фірми «Netafim
Ltd» – обладнання для кра�
пельного зрошення. 
Хочу визнати, що з кожним
роком продавати свій товар
дедалі проблематичніше, тому
я й приїхав, щоб знайти парт�
нерів на 2008 рік – зокрема, з
Росії. Ми вирощуємо овочі, ду�
же різні. Більше – цибулю, то�
мати, огірки, моркву. 
– І як почуваються фермери

за нинішніх умов, коли на

ринку панують великі та по�

тужні господарства? Як ви

вважаєте, за ким майбутнє? 

– Сам я маю 120 гектарів кра�
пельного зрошення, отже  –
«середнячок». Працюю по то�
матах другого сорту та по
огірках із фірмою «Чумак».

Переважно орієнтований на
ринок свіжих овочів. Майбут�
нє, як мені здається, за серед�
німи та великими господар�
ствами. А от маленьким зараз
дуже важко. 
– А як відбувається процес

ціноутворення? Чи існують

на плодоовочевому ринку

монополісти, які диктують

свої правила? 

– Наш Каховський район Хер�
сонської області вважається
центром овочівництва на Ук�
раїні – дехто жартує, що й у
світі. І у нас монополістів не�
має. Ми, фермери, спілкуємо�
ся один з одним і складаємо
приблизний ціновий рівень.
Хтось згодом продає трохи
дорожче, або дешевше. Ціна в
нас, звісна річ, залежить від
попиту. Якщо він є – продук�
ція дорожча, якщо немає –
дешевша.

Віктор ЛАЗАРЄВ, 

голова ФГ «Валентина», Херсонська обл.:

КОМЕНТАР

НОВИНИ ï СТИСЛО
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Прогнози робити –
справа вдячна.
Якщо вгадаєш. 
ЗА ПРОГНОЗАМИ експертів, ці�

ни збільшуватимуться й надалі, у

січні очікується двократне зро�

стання. Було наведено цікаві дані

стосовно інших великих міст світу.

Так, у Москві дорожчі, ніж у нас:

капуста, цибуля ріпчаста та салат�

на, петрушка. У Варшаві – ча�

сник, виноград, банани, цитруси. 

В Україні ж експерти прогно�

зують збільшення інтересу до

саджанців плодових та ягідних

культур. А також – стабілізацію

ринку плодоовочевої консервації. 

Загалом очікується збільшення

виробництва та експорту плодо�

овочевої продукції. Найперспек�

тивніші культури для експорту:

цибуля, кавуни, картопля, череш�

ня (якщо будуть вирішені пробле�

ми логістики), вишня, суниця. 

Можливий потенціал і для

ранньої продукції, але тут треба

враховувати фактор таких силь�

них конкурентів, як Сербія, Хор�

ватія, Македонія. 

Є можливості для тепличної

продукції – її можна відправляти

в південні країни, де в літній пе�

ріод нічого не можна вирощува�

ти через пекельну спеку. 

У всіх згаданих галузях очіку�

ється зростання інвестицій. 

вистачить на всіх

Український тижневик ділової інформації 

E�mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua
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– Я ЯК ПІДПРИЄМЕЦЬ вважаю,
що вступ України до СОТ –
радше позитивне явище, ніж
негативне. Адже це – поштовх
до самоорганізації виробників,
кращого ставлення до роботи.
Усе це буде потрібно для того,
щоб конкурувати на ринку, пі�
двищувати якість продукції та
знижувати її собівартість. 
Вважаю, що один із засобів
досягнення цього – механізо�
ваний збір овочів. Адже цей
метод може суттєво здешевити
собівартість за рахунок людсь�
кого фактору. У перший день
форуму було відзначено, що
зарплати ростуть, і це познача�
ється на вартості продукції. 

– Чи змінилися протягом

останніх років смаки спожи�

вачів? 

– Так, 3�4 роки тому люди
менше купляли пекінську капу�
сту, порей. А от зараз продаж
цих овочів суттєво збільшився. 
– Чи постраждають вироб�

ники овочів та фруктів після

вступу України до СОТ? 

– Можливо, й так. Але по�
страждають лише ті, хто не го�
товий до цього. Тобто, люди, які
працюють за старими, я би ска�
зав, радянськими, методами.
Зокрема, виробники, які нераці�
онально підходять до викори�
стання робочої сили, не засто�
совують новітніх технологій. 

Олег КАЧОР, 

приватний підприємець, Львівська область:

КОМЕНТАР

– НАША КОМПАНІЯ займа�
ється вирощуванням овоче�
вих, зернових і технічних
культур. Треба визнати, що
останнім часом вельми
збільшилися вимоги до ово�
чевої продукції. Усі наші
партнери – і супермаркети, і
компанія «Верес», якій ми
постачаємо овочі на пере�

робку, почали більше уваги
приділяти якості. 
– Яким чином може позна�

читися на наших виробни�

ках плодоовочевої продук�

ції вступ країни до СОТ? 

– У нас дуже непередбачувана
країна, можливо все що зав�
годно. Наша компанія споді�
вається на краще. 

Микола БОНДАРЕНКО, директор СТОВ «Світанок», 

Черкаська обл., с.Новоселиця:

КОМЕНТАР– ЯКА ЗАРАЗ ситуація на ринку

консервації? 

– Виробництво консервованої
продукції дещо знизилося. Одна
з причин – неврожай в Україні
основних культур, що використо�
вуються для переробки. 
Якщо минулого року та на початку
нинішнього були проблеми з реа�
лізацією залишків 2006 року, то
зараз більшість консервних заво�
дів декларує, що всі їхні запаси
вже продано. І деякі підприємства
намагаються укласти нові догово�
ри з виробниками на 2008 рік. В

Україні виник дефіцит на томатну
пасту, бо основні гравці ринку пе�
реробили вдвічі менше продукції,
ніж планували.  
– Чи не надто аграрії захопи�

лися експортом свіжих овочів?

– Ні, експорт свіжих овочів нас�
правді мінімальний. Для консер�
вації використовується така сиро�
вина, як томати та огірки. Також –
у невеликих обсягах – перець, го�
рох, баклажан, цукрова кукурудза. 
Так от, огірки не виросли через
спеку. Заводи недоотримали цю
сировину, фермери посадили

менші площі, зібрали менший
врожай. Отже, піднялися ціни. 
– А яка ситуація в цій галузі на

світовому ринку? 

– Минулого року були низькі ці�
ни на готову продукцію, бо на
світовий ринок викинули свою
дешеву томатну пасту Індія,
В’єтнам, Китай. У 2007�му обста�
вини кардинально змінилися, і
ціни на світовому ринку зросли –
у тому числі в Індії та Китаї. 
– Чи зростатимуть ціни в Украї�

ні на готову продукцію і надалі? 

– Думаю, так, бо в країні є її де�
фіцит. Більш оптимістичний прог�
ноз – ціни залишаться на ниніш�
ньому рівні. Те, що вони не пада�
тимуть, – гарантовано.   

Федір РИБАЛКО, спеціаліст із розвитку бізнесу 

проекту «Розвиток овочівництва в південному 

регіоні України» Групи Світового банку:

КОМЕНТАР



Артем Житков

– Володимире Михайловичу,
чому не в селі, як зазвичай ро$
биться, а якось серед поля ви
розбудували таку вражаючу ін$
фраструктуру, та ще й зі штуч$
ним ставком?

– Ідея побудуватися прийшла

сама собою. Коли Союз розпався,

в області почали фермерам виділя�

ти землю. Тоді ми з Іваном Мико�

лайовичем (І.М.Гута, голова

СФНВГ «Мрія», див. «Агропрофі»

№12, стор.10  – Ред.) поблизу Ва�

сильківців отримали по 50 гектарів

поля. Раніше ми просто товаришу�

вали, а з 1992 ще й співпрацюємо.

То було поле цукрових буря�

ків, які колгосп так і не зібрав. Так

було... Ми його одразу переорали,

викопали ставок і побудували

контору та склад на тисячу тонн

картоплі. Відтоді кожен рік щось

будуємо.

– Чого ви раптом подалися у
фермери, якщо навколо все за$
непадало? Ви були головою
колгоспу?

– Був і головою колгоспу. Але

на той час працював інженером

райуправління сільського госпо�

дарства. Я закінчив Львівський

сільськогосподарський інститут у

1970, за фахом інженер�механік.

Як і мої сини – Олег та Ігор. В

управлінні не було що робити,

перспективи там ніякої не було. А

на землі й того, й іншого доволі.

Усього вистачає, тільки працюй.

– Розкрийте секрет успіху: з
чого ви почали?

– Ми вдало почали. Посіяли

одразу ячмінь, бо що ж можна ще

по буряках сіяти? І отримали непо�

ганий урожай, за який, крім іншо�

го, ще й одразу купили «Таврію».

Потім почалося «велике роз�

паювання» землі, і люди почали

здавати її в оренду. Якщо брав

поле фермер – то всі, скільки бу�

ло там людей, йшли до цього

орендаря. Решта – до іншого.

Так поступово приростали зе�

млею довкола сусідніх сіл. Зараз

маємо вже 130 працівників і 5 ти�

сяч гектарів землі в обробітку, та

буде ще більше.

– Ячмінь – то добре. Але ж
«піднялися» ви не за рахунок
нього.

– Коли колгоспи розвалили�

ся, то від картоплі господарства

взагалі відмовилися. Так сталося

– що все є, а картоплі немає. То

ми з Гутою об'єднали зусилля і

почали вирощувати картоплю.

Тепер уже кажуть – не вирощува�

ти, а виробляти. Усе змінюється: і

ми, і технології.

О, яка ж насправді картопля

цікава культура. Спочатку насіння

брали в Немішаївському інститу�

ті. Потім у 1995�му посадили 22 га

картоплі голландським насінням

й спробували господарювати «по�

їхньому» – від сортів і обробітку

до реалізації. Усе й одразу, як�то:

успіх, і краса, і гроші – це тільки в

казках буває. 

Це добре, що ми з Гутою ра�

зом. Ми різні – і за віком, і за ос�

вітою, і за вимогами до життя. Але

нас порозуміння врятувало тоді і

дає жити тепер.

– То вас об'єднує любов до кар$
топлі?

– І до життя (сміється).

– Маєте певні секрети з її ви$
рощування. Не поділитесь?

– Потрібні сонце і волога, іде�

альні добрива, кращий посадко�

вий матеріал і технології. А тоді –

досвід. Тепер маємо урожайність

40�50 т/га залежно від сорту. Ми

співпрацюємо з «Крафт Фудз» і

вирощуємо для них ранню «Кар�

лену» та більш пізню й урожайну

«Сатурну».

Ну, наприклад, за голландсь�

кою технологією треба створюва�

ти вищий гребінь, який би повні�

стю закривав картоплю, щоб не

було зеленої. Вона зеленіє через

солонін. Для насіння нормальна,

а для чіпсів – не годиться. 

Із хитрощів – «Сатурна» вима�

гає поливу. Під час утворення

зав'язі може закластися і сім, а мо�

же, й двадцять сім картоплин. Ко�

ли немає води, вона не росте. Як�

що раптом вологи стає багато, то

вона так швидко набирає об'єм,

що утворюються нарости на буль�

бах – за якістю вона така сама, але

товарний вигляд втрачає.

Тому в нас працюють 4 поли�

вальні установки, кожна з них за

20 годин на добу виливає 300 тонн

води на гектар. Одна може полити

30�40 га. У засушливий сезон ми

робимо 4 поливи кожні 10 днів.

Крапельне зрошення теж ма�

ємо. Спробували застосувати його

і як полив, і як живлення, але по�

ки що для картоплі це не вигідно. 

При посадці обробляємо від

хвороб «Престижем» і картоплину,

і місце, куди вона падає. Завдяки

цьому  нашестя колорадського

жука  на деякий час  суттєво змен�

шується. Що ще… Для «чіпсової»

картоплі потрібен не нітроамо�

фос, а фінське добриво «Кеміра»,

що не містить хлору, від якого кар�

топля стає темною. Хоч «Кеміра»

майже вдвічі дорожча, ми її вико�

ристовуємо. Ми не повинні еко�

номити на технологіях. Це як в

анекдоті, пам'ятаєте, коли в одно�

го старого поціновувача чаю запи�

тали: «Як тобі вдається такий

смачний чай?» А той відповів:

«Панове, не шкодуйте заварки!»

– Давайте поговоримо про еко$
номіку. Про інші культури, де
ви «не шкодуєте заварки». 

– Щоб люди добре харчували�

ся, маємо свиноферму на 800 го�

лів. Робітників годуємо безкош�

товно.

Зараз закупівельна ціна карто�

плі столової впала до 1,00 грн/кг,

«чіпсової» – до 1,13 грн/кг. Почи�

нали закуповувати по 1,8 грн. Зат�

рати на виробництво в середньо�

му – в межах сімдесяти копійок.

Поточний рік видався сприятли�

вим. І ми в середньому з 300 га

картоплі отримали середню вро�

жайність 45 т/га.

По сівозміні вирощуємо яру й

озиму пшеницю, ячмінь, сою, ку�

курудзу, ріпак, цукрові буряки.

«Дірки» латаємо гречкою тощо.

Найбільш рентабельною цього

року виявилися кукурудза через

ціну 1250 грн/т і ріпак, який ми

продали по 2350 грн/т. 

Плануємо збільшити посіви

сої з 300 до 500 га. З цукровими

буряками багато клопоту. У 2007

ними засівали 300 га, здали все в

Чортків на цукрозавод, та особи�

стого зиску від цього не отримали.

Сіяти плануємо, але попереду

довга зима…

А от те, що вже посіяли, то це

1500 га озимої пшениці, ріпаку

озимого 600 га.

– Чого так мало ріпаку посія$
ли, адже, кажуть, ви маєте
власне виробництво біодизелю?
Чи воно тепер невигідне?

– Завод справді маємо, торік

запустили. Цього року пальне не

робили, бо було невигідно. Через

світові та внутрішні ціни набагато

цікавіше ріпак було продати. Рах�

уйте, ціна тонни – 2300 грн. Із

трьох тонн ріпаку вийде 1 тонна

олії, яка йде на біодизель, 2 тонни

макухи на харчування свиней, і

технічний гліцерин, який поки що

ми нікуди не продавали. Тому сьо�

годні ціна солярки на заправках

удвічі нижча, ніж свій біодизель.

Потужність заводу – 6 тонн рі�

пакового насіння на добу. Кіль�

кість працівників – не більше

двох десятків. Для виготовлення

олії маємо три преси, з яких 2 ви�

давлюють олію, й один – вторин�

ного режиму. 

Минулого року ми виробили

10 тонн біодизелю, який весь спа�

лили власною сільгосптехнікою.

Із загальних  використаних 350

тонн пального це, звісно, ніщо.

Але ми мали відпрацювати техно�

логії, вивчити процеси в усьому

виробничому ланцюжку. Варто

було зробити тестове випробуван�

ня техніки з біодизелем на полі.

Ми переконалися, що справді

двигуни в машинах під біодизель

переробляти не треба. 

Це з ріпаку нині не вигідно ро�

бити біодизель, але це пальне

можна робити з олійної редьки,

сої, тощо. Ми маємо бути енерге�

тично незалежними.
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ВЛАСНА СПРАВА На ілюстрацію з пушкінської казки про царя Салтана схожа резиденція терно�
пільських фермерів на прізвище Коваль. На узвишші посеред поля створено цілу інфраструктуру
сільськогосподарського підприємства з сучасно обладнаними складськими приміщеннями, сушарками,
машинно�тракторним парком, офісом з Інтернетом і комунікаціями та навіть власним штучним ставком.

На Гусятинській землі 
сіють поле Ковалі Володимир КОВАЛЬ , 

голова CФНВГ «Коваль»



Мінагрополітики
ділить гроші
Розподілено між областями
та Кримом кошти, передба�
чені в державному бюджеті
для державної підтримки
сільськогосподарської до�
радчої служби. Відповідний
наказ №773 від 5 листопада
2007 року видало Міністер�
ство аграрної політики Ук�
раїни.
Ним, зокрема, передбачено:
для АР Крим – 494 тис. грн., 
для областей: 
Вінницької – 586 тис.грн., 
Волинської – 343 тис. грн., 
Дніпропетровської – 381 тис.
грн., 
Донецької – 296 тис. грн., 
Житомирської – 381 тис. грн., 
Закарпатської – 526 тис. грн., 
Запорізької – 294 тис. грн., 
Івано�Франківської –
534 тис. грн., 
Київської – 472 тис. грн., 
Кіровоградської – 273 тис. грн., 
Луганської – 216 тис. грн., 
Львівської – 686 тис. грн., 
Миколаївської – 267 тис. грн.,
Одеської – 547 тис. грн., 
Полтавської – 413 тис. грн., 
Рівненської – 409 тис. грн., 
Сумської – 274 тис. грн., 
Тернопільської – 422 тис. грн.,
Харківської – 389 тис. грн., 
Херсонської – 293 тис. грн., 
Хмельницької – 429 тис. грн.,
Черкаської – 399 тис. грн., 
Чернівецької – 358 тис. грн., 
Чернігівської – 303 тис. грн.; 
для Севастополя – 15 тис. грн. 
Загалом розподілено 10 млн.
гривень.
Також наказом від 6 листопа�
да 2007 року №782 Міністер�
ство аграрної політики Украї�
ни перерозподілило невико�
ристані бюджетні кошти за
бюджетною програмою «Бю�
джетна тваринницька дотація
та державна підтримка ви�
робництва продукції рослин�
ництва, в тому числі часткова
компенсація вартості міне�
ральних добрив вітчизняного
виробництва» за 2007 рік.
Між областями та АР Крим
розподілено 150 млн.
гривень.
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Захист інформації – 
крок наввипередки

Анатолій Марущак, 
к.ю.н., доцент,  

лауреат Всеукраїнського 
конкурсу «Юрист року32007»

А чи був злочин?
ШПИГУНСТВО, як відомо, – це

злочин, і карається він Кримі�

нальним кодексом. Однак для то�

го, щоб довести протиправні дії,

необхідно насамперед визначити�

ся з питанням: а чи є предмет

злочину, тобто чи встановлений

режим комерційної таємниці? 

З урахуванням останніх тен�

денцій українського бізнесу, зо�

крема рейдерства, важливою є по�

будова механізму доступу до від�

критої інформації, що належить

аграрному підприємству. Такі ме�

ханізми, по�перше, допоможуть

визначати перелік осіб, які цікав�

ляться підприємством та його

діяльністю, по�друге, даватимуть

змогу заробляти додаткові кошти

в межах чинного законодавства.

В окремому документі, на�

приклад, у Положенні про інфор�

мацію на підприємстві, варто

визначити, що інформація, яка

отримується, обробляється, збе�

рігається, поширюється та вико�

ристовується на підприємстві, є

його власністю, якщо інше не пе�

редбачене чинним законодав�

ством або договором.

Доцільно також у зазначеному

положенні відобразити таке. Від�

критою інформацією є будь�які

відомості про підприємство, що

наявні у володінні, користуванні

або розпорядженні підприємства

та не належать до категорії інфор�

мації з обмеженим доступом. Від�

крита інформація вільно поши�

рюється серед учасників (заснов�

ників) та осіб, які не є ними.

Підприємство забезпечує до�

ступ до відкритої інформації через:

– публікації в офіційних дру�

кованих виданнях; 

– поширення через засоби

комунікації; 

– надання інформації на за�

пит зацікавлених осіб (учасників

та осіб, які не є учасниками). 

Правління підприємства зо�

бов'язане забезпечити своєчасне

надання відкритої інформації на

вимогу зацікавлених осіб. Відмо�

ва у наданні доступу до відкритої

інформації не допускається. Під�

приємство зобов'язане забезпечи�

ти учасникам та особам, які не є

учасниками, можливість отрима�

ти перелік відомостей, які є від�

критими. Персональну відпові�

дальність за належну організацію

надання такої інформації учасни�

кам та особам, які не є учасника�

ми, несе голова правління під�

приємства.

Надання відкритої інформації

про діяльність аграрного підпри�

ємства здійснюється на підставі

чинного законодавства України,

рішення органів управління під�

приємства чи письмового запиту

зацікавлених осіб.

Письмовий запит подається

правлінню агропідприємства. У

запиті зазначається:

– прізвище, ім'я та по батько�

ві особи, яка подає запит (заяв�

ника); 

– інформація про наявність у

власності заявника частки (акцій,

паю) підприємства; 

– перелік відомостей, які ба�

жає отримати заявник, і мета їх

отримання; 

– спосіб отримання відомо�

стей (поштою, в місці розташу�

вання підприємства, на особи�

стому прийомі тощо); 

– підпис заявника (заявників)

та дату складання запиту. 

Запит про надання інформа�

ції розглядається правлінням або

уповноваженою ним посадовою

особою протягом трьох днів із да�

ти його надходження до підпри�

ємства. Не пізніше ніж через 10

днів із моменту надходження зая�

ви правління зобов'язане надати

заявникові інформацію, зазначе�

ну в запиті або мотивовану пись�

мову відмову.

Відкрита інформація надаєть�

ся учасникам безоплатно, з від�

шкодуванням учасником витрат

на виготовлення копій документів

та пересилання їх поштою. Надан�

ня відкритої інформації особам,

які не є учасниками, здійснюється

за плату, розмір якої визначає спо�

стережна рада підприємства.

Чи не кожна велика компанія

перевіряє лояльність своїх спів�

робітників, використовуючи до�

волі агресивні методи – і тоталь�

ний контроль за електронною по�

штою, і прослуховування теле�

фонних розмов. А ще дуже часто

вводяться заборони, що здаються

іноді дивними та незрозумілими.

Але не тільки технічними

пристроями послуговуються фа�

хівці з промислового шпигунства.

У їхньому арсеналі є безліч інших

методів, що використовують

психологічні прийоми та неуваж�

ність співробітників. Наприклад,

секретну інформацію зловмисни�

ки можуть спробувати отримати,

удаючи журналістів…

Організовуємо 
захист 
ЩОБ ІНФОРМАЦІЯ, яка нале�

жить аграрному підприємству,

набувала достатньої правової охо�

рони, її слід захищати як комер�

ційну таємницю та як конфіден�

ційну інформацію, що є власні�

стю підприємства.

Чіткого нормативного регла�

ментування процесу організації

та реалізації режиму комерційної

таємниці немає. Існує лише вка�

зівка на те, що комерційна таєм�

ниця має бути «предметом адек�

ватних існуючим обставинам за�

ходів збереження її секретності».

Користуючись правом, закрі�

пленим у ч.5 ст.30 Закону України

«Про інформацію» підприємство

у своїх нормативних документах

визначає порядок одержання, ви�

користання, поширення та збері�

гання комерційної таємниці.

Режим комерційної таємниці

на підприємстві має базуватися на

організаційно�правових засадах,

визначених в юридичних доку�

ментах підприємства. Важливо

зазначити, що процес оформлен�

ня та реалізації режиму обмежено�

го доступу до комерційної таєм�

ниці має бути економічно та юри�

дично обґрунтованим і здійснюва�

тися в декілька етапів, які логічно

випливають один з одного.

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ Серед нових викликів діяльності суб'єктів аграрного ринку сьогодні дедалі
більше випадків протиправного й антиконкурентного вивідування, викрадення та несанкціонованого
зняття комерційно значимої інформації. Які ж є правові механізми захисту «критичної» інформації?

Продовження на стор.10

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 (0,55�2,40 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.

Промислове шпигунство згідно із законодавством України –
це діяння, що підпадають під ознаки складів злочинів,
передбачених статтями 231 «Незаконне збирання з метою
використання або використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю» і 232 «Розголошення
комерційної або банківської таємниці» Кримінального кодексу
України. Тобто промислове шпигунство – це злочинна
діяльність, що посягає на охоронювані законодавством інтереси.
Воно здійснюється протиправними методами та спрямовується
на отримання незаконним шляхом відомостей, що становлять
комерційну таємницю підприємства.

ДОВІДКА

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ забезпе3

чення правового статусу ко3

мерційної таємниці та конфі3

денційної інформації на під�

приємстві сприятиме надійному

її захисту як у випадку розголо�

шення відповідних відомостей

працівниками підприємства, так

і у разі цілеспрямованих дій кон�

курентів з її викрадення.

1Існування комерційної таєм�

ниці та конфіденційної ін�

формації бажано обумовити в

установчих документах підприєм�

ця, включивши, наприклад, в

установчий договір та (або) статут

підприємства розділ, що регла�

ментує захист інформації з обме�

женим доступом.

2При формуванні переліку ві�

домостей, що становлять ко�

мерційну таємницю та конфіден�

ційну інформацію підприємства,

доцільно діяти в такий спосіб.

Керівник аграрного підприєм�

ства видає наказ про відбір відо�

мостей, які мають становити ко�

мерційну таємницю. З метою ви�

конання такого наказу на підпри�

ємстві створюється комісія, яка,

враховуючи пропозиції керівни�

ків усіх структурних одиниць під�

приємства, складає перелік відо�

мостей, що належать до комер�

ційної таємниці та конфіденцій�

ної інформації (далі – Перелік).

Варто зазначити, що до процесу

складання Переліку рівною мірою

мають бути залучені як працівни�

ки юридичного підрозділу та

служби безпеки, так і інших пі�

дрозділів, що мають справу з пев�

ним типом інформації.

Зарахування тих чи тих відо�

мостей до Переліку має в своїй

основі юридичні та організаційні

підстави. Юридичні підстави ві�

дображені у ст.505 Цивільного

кодексу України та ч. 2 ст. 30 За�

кону України «Про інформацію».

Організаційні підстави зводяться

до інтелектуально�аналітичної

діяльності членів комісії, які ви�

значають доцільність зарахування

до Переліку відомостей, що від�

повідають юридичним вимогам.

Однозначно до складу комер�

ційної таємниці аграрного під�

приємства мають бути віднесені

різні види ноу�хау; відомості про

винаходи та рацпропозиції, які не

захищені авторським або патент�

ним правом; інформація про

факти укладення договорів та їх

зміст. (Орієнтовну структуру та�

кого переліку див. нижче).

3Особливу увагу необхідно

приділити розробці поло�

ження про комерційну таємницю

та конфіденційну інформацію на

підприємстві. Таке положення є

основним у системі правового за�

хисту інформації від несанкціо�

нованого доступу. У ньому роз�

криваються загальні положення

у сфері захисту інформації, прин�

ципи й процедури розмежування

доступу до такої інформації, по�

рядок прийому, реєстрації, інвен�

таризації й обліку носіїв інфор�

мації, що містить комерційну та�

ємницю та конфіденційну інфор�

мацію. 

У такому положенні пропи�

суються також механізм забезпе�

чення схоронності інформації,

що є комерційною таємницею та

конфіденційною інформацією,

зокрема деталізуються процеду�

ри забезпечення доступу до ко�

мерційної таємниці сторонніх

осіб (включаючи органи пере�

вірки).

Рекомендується закріплювати

правило, згідно з яким сторонні

особи допускаються до ознайо�

млення з документами, що мі�

стять комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію, з до�

зволу керівника за обов'язкової

наявності письмового запиту.

При цьому такі особи повинні

видати розписку про нерозголо�

шення комерційної таємниці або

укласти угоду з підприємством

про таке нерозголошення. У по�

ложенні рекомендується пропи�

сати порядок поширення комер�

ційної таємниці та конфіденцій�

ної інформації, а також процеду�

ру виключення інформації з пе�

реліку комерційної таємниці та

конфіденційної інформації.

4Інструкція про порядок під�

готовки, обліку, зберігання та

знищення документів, справ, ви�

дань і матеріалів, що містять ко�

мерційну таємницю та конфіден�

ційну інформацію підприємства,

встановлює конкретні механізми

охорони комерційної таємниці та

конфіденційної інформації.

5Рекомендується включати

норму про нерозголошення

комерційної таємниці та конфі�

денційної інформації в трудовий

договір (контракт) як керівника

підприємства, так і інших співро�

бітників.

Працівник під розписку має

бути попереджений про відпові�

дальність за невиконання взятих

на себе зобов'язань. У трудовому

договорі (контракті) або його не�

від'ємній частині (зобов'язанні

про нерозголошення інформації,

що становить комерційну таєм�

ницю) варто передбачити поря�

док ознайомлення працівника з

чинними на підприємстві поло�

женнями й інструкціями із забез�

печенням схоронності комерцій�

ної таємниці.

6На підприємстві варто роз�

робити спеціальний договір

про збереження комерційної та�

Захист інформації –

1. ВИРОБНИЦТВО
1.1. Відомості про структуру виробництва аграрного
підприємства, виробничі потужності, типи і розмі�
щення устаткування, запаси сировини, матеріалів,
комплектуючих і готової продукції.
2. УПРАВЛІННЯ
2.1. Відомості про застосовувані оригінальні методи
управління виробництвом аграрного підприємства.
2.2. Відомості про підготовку, прийняття та вико�
нання окремих рішень керівництва аграрного під�
приємства з комерційних, організаційних, вироб�
ничих, науково�технічних і інших питань.
3. ПЛАНИ
3.1. Відомості про плани або розширення (згортан�
ня) виробництва різних видів продукції аграрного
підприємства та їх техніко�економічні обґрунту�
вання.
3.2. Ті ж відомості про плани закупівель, продажу
та інвестиції аграрного підприємства.
4. НАРАДИ
4.1. Відомості про факти проведення, цілі, предме�
ти та результати нарад і засідань органів управлін�
ня аграрного підприємства.
5. ФІНАНСИ
5.1. Відомості про баланси аграрного підприємства.
5.2. Відомості, що містяться в бухгалтерських кни�
гах управління.
5.3. Відомості про обіг коштів аграрного підприєм�
ства.
5.4. Відомості про фінансові операції аграрного
підприємства.
5.5. Відомості про стан банківських рахунків аграр�
ного підприємства, виробничі операції.
6. РИНОК
6.1. Відомості про застосований підприємством
оригінальний метод вивчення ринку.
6.2. Відомості про результати вивчення ринку, що
містяться в оцінках стану та перспектив ринкової
кон'юнктури.
6.3. Відомості про ринкову стратегію аграрного під�
приємства.
6.4. Відомості про застосований аграрним підпри�
ємством оригінальний метод здійснення продажів.
6.5. Відомості про ефективність комерційної діяль�
ності аграрного підприємства.

7. ПАРТНЕРИ
7.1. Систематизовані відомості про внутрішніх і за�
рубіжних замовників, підрядників, постачальників,
споживачів, покупців, компаньйонів, спонсорів,
посередників, клієнтів, а також про інші ділові від�
носини аграрного підприємства, про його конку�
рентів, що не містяться у відкритих джерелах (до�
відниках, каталогах та ін.).
8. ПЕРЕГОВОРИ
8.1. Відомості про підготовку та результати прове�
дення переговорів із діловими партнерами аграр�
ного підприємства.
9. КОНТРАКТИ
9.1. Відомості, умови конфіденційності яких встано�
влені в договорах, контрактах, угодах та інших зо�
бов'язаннях підприємства.
10. ЦІНИ
10.1. Відомості про методи розрахунку, структури і
рівень цін на продукцію та розміри знижок.
11. ТОРГИ, АУКЦІОНИ
11.1. Відомості про підготовку до торгів або аукціону
і їх результати.
12. НАУКА І ТЕХНІКА
12.1. Відомості про цілі, завдання, програми перс�
пективних наукових досліджень.
1.2.2 Ключові ідеї науково�дослідних робіт.
12.3. Точні значення, конструктивні характеристики
створюваних виробів і оптимальних параметрів
розроблюваних технологічних процесів (розміри,
обсяги, конфігурація, процентний вміст компонен�
тів, температура, тиск, час тощо)
12.4. Аналітичні та графічні залежності, що відобра�
жають знайдені закономірності та взаємозв'язки.
12.5. Дані про умови експериментів і устаткування,
на якому вони здійснювалися.
13. ТЕХНОЛОГІЯ
13.1. Відомості про особливості використаних і роз�
роблюваних технологій і специфіка їх застосування.
14. БЕЗПЕКА
14.1. Відомості про порядок і стан організації захи�
сту комерційної таємниці аграрного підприємства.
14.2. Відомості про порядок і стан організації охо�
рони, пропускний режим, системи сигналізації.
14.3. Відомості, що становлять комерційну таємницю
підприємств�партнерів і передані на довірчій основі.

Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю
та конфіденційну інформацію аграрного підприємства

Початок на стор.9

Для того, щоб
інформація, яка
належить аграрному
підприємству, набувала
достатньої правової
охорони, її слід
захищати як комерційну
таємницю і як
конфіденційну
інформацію, що є
власністю підприємства

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Вираховуємо 
дохід від реалізації 
сільгосппродукції
Мінагрополітики України на�
казом №818 від 22 листопада
2007 р. затвердило Розраху�
нок питомої ваги доходу від
реалізації сільськогосподар�
ської продукції власного ви�
робництва та продуктів її пе�
реробки в загальній сумі ва�
лового доходу підприємства
за попередній звітний (подат�
ковий) рік.
Наказ видано на виконання
абзацу четвертого п.5 Поло�
ження про порядок справлян�
ня та обліку фіксованого
сільськогосподарського по�
датку, затвердженого поста�
новою Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 23 квітня 1999 року
№658 та з метою забезпечен�
ня єдиної методології під час
визначення платників фіксо�
ваного сільськогосподарсь�
кого податку. 

МінАП має план 
розвитку села
Наказом Міністерства аграр�
ної політики України від
6 листопада 2007 р. №784
затверджено План роботи
Міністерства та Української
академії аграрних наук із ви�
конання постанови Кабінету
Міністрів України «Про за�
твердження Державної ці�
льової програми розвитку
українського села на період
до 2015 року».
Так, на грудень ц.р., зокрема,
заплановано: розробити та
затвердити положення про
Координаційну Раду з органі�
зації виконання завдань і за�
ходів Державної цільової
програми розвитку українсь�
кого села на період до 2015
року; узагальнити заходи мі�
ністерств і відомств з органі�
зації виконання Державної
цільової програми розвитку
українського села на період
до 2015 року; підготувати та
подати пропозиції щодо
створення структурного пі�
дрозділу Міністерства аграр�
ної політики з моніторингу та
координації виконання зав�
дань і заходів Програми; роз�
робити організаційні заходи
щодо виконання положень
Програми та узгодити з чин�
ними регіональними програ�
мами соціально�економічно�
го розвитку територій; узго�
дити з положеннями Програ�
ми чинні галузеві програми
та програми, розроблені міні�
стерством – «Зерно України
2005�2010», «Кукурудза Ук�
раїни 2005�2010», розвитку
ріпаківництва в Україні на
2005�2010 роки, «Рис України
– 2005�2010», комплексна
програма розвитку буряко�
цукрової галузі України на
2007 рік та інші.
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ємниці та конфіденційної інфор�

мації. Дотримання цієї рекомен�

дації дасть змогу представникам

підприємця почуватися впевнено

при проведенні перевірок кон�

тролюючими органами. Перевір�

никам доведеться дотриматися

всіх процедур, які встановлені на

підприємстві для одержання до�

ступу до комерційної таємниці. І

звісна річ, підписавши документ

про нерозголошення комерцій�

ної таємниці та конфіденційної

інформації, такі особи не мають

права використовувати отриману

інформацію у своїй діяльності

без згоди керівництва підприєм�

ства.

7Правила внутрішнього роз�

порядку та посадові інструк�

ції осіб, які працюють із комер�

ційною таємницею, а також ін�

струкції про ведення переговорів,

інструкції про роботу з докумен�

тами також повинні містити за�

стереження про комерційну та�

ємницю та конфіденційну інфор�

мацію.

8Застосування технічних засо$
бів захисту відомостей не є

обов'язковим за сучасним зако�

нодавством, але у зв'язку з тим,

що переважна більшість інфор�

мації, у тому числі й комерційно

цінна, обробляється у комп'ютер�

них системах, необхідність тех�

нічного захисту є очевидною.

9Особливістю організації ін�

формаційних потоків на під�

приємстві з метою захисту «кри�

тичної» інформації, протидії про�

мисловому шпигунству є розроб�

ка і запровадження на підприєм�

стві Порядку поширення інформа$
ції з обмеженим доступом, яка на$
лежить підприємству. 

Керівник підприємства вирі�

шує всі питання щодо поширен�

ня власними силами, оприлюд�

нення через ЗМІ та реалізації

права на розпорядження комер�

ційної таємниці. Проте необхід�

но взяти до уваги виняток, зафік�

сований у ч.11 ст.30 Закону Укра�

їни «Про інформацію»:

«Інформація з обмеженим до�

ступом може бути поширена без

згоди її власника, якщо ця інформа�

ція є суспільно значимою, тобто

якщо вона є предметом громадсь�

кого інтересу і якщо право гро�

мадськості знати цю інформацію

переважає право її власника на її

захист».

Питання про оприлюднення

через ЗМІ інформації, що стано�

вить комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію, вирі�

шує керівник підприємства, крім

випадків, коли така інформація

підпадає під кваліфікацію ч.11

ст.30 Закону України «Про інфор�

мацію».

Загалом власник інформації з

обмеженим доступом сам визна�

чає порядок доступу до відомо�

стей, що її становлять, тобто він

може відмовити надати таку ін�

формацію будь�якій третій особі

за винятком випадків, визначе�

них у Законі.

Надання конфіденційної ін�

формації учасникам аграрного

підприємства, їхнім представни�

кам і передбаченим чинним за�

конодавством державним орга�

нам, що контролюють діяльність

підприємства, здійснюється без�

оплатно, з відшкодуванням ви�

трат на виготовлення копій доку�

ментів та пересилку їх поштою.

При наданні конфіденційної ін�

формації щодо запиту учасників

(засновників) правління або

уповноважена ним посадова осо�

ба має право переконатися у пра�

вомочності заявника. Надання

конфіденційної інформації осо�

бам, які не є учасниками, здій�

снюється за плату, розмір якої

визначає спостережна рада під�

приємства.

І насамкінець підкреслимо,

що лише за наявності «адекват�

них існуючим обставинам заходів

щодо збереження секретності»

(див. ст.505 Цивільного кодексу

України) відповідних відомостей,

вони визнаватимуться комерцій�

ною таємницею. 

крок наввипередки

«Інформація з
обмеженим доступом
може бути поширена без
згоди її власника, якщо
ця інформація є
суспільно значимою,
тобто якщо вона є
предметом громад�
ського інтересу і якщо
право громадськості
знати цю інформацію
переважає право її
власника на її захист»

(ч.11 ст.30 Закону України 
«Про інформацію»)

– ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ комер�
ційно цінної та конфіденційної
інформації аграрних підпри�
ємств на сьогодні набуває де�
далі більшого значення. Особ�
ливо з огляду на питання про�
тидії рейдерству, викрадення
нових технологій у галузі гене�
тики та селекції рослинництва й
тваринництва, втручання у гос�
подарську діяльність підприєм�
ства, недобросовісної конку�
ренції у виробництві сільсько�
господарської продукції та ба�
гатьох інших незаконних дій.
Тут важливими є насамперед
вимоги чинного законодавства
щодо порядку та умов створен�
ня закритої інформації підпри�
ємств, які господарюють на
агропромисловому ринку.
Будь�яка аграрна фірма нама�
гається тримати у таємниці ві�
домості, що сприяють отри�
манню доходів. На це спрямо�
вуються дії не тільки керівниц�
тва підприємства, а й спеціаль�
но уповноваженого підрозділу,
посадових осіб, персоналу під�
приємства. Нерідко підприєм�
цям доводиться співвідносити
свої інтереси із завданнями
контролюючих органів. 
Найбільш практично значущи�
ми є питання відносин підпри�
ємця з органами перевірки.
Доволі складно захищати
власні інтереси, зокрема право
на конфіденційну інформацію.
Режим комерційної таємниці,
на мій погляд, є одним із діє�
вих механізмів.
Найважливішою загрозою для
комерційної таємниці підпри�
ємства вважаю можливість її
розголошення працівниками

підприємства. У такому разі
слід сформувати в персоналу
розуміння важливості режиму
комерційної таємниці, зокрема
наслідки невиконання вимог
щодо її збереження, в тому
числі невідворотність кримі�
нальної відповідальності.
Крім вимог чинного законодав�
ства, у створенні умов для зак�
ритої інформації на агропро�
мисловому підприємстві не
менш важливим є закріплення
таких вимог нормативно�пра�
вовими актами та іншими нор�
мативними документами усе�
редині самого підприємства. Це
дасть змогу закріпити за кож�
ним співробітником окремо
персональну відповідальність
щодо розголошення комерцій�
ної таємниці та конфіденційної
інформації, а також чітко ви�
значити права й обов'язки всіх
сторін цих правовідносин.
На мою думку, основним нор�
мативним документом на під�
приємстві, що регулює питання
з визначення, створення, кон�
тролю та збереження закритої
інформації, є «Положення про
комерційну таємницю та конфі�
денційну інформацію». Для то�
го, щоб цей документ повністю
відповідав вимогам, які на ньо�
го покладені, він повинен мати
остаточно визначений перелік
відомостей, що становлять ко�
мерційну таємницю та конфі�
денційну інформацію підприєм�
ства. Також вважаю за необхід�
не визначити порядок захисту
комерційної таємниці та конфі�
денційної інформації і порядок
роботи з цінною та конфіден�
ційною інформацією.

Олександр ГАЛАЛУ, 

заступник начальника управління 

примусового стягнення заборгованості 

ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»:

КОМЕНТАР

За міжнародну 
технічну допомогу
відповість
Департамент
зовнішньо�
економічного
співробітництва
Затверджено Порядок залу�
чення, використання та моні�
торингу міжнародної техніч�
ної допомоги в агропроми�
словому комплексі. Відповід�
ний наказ від 9 листопада
2007 р. №794 оприлюднило
Міністерство аграрної політи�
ки України.
Як зазначається в документі,
організацію роботи із залучен�
ня та використання міжнарод�
ної технічної допомоги в АПК
та співпрацю з міжнародними
донорами забезпечує Депар�
тамент зовнішньоекономічно�
го співробітництва. 
Для прийняття рішення щодо
започаткування проекту про�
позиції стосовно проекту ви�
носяться на обговорення з
міжнародними донорами.
У разі прийняття міжнарод�
ними донорами рішення що�
до започаткування проекту,
відповідальним за подальше
доопрацювання проектних
пропозицій і провід проекту
під час його реалізації визна�
чається структурний підроз�
діл, який подавав проектні
пропозиції.

Доповнено порядок
використання 
«лісових» коштів
Уряд доповнив п.3 Порядку
використання у 2007 році
коштів, передбачених у дер�
жавному бюджеті для здій�
снення заходів з охорони та
захисту, раціонального вико�
ристання лісів, наданих у по�
стійне користування агропро�
мисловим підприємствам.
Про це йдеться в постанові
№1363 від 28 листопада
2007 року.
Змінами передбачено, що
Мінагрополітики за пого�
дженням з Мінфіном здій�
снює пропорційно до площі
лісів з урахуванням породно�
го та вікового складу дерево�
станів розподіл бюджетних
коштів між головними упра�
вліннями агропромислового
розвитку облдержадміністра�
цій та агропромисловими
підприємствами, що нале�
жать до сфери управління
Міністерства, станом на 1 січ�
ня 2007 року. Виняток станов�
лять бюджетні кошти, які
спрямовуються на оплату ро�
біт, пов'язаних із виготовлен�
ням державних актів на пра�
во постійного користування
земельними ділянками лісо�
вого фонду, за розподілом,
проведеним Мінагрополітики
згідно із заявками агропро�
мислових підприємств.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



Головний 
інструмент – 
державне 
фінансування? 
ЗОКРЕМА, СБ вважає, що інве�

стиції в інфрастуктуру сільської

місцевості в умовах України мати�

муть набагато більший ефект в бо�

ротьбі з бідністю населення, ніж

такі самі вкладення в інші галузі

економіки. «Зростання ВВП, об�

умовлене зростанням сільського

господарства, збільшує доходи

бідного населення в 2�4 рази біль�

ше, ніж зростання ВВП внаслідок

розвитку інших секторів», –

йдеться у звіті.

СБ рекомендує Україні збіль�

шити  обсяги фінансування

сільського господарства, водночас

інвестувати лише в найбільш ва�

жливі соціальні проекти. Розміри

ж державного фінансування по�

винні, на думку СБ, становити

близько 10% держбюджету.

Для подолання бідності в Ук�

раїні слід звернути увагу саме на

село, адже доходи населення

найнижчі якраз у селах, селищах

міського типу і невеликих містах,

у яких немає великих промисло�

вих підприємств. Це пояснюєть�

ся, по�перше, так: що менший

населений пункт, то вищий у

ньому рівень безробіття. По�дру�

ге, зарплата тут набагато нижча,

ніж у великих містах, де українці

мають хоч би мінімальну можли�

вість вибору місця роботи. Для

порівняння: середня зарплата ук�

раїнців (без урахування праців�

ників малих підприємств) у ве�

ресні 2007 року дорівнювала в

Києві – 2410 грн., загалом у кра�

їні – 1426 грн., а в Тернопільсь�

кій області (регіональний аутсай�

дер) – 988 грн.

Також найнижчі середні зар�

плати в Україні якраз у галузях

економіки, пов`язаних з сільсь�

кою місцевістю. Так, середня зар�

плата у вересні по промисловості

складала 1606 грн., у фінансовій

діяльності й у сфері державного

управління – 2824 грн. і 1877

грн., відповідно. Ясно, що ці ви�

ди діяльності здійснюються пере�

важно у великих містах. А ось у

сільському господарстві, полю�

ванні і пов`язаних з ними послу�

гах – 802 грн., у рибальстві і риб�

ництві – 766 грн. Тому підвищен�

ня зарплат жителів сільської міс�

цевості повинно привести до

зменшення кількості бідних в Ук�

раїні. 

Система 
оподаткування:
нижче впала 
тільки Білорусь
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ зміни ук�

раїнського податкового законо�

давства йшлося і в оприлюдненій

днями доповіді, яку підготували

спільно знову�таки Світовий банк

і аудиторська компанія «Прайс

Ватерхаус Куперс» (PriceWa�

terhouseCoopers). Згідно з цим до�

кументом система оподаткування

в Україні є однією з найобтяжли�

віших у світі. У рейтингу податко�

вих систем наша держава займає

передостаннє – 177�ме – місце в

світі. Нижче України розташована

лише Білорусь.

Також підприємцям в Україні

доводиться платити 99 податків і

витрачати на це понад 2 тис. го�

дин. Як вважають аудитори ком�

панії «Прайс Ватерхаус Куперс»,

займатися чесним бізнесом в Ук�

раїні вкрай обтяжливо, потрібне

термінове спрощення процедур

оподаткування.

Безумовно, у великих містах

приватний бізнес може знайти

кваліфікованих економістів, бух�

галтерів і юристів, а на селі таких

фахівців практично немає. До того

ж сільські підприємці, які не ма�

ють значних прибутків, не змо�

жуть оплачувати недешеві послу�

ги цих фахівців.

Про реформи у податковому

законодавстві в Україні розмови

ведуться давно. Максимум, що

пропонувалося за останні роки, то

це незначне зниження ставок по�

датку на прибуток підприємства і

податку на додану вартість. Давно

обіцяного багатьма урядами об`єд�

нання декількох обов`язкових со�

ціальних платежів, що нарахову�

ються у відсотках до зарплати, в

єдиний «соціальний податок» –

так досі і не відбулося. Також не

перший рік ведуться дискусії про

необхідність відміни горезвісного

ПДВ – надзвичайно складного і

водночас найбільш корупційного

українського податку.

Світовий банк останнім часом

приділяє багато уваги проблемам

української економіки. Два вище�

наведені звіти (щодо сільського

господарства і оподаткування)

можна вважати конкретизацією

ширшого документа – проекту

Стратегії партнерства СБ з Украї�

ною на 2008�2011 фінансові роки,

запропонованого до обговорення

української громадськості на по�

чатку листопада. У цьому доку�

менті досить детально викладені

як причини успішного розвитку

економіки України в недавні роки,

так і не дуже оптимістичні перс�

пективи на найближче майбутнє.

Лібералізації 
економіки 
заважають 
олігархи 
СБ НАГОЛОШУЄ, що з 2000 року

в Україні спостерігається стрімке

економічне зростання завдяки

надлишковим потужностям у про�

мисловості, сприятливим зовніш�

нім умовам і дуже заниженому

спочатку курсу національної ва�

люти. Почала швидко розвивати�

ся торгівля, поступово змінюючи

географічну орієнтацію на Європу

та інші ринки поза межами СНД.

Водночас йдеться про ряд про�

махів української влади в еконо�

мічній політиці і  вельми не�

сприятливу перспективу на най�

ближче майбутнє.

Структурна перебудова хоч і

почалася, але залишається неза�

вершеною. Сфера обслуговування

виросла, а ось питома вага сільсь�

кого господарства у ВВП і зайня�

тості зменшилася. Промисловий

сектор залишається великим, де

переважають капіталомісткі галузі

– металургійна і хімічна проми�

словість. Частка державного сек�

тора у ВВП становить понад 40% і

здається дуже великою для країни

з рівнем доходів нижче середніх.

Часті зміни українських урядів і

відсутність чіткої зовнішньої мети

є серйозними стримуючими чин�

никами. 

Експерти СБ наголошують на

ще одному істотному недоліку: «З�

поміж усіх країн з перехідною еко�

номікою Україна має найбільший

неформальний сектор. За деяки�

ми оцінками, тіньова економіка

України сягає приблизно 50% офі�

ційного ВВП». Дуже великою за�

грозою економіці України СБ вва�

жає демографічну кризу. Внаслі�

док високої смертності і низької

народжуваності Україна до 2025

року, за прогнозами, втратить 25%

свого населення. 

СБ наголосив ще на двох ва�

жливих аспектах, які знегативно

впливають на українську економі�

ку. По�перше, вона вельми чутли�

ва до зміни умов зовнішньої тор�

гівлі – особливо, в металургійно�

му секторі. По�друге, зв`язок полі�

тики і економіки може стати пе�

решкодою на шляху подальшого

поглиблення реформ, якщо домі�

нуючі українські фінансово�про�

мислові групи використовувати�

муть свій політичний вплив для
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Світовий банк знає, 
як врятувати українське село

РЕКОМЕНДАЦІЇ Нещодавно Світовий банк (СБ) опублікував звіт,
присвячений оцінці нинішнього стану справ у сільському господарстві
різних країн світу і перспектив його розвитку в найближчому майбутньому.
Також у документі представлені рекомендації урядам держав, зокрема
Україні, щодо кроків, які, на думку СБ, слід зробити у цьому напрямку.

Тариф за 
перевезення зерна 
підвищиться?
Міністерство транспорту й
зв'язку України пропонує з 1
січня 2008 р. підвищити та�
риф на перевезення зерна
на підприємства Держком�
резерву. Відповідний проект
наказу міністерства «Про ін�
дексацію тарифів на пере�
везення вантажів залізнич�
ним транспортом України»
опублікований на офіційно�
му сайті МТЗУ. 
Згідно з даними прес�служ�
би, у вказаному документі
пропонується збільшити та�
рифи на перевезення деяких
вантажів, зокрема на пере�
везення зерна на підприєм�
ства Держкомрезерву – на
18%, мінеральних добрив в
межах України, калієвих
добрив, аміаку – на 9,5%. 
Як наголошується в поясню�
вальній записці до цього
проекту, документ розро�
блений на виконання дору�
чення Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 7 вересня 2007 р.
щодо законодавчого забез�
печення вступу України до
Світової організації торгівлі,
з метою усунення дискримі�
нації при стягненні плати за
залізничні перевезення ван�
тажів залежно від призна�
чення (експорт, імпорт, вну�
трішні).

Податкові пільги 
у Росії продовжено 
Президент РФ Володимир
Путін підписав федераль�
ний закон «Про внесення
змін до ст. 2 Федерального
закону «Про внесення змін і
доповнень до частини дру�
гої Податкового кодексу
Російської Федерації та де�
яких інших актів законодав�
ства Російської Федерації
про податки і збори, а та�
кож про визнання такими,
що втратили чинність, окре�
мих актів (положень актів)
законодавства Російської
Федерації про податки і
збори». Про це повідомила
прес�служба голови дер�
жави. 
Закон було прийнято Держ�
думою 9 листопада 2007
року і схвалено Радою Фе�
дерації 16 листопада.
Законом передбачається
продовжити на один рік –
до 1 січня 2009 р. – термін
дії нульової податкової
ставки з податку на прибу�
ток організацій для сільсь�
когосподарських товарови�
робників, що не перейшли
на єдиний сільгоспподаток
по діяльності, пов'язаній із
реалізацією виробленої ни�
ми сільгосппродукції, а та�
кож із реалізацією виробле�
ної та переробленої цими
організаціями власної сіль�
госппродукції.

НОВИНИ ï СТИСЛО



Про сьогодення та плани на

найближчу перспективу  ви3

робничого об'єднання «Гом3

сільмаш» розповів 27 листо3

пада генеральний директор

об'єднання Валерій Жмайлик

на прес3конференції в Гомелі.

ЗА СЛОВАМИ Валерія Жмайли�

ка, об'єднання розраховує, що в
2008 році обсяг державного замо$
влення на постачання сільгосптех$
ніки білоруським виробникам буде
збережений на рівні 2007 року й
становитиме не менше 1300 ком$
байнів. «Ми розраховуємо, що

проект державного рішення щодо

визначення обсягів держзамов�

лення на 2008 рік буде відправле�

ний на доопрацювання в Мінсіль�

госппрод, здоровий глузд перемо�

же, й будуть збережені хоч би то�

рішні обсяги». Раніше передбача�

лося, що держзамовлення буде

сформовано в об'ємі 1000 зерноз�

биральних  і 300 кормозбиральних

комбайнів.

«Щоб зібрати 8 млн. тонн зер�

на, необхідно 14000 комбайнів.

Така кількість у республіці є, але

35% з них – це комбайни, які екс�

плуатуються понад 15 років. Щоб

запобігти втратам зерна при зби�

ранні, треба на рік купувати 1400

нових комбайнів», – сказав

В.Жмайлик. Він наголосив, що,

якщо обсяги закупівель техніки за

держзамовленням будуть зменше�

ні, білоруські виробники в май�

бутньому ризикують постати пе�

ред серйозними проблемами.

Об'єднання у 2007 році розрахо$
вує збільшити виручку від реалізації
продукції приблизно на 40% порів$
няно з 2006 роком до Br1,4 трлн*.

«Минулого року наша виручка пе�

ревищила Br1 трлн. У поточному

році ми плануємо отримати Br1,4

трлн. виручки, а в 2008 році –

Br1,7 трлн.», – сказав він. Страте�

гічним завданням підприємства є

збільшення виручки до $1 млрд.

Цього  року «Гомсільмаш» має

намір виконати всі доведені уря�

дом прогнозні показники. Так, за

10 місяців поточного року біло�

руські сільгоспвиробники придба�

ли техніку об'єднання на Br523,6

млрд., у господарства республіки

було поставлено близько 1,3 тися�

чі зернозбиральних комбайнів, та�

ким чином, питома вага машин

«Гомсільмаш» у парку зернозби�

ральної техніки країни становила

близько 50%.

У майбутньому у зв'язку зі змі�

нами умов роботи на внутрішньо�

му ринку підприємство має намір

збільшити обсяги експорту та весь

прибуток, і збільшення обсягів

виробництва отримувати саме за

рахунок постачань на зовнішні

ринки. У січні�жовтні 2007 року

«Гомсільмаш» експортував про�

дукції на 80,2 млн. доларів, що на

64,1% більше порівняно з січнем�

жовтнем 2006 року.

Об'єднання для нарощування

обсягів виробництва реалізує про�

граму модернізації підприємства

загальною вартістю Br240 млрд.,

що розрахована до кінця 2010 року.

Водночас заплутані тендерні про�

цедури ускладнюють реалізацію

інвестпроектів і, за деякими про�

ектами, що передбачають впрова�

дження імпортної техніки, затрим�

ки становлять до 3�х місяців.

Виробниче об'єднання «Гом$
сільмаш» у 2007 розраховує завер$
шити реалізацію союзної програми
«Розробка та поставлення на ви$
робництво універсального енерге$
тичного засобу». «Ми випустили

дослідну партію таких машин у

розмірі 10 одиниць у 2006 році, 4 з

них продали, а інші проходять ви�

пробування та доопрацювання. У

2007 році ми розраховуємо цю ро�

боту завершити», – сказав

В.Жмайлик. Об'єднання має на�

мір розпочати серійне виробни�

цтво таких машин у 2009 році. За

оцінкою фахівців підприємства,

потреба ринку становить до 600

машин на рік.

За його словами, Росія не

прагнула до активної участі в цій

союзній програмі: «Попри те, що

Білорусь уже практично вибрала

свою частину програми, Росія до�

сі не провела навіть тендеру на

розміщення науково�дослідних і

конструкторських робіт серед сво�

їх наукових установ». Кілька ро�

сійських підприємств зацікавлені

взяти участь у цій програмі та ви�

пускати адаптери для енергозасо�

бу. Щоб це стало можливим,

необхідно провести офіційну про�

цедуру вступу до програми, без

якої не можна отримати гроші.

«Дуже важко зрозуміти, яка ідео�

логія в області союзного будівниц�

тва зараз просувається в Росії, ін�

тереси яких кластерів лобіюють�

ся», – зазначив В.Жмайлик. Ство�

рений енергозасіб виявився затре�

буваним як на внутрішньому, так

і на зовнішньому ринках, і під�

приємство має намір надалі наро�

щувати обсяги його виробництва.

Із неприємних новин генди�

ректор повідомив, що німецький
концерн Сlaas відмовився від спів$
праці з «Гомсільмаш» в організації
спільного виробництва зернозби$
ральних комбайнів на базі комбай$
на Lexion. «Минулого тижня ми

провели переговори в Німеччині з

концерном Сlaas і отримали від�

мову працювати з «Гомсільмашем»

щодо машин Lexion», – сказав

В.Жмайлик. Підприємство розро�

било та провело випробування

комбайна з продуктивністю по

зерну 14 кг на секунду. Прототи�

пом для цієї машини став німець�

кий комбайн Lexion. При цьому

машина була складена завдяки ек�

склюзивному постачанню Сlaas

деяких комплектуючих.

В.Жмайлик зазначив, що

спільного підприємства з Сlaas

створено не буде. Ми зацікавлені

в співпраці зі світовими фірмами,

але просувати їх продукцію на на�

ші ринки не збираємося, тоді як

німецькі партнери хочуть створи�

ти складальне СП і просувати свій

бренд на білоруському ринку.

Утім, у 2008 році об'єднання

планує випустити 10 таких ком�

байнів і на сьогодні проводить пе�

реговори з офіційним дилером

Сlaas про придбання машиноком�

плектів.

«Гомсільмаш» опрацьовує

проект зі створення спільного

підприємства в Казахстані на базі

Кустанайського дизельного заво�

ду,  а  також планує створити

спільне підприємство в Китаї в

провінції Суар, яке випускатиме

комбайни, оснащені китайським

двигунами.
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блокування лібералізації і для

захисту від конкуренції з боку

іноземних інвесторів, а також

нових вітчизняних суб`єктів

господарювання.

Світовий банк 
попереджає
МАЙБУТНЬОМУ уряду СБ

радить: ввести в дію нові зако�

ни про держзакупівлі і про ак�

ціонерні товариства; прийняти

реалістичний бюджет на 2008

рік; зменшити податковий

прес; відновити проведення

пенсійної реформи; провести

реформу тарифів в енергетиці і

комунальному секторі; прове�

сти реформування сфери со�

ціальних послуг; активізувати

приватизацію держпідпри�

ємств; створити прозорий ри�

нок землі; провести судову і ад�

міністративну реформи.

Потрібно сказати, що дале�

ко не всі міркування СБ зда�

ються переконливими. Досить

виразний натяк на необхідність

ревальвації гривні – як анти�

інфляційного заходу – здаєть�

ся не до кінця продуманим.

Адже зміцнення гривні ще

більше погіршить життя укра�

їнських експортерів, яких до

того ж чекає істотне зростання

цін на імпортний газ у 2008 ро�

ці. Також очевидно, що в умо�

вах політичної нестабільності

українській владі буде надзви�

чайно складно виконати реко�

мендації щодо необхідності

гальмування соціальних витрат

і збільшення віку виходу на

пенсію українців. Проте СБ по�

переджає: якщо уряд не при�

слухається до порад його екс�

пертів, то в Україні припинить�

ся економічне зростання, а ін�

фляційні процеси набудуть за�

грозливих форм.

Нерадісний для України і

прогноз СБ на найближчі роки:

зростання ВВП в 2008 році

знизиться до 5,5%, в 2009 – до

5,0%.

Ось такі сумні висновки ро�

бить Світовий банк про перс�

пективи української економіки.

Дещо втішити може лише той

факт, що не завжди прогнози

зарубіжних експертів збувають�

ся. Наприклад, ні СБ, ні МВФ

не припускали в кінці 2005 ро�

ку, що у 2006 році ВВП в Украї�

ні зросте на 7,1% – їх прогнози

були приблизно вдвічі скромні�

шими (не вгадали поліпшення

кон`юнктури на світовому рин�

ку чорних металів). Утім, засму�

чує, що нинішні песимістичні

очікування зарубіжних аналіти�

ків збігаються з оцінками і віт�

чизняних експертів.

Юрій Глухов

За матеріалами УНІАН

«Гомсільмаш» у 2008)му – 
з держзамовленням, але без Claas

* Br1 (білоруський рубль) = 0,0024 грн

ТОВ «Комбайновий завод

«Ростсільмаш» планує в 20073

2008 сільгоспроці збільшити

обсяг виробництва на 20% по3

рівняно з попереднім – до

6 тис. одиниць, повідомив

«Інтерфаксу» генеральний ди3

ректор компанії  Валерій

Мальцев.

ЗРОСТАННЯ планується за раху�

нок збільшення випуску продук�

ції по всій лінійці, зокрема ком�

байнів «Вектор» – на 60%, а та�

кож запуску в серійне виробниц�

тво з 1 лютого 2008 року комбай�

на ACROS. «У наступному сіль�

госпроці ми виробимо трохи

більше 2 тис. комбайнів ACROS»,

– сказав В.Мальцев.

Крім того, зараз аналізується

можливість розширення присут�

ності канадського виробника сіль�

госптехніки Buhler Industries Inc на

ринках Росії, Казахстану й Украї�

ни. «Ростсільмаш» планує локалі�

зацію виробництва та збирання

тракторів у Ростові�на�Дону. На

першому етапі техніка реалізовува�

тиметься і в Америці, і в Росії, і в

Україні, і в Казахстані. У разі по�

треби оновлення та створення но�

вих моделей у канадській компанії

«це робитиметься за рахунок влас�

них і позикових коштів».

Як повідомлялося раніше, 31

жовтня «Ростсільмаш» завершив

покупку 80% акцій Buhler Indu�

stries. Загальна сума операції ста�

новила $140 млн.

Довідка: Buhler Industries Inc

розробляє, проводить і продає

сільськогосподарські машини під

брендом Buhler. Компанія має у

своєму розпорядженні 10 вироб�

ничих майданчиків  і  8  ди�

стриб'юторських центрів у США

і Канаді.

«Ростсільмаш» входить до

промислового союзу «Нова спів�

дружність». Найбільшим акти�

вом АТ «Ростсільмаш» є ТОВ

«Комбайновий завод «Ростсіль�

маш», що входить до п'яти най�

більших світових виробників ком�

байнів і сільгосптехніки.

«Ростсільмаш» збільшить виробництво

Білорусам – білоруську техніку
ПРИНАЙМНІ, так вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко,
який ухвалив рішення про припинення з 1 січня 2008 року імпорту
сільськогосподарської техніки, аналоги якої виробляють у Білорусі.
Наголосивши, що білоруси «повинні спиратися на вітчизняну
сільгосптехніку», глава держави пояснив, що «чималі» кошти були
спрямовані на організацію виробництва в Білорусі сільгосптехніки,
яка за технічними показниками була б порівняна з імпортною.
При цьому О.Лукашенко зазначив, що тільки в тому випадку, якщо
білоруські комбайни не справлятимуться зі збиранням врожаю,
імпортна сільгосптехніка може бути куплена.
Імпортна техніка коштує Білорусі 200 млн. доларів на рік. Закупівлі
підпадають під пільги, що є навантаженням на бюджет.
Глава держави не відкидає можливості, що в 2009�2010 роках у
Білорусі також будуть ухвалені рішення про відмову від імпорту
сільгосптехніки. О.Лукашенко особливо акцентував, що в країні
буде визначено жорстку відповідальність по всій вертикалі влади за
надійність і якість виготовленої в республіці сільгосптехніки.
Президент Білорусі також повідомив, що до кінця року буде
сформовано виробниче завдання з випуску сільгосптехніки та
доведено до підприємств. Контроль за дотриманням указу
покладено на Комітет державного контролю та прокуратуру.
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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 376812004 2007 EXW 10220,93 1397,12 276,66 1164,26 230,55
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 2751,39 1288,06 255,06 1073,39 212,55
Цукор пісок ДСТУ 2316193 2007 EXW 10,00 2550,00 504,95 2125,00 420,79
*Гречка 3 клас ДСТУ 452412006 2007 FCA 10,00 2903,75 575,00
*Гречка 3 клас ДСТУ 452412006 2007 DDU 36,00 2556,04 506,15
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DDU 10,00 3459,40 685,03
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 CPT 340,00 1717,00 340,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 136,00 1616,00 320,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 CPT 272,00 1874,81 371,25
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 594,00 1889,41 374,14
*Сорго ГОСТ 8759192 2007 DDU 88,00 2020,00 400,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 FCA 30,00 6630,05 1312,88
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 DDU 41,31 5313,97 1052,27
*Насіння редьки ГОСТ 2240193 2007 FCA 10,00 1969,50 390,00
Донецька товарна біржа
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550174 2007 FOB 0,80 3383,50 670,00
*Крупа перлова 2007 FOB 0,80 1313,00 260,00
*Крупа манна ГОСТ 7022154 2007 FOB 0,80 1616,00 320,00
*Крупа пшенична ГОСТ 276160 2007 FOB 0,80 1262,50 250,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572160 2007 FOB 0,80 2373,50 470,00
*Крупа ячна ГОСТ 5784160 2007 FOB 0,80 1363,50 270,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 2405,99 1395,65 276,37 1163,04 230,31
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 3311,57 1284,74 254,40 1070,62 212,00
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 336,61 1126,91 223,15 939,09 185,96
*Горох 1 клас ДСТУ 452312006 2007 DDU 10,00 4848,00 960,00
*Насіння вики ГОСТ 7067188 2007 DDU 10,00 5938,80 1176,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 9527,73 1398,04 276,84 1165,04 230,70
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1763,10 1449,98 287,13 1208,32 239,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 11025,03 1290,01 255,45 1075,01 212,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1306,00 1440,00 285,15 1200,00 237,62
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 CPT 160,00 1250,00 247,52 1041,67 206,27
*Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 44,00 2835,42 561,47
*Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 CIP 22,00 2767,77 548,07
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 20,00 3131,00 620,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 CPT 22,00 3484,50 690,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 40,00 3383,50 670,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 40,00 5633,53 1115,55
*Шрот ріпаку ГОСТ 30257195 2007 FOB 410,00 1060,50 210,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351189 2007 EXW 22,00 3282,50 650,00
*Макуха соняшникова 2007 FOB 2100,00 1403,90 278,00
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1300,00 1399,70 277,17 1166,42 230,97
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1058,31 1291,39 255,72 1076,16 213,10
Рис 3 клас ГОСТ 6293190 2007 EXW 1000,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Рис 3 клас ГОСТ 6293190 2007 CPT 256,25 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 400,00 1430,00 283,17 1191,67 235,97
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 3500,00 3484,50 690,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 CPT 500,00 1010,00 200,00
Одеська товарна біржа
*Насіння Амаранта 2007 CIP 60,00 5050,00 1000,00
*Насіння льону ГОСТ 10582176 2007 FCA 22,00 1464,50 290,00
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 2106,17 1397,50 276,73 1164,59 230,61
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 5991,34 1286,87 254,83 1072,39 212,36
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2143,19 1417,50 280,69 1181,25 233,91
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 37,06 1233,08 244,17 1027,56 203,48
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 53,40 1133,06 224,37 944,22 186,97
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 20,68 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Горох 1 клас ДСТУ 452312006 2007 FCA 20,00 1919,00 380,00
*Насіння вики ГОСТ 7067188 2007 CPT 20,00 3601,05 713,08
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1000,00 1500,00 297,03 1250,00 247,52
*Горох 3 клас ДСТУ 452312006 2007 CFR 200,00 2560,35 507,00
*Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 2685,89 2069,59 409,82
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CPT 80,01 6747,91 1336,22
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 DAF 20,80 7575,00 1500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 FOB 60,40 23154,75 4585,10
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CIF 348,00 13720,62 2716,95
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 60,00 4151,10 822,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 230,00 3417,53 676,74
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 2500,00 3388,55 671,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 FOB 1800,00 1020,10 202,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 8068,69 1402,85 277,79 1169,04 231,49
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1631,18 1517,23 300,44 1264,36 250,37
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 2319,27 1280,78 253,62 1067,32 211,35
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 1900,00 3383,50 670,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 CPT 1000,00 1070,60 212,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 29595,72 1466,79 290,45 1222,33 242,05
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 6536,43 1485,29 294,12 1237,74 245,10
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 29346,42 1431,20 283,41 1192,67 236,17
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 20848,31 1449,65 287,06 1208,04 239,22
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 500,00 1280,00 253,47 1066,67 211,22
Жито 1 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 2132,04 1437,61 284,68 1198,01 237,23
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 2060,00 17500,00 3465,35 14583,33 2887,79
*Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 FCA 20,00 2878,50 570,00
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*Горох 1 клас ДСТУ 452312006 2007 DAF 150,00 1660,82 328,88
*Соя ГОСТ 17109188 2007 FOB 3000,00 2176,55 431,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 3150,00 3282,50 650,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292193 2007 DAF 63,85 2185,64 432,80
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 CPT 13590,00 2191,32 433,92
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 DAF 4680,00 2268,72 449,25
*Сорго ГОСТ 8759192 2007 FCA 60,00 1451,98 287,52
*Сорго ГОСТ 8759192 2007 CPT 500,00 1060,50 210,00
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 DDU 130,00 1087,69 215,38
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Овес 3 клас ГОСТ 28673190 2007 CPT 250,00 1262,50 250,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 4050,00 1767,50 350,00
*Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 2000,00 2020,00 400,00
*Соя ГОСТ 17109188 2007 DAF 6570,00 2200,21 435,68
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 141,00 3446,03 682,38
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 11,25 3524,14 697,85
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DDU 100,00 3561,06 705,16
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 2007 FCA 500,00 1302,90 258,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 2007 DAF 1270,00 1423,94 281,97
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351189 2007 FCA 5,99 6284,46 1244,45
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 300,00 1540,25 305,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DDP 1100,00 1499,85 297,00
*Борошно пшеничне 2 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DDP 400,00 1338,25 265,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 CPT 500,00 2398,75 475,00
*Сорго ГОСТ 8759192 2007 CPT 800,00 1186,75 235,00
*Насіння льону ГОСТ 10582176 2007 DAF 21,00 2244,32 444,42
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 11082,40 1510,00 299,01 1258,33 249,17
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1271,68 1460,00 289,11 1216,67 240,92
Соя ГОСТ 17109188 2007 EXW 197,82 2186,10 432,89 1821,75 360,74
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201168 2007 DAF 67,50 2323,00 460,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572160 2007 FCA 21,50 3118,00 617,43
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Горох 3 клас ДСТУ 452312006 2007 CPT 960,00 1466,13 290,32
*Соя ГОСТ 17109188 2007 FOB 6700,00 2180,54 431,79
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 509,46 1397,39 276,71 1164,49 230,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 9200,00 1288,96 255,24 1074,13 212,70
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 4000,00 1375,00 272,28 1145,83 226,90
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 586,43 1356,94 268,70 1130,79 223,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1360,00 1324,71 262,32 1103,92 218,60
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 FCA 2610,00 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 8251,26 1411,94 279,59 1176,61 232,99
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 48,12 1100,00 217,82 916,67 181,52
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 385,87 1017,78 201,54 848,15 167,95
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452512006 2007 CPT 100,00 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550174 2007 FCA 20,00 2196,75 435,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201168 2007 DAF 168,50 2237,36 443,04
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201168 2007 DAF 34,00 2095,75 415,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 4925,00 2131,79 422,14
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 20,00 3080,50 610,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 140,00 3397,93 672,86
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 43510,00 3358,08 664,97

Форвард

Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 31.12.2007 FCA 40,00 5482,28 1085,60
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391189 31.12.2007 FOB 2000,00 4041,11 800,22
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.12.2007 FAS 1500,00 1050,40 208,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983188 31.12.2007 FCA 22,00 2094,69 414,79
*Просо 3 клас ГОСТ 22983188 31.12.2007 CPT 3000,00 1767,50 350,00
*Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 CPT 10000,00 2196,75 435,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 31.12.2007 DAF 70,00 3282,50 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 31.12.2007 CPT 440,00 2398,75 475,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 31.12.2007 FOB 2000,00 2372,86 469,87
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.01.2008 EXW 6250,00 6453,40 1277,90
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.12.2007 FOB 1000,00 6262,00 1240,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 31.05.2008 FCA 40,00 2393,90 474,04
*Насіння вики ГОСТ 7067188 31.05.2008 FCA 20,00 2730,59 540,71
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 DAF 5000,00 2121,00 420,00
*Соя ГОСТ 17109188 28.02.2008 FOB 5000,00 1959,40 388,00
*Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 FOB 4000,00 2186,65 433,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 31.01.2008 DAF 300,00 3030,00 600,00
*Насіння проса ДСТУ 2240193 31.12.2007 FCA 570,00 4949,00 980,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 15.01.2008 DAF 1000,00 1338,25 265,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 30.04.2008 DAF 18000,00 1294,48 256,33
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 30.12.2007 DAF 90,00 1328,15 263,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 30.04.2008 DAF 18000,00 1314,68 260,33
*Крупа рисова ГОСТ 6292193 31.12.2007 DAF 135,00 2878,50 570,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 15.12.2007 FOB 2000,00 1035,25 205,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.12.2007 FOB 3000,00 929,20 184,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351189 31.12.2007 DAF 140,00 4646,00 920,00
*Насіння вівса ДСТУ 2240193 31.12.2007 FCA 1918,00 3585,50 710,00
*Макуха соняшникова 31.12.2007 FOB 3000,00 1338,25 265,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 29.02.2008 FOB 8000,00 5075,25 1005,00
*Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129193 31.12.2007 FCA 3000,00 5267,15 1043,00
*Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129193 29.02.2008 FCA 1000,00 5706,50 1130,00

Результати торгів 
та біржові ціни в Україні 
в листопаді 2007 р.

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 30 листопада 2007 р.
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Вінницька товарна універсальна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 350,00 1374,43 272,16 1145,36 226,80
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 1088,00 1791,49 354,75
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 952,00 2003,41 396,71
Житомирська  товарна агропромислова біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1318,36 1374,43 272,16 1145,36 226,80
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 816,00 1261,85 249,87 1051,54 208,23
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 15,94 1070,04 211,89 891,70 176,57
Запорізька товарна біржа «Гілея»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 4558,53 1384,88 274,23 1154,07 228,53
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 750,00 1480,00 293,07 1233,33 244,22
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1113,73 1281,14 253,69 1067,62 211,41
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 400,00 1440,00 285,15 1200,00 237,62
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 865,25 1430,00 283,17 1191,67 235,97
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2375,00 1500,00 297,03 1250,00 247,52
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CPT 72,73 8762,89 1735,23
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CIF 43,00 9178,08 1817,44
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DDU 20,00 3737,00 740,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 9550,53 1484,18 293,90 1236,82 244,91
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 1529,02 1494,97 296,03 1245,81 246,69
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 16121,55 1465,15 290,13 1220,96 241,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 4441,83 1445,01 286,14 1204,18 238,45
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 500,00 17500,00 3465,35 14583,33 2887,79
*Насіння еспарцету ГОСТ 2240193 2007 CPT 80,00 3939,00 780,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 CPT 13000,00 2356,33 466,60
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Просо 3 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 400,00 1767,50 350,00
*Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 4500,00 2272,50 450,00
*Соя ГОСТ 17109188 2007 DAF 1680,00 2196,75 435,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

*Крупа пшоно ГОСТ 572160 2007 FCA 21,50 2598,00 514,46
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2331,71 1425,00 282,18 1187,50 235,15

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 15.01.2008 CPT 1200,00 1070,60 212,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Горох 3 клас ДСТУ 452312006 31.12.2007 CPT 390,00 1504,90 298,00
*Насіння проса ДСТУ 2240193 31.12.2007 FCA 780,00 4949,00 980,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.12.2007 FOB 3200,00 959,50 190,00
*Насіння вівса ДСТУ 2240193 31.01.2008 FCA 536,44 3585,50 710,00
*Макуха соняшникова 31.12.2007 FOB 1650,00 1338,25 265,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 31.01.2008 DAF 5000,00 2196,75 435,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.01.2008 FOB 1792,00 5130,80 1016,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 15.02.2008 FOB 10000,00 5226,75 1035,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.12.2007 FOB 1860,00 5151,00 1020,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081197 31.12.2007 FCA 88,00 11261,50 2230,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 03 по 06 грудня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 03 по 06 грудня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 15777,42 1374,43 1443,89 1500,00 285,92
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 3125,00 1480,00 1495,20 1500,00 296,08
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 1529,02 1480,00 1494,97 1500,00 296,03
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 18051,28 1261,85 1444,61 1480,00 286,06
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 3596,96 1425,00 1427,87 1440,00 282,75
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 4441,83 1430,00 1445,01 1450,00 286,14
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 15,94 1070,04 1070,04 1070,04 211,89
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 500,00 17500,00 17500,00 17500,00 3465,35

Експортнi контракти*: СПОТ

Просо 3 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 400,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 4500,00 2272,50 2272,50 2272,50 450,00
Соя ГОСТ 17109188 2007 DAF 1680,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DDU 20,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 CPT 13000,00 2356,33 2356,33 2356,33 466,60
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CPT 72,73 5555,00 8762,89 10857,50 1735,23
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CIF 43,00 7575,00 9178,08 10857,50 1817,44
Насіння еспарцету ГОСТ 2240193 2007 CPT 80,00 3939,00 3939,00 3939,00 780,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 1088,00 1676,60 1791,49 1944,25 354,75
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 952,00 1833,15 2003,41 2398,75 396,71
Крупа пшоно ГОСТ 572160 2007 FCA 21,50 2598,00 2598,00 2598,00 514,46

Експортнi контракти*: Форвард

Горох 3 клас ДСТУ 452312006 31.12.2007 CPT 390,00 1504,90 1504,90 1504,90 298,00
Насіння вівса ДСТУ 2240193 31.01.2008 FCA 536,44 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 31.01.2008 DAF 5000,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Насіння проса ДСТУ 2240193 31.12.2007 FCA 780,00 4949,00 4949,00 4949,00 980,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081197 31.12.2007 FCA 88,00 11261,50 11261,50 11261,50 2230,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.12.2007 FOB 3200,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 15.01.2008 CPT 1200,00 1070,60 1070,60 1070,60 212,00
Макуха соняшникова 31.12.2007 FOB 1650,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.12.2007 FOB 1860,00 5151,00 5151,00 5151,00 1020,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.01.2008 FOB 1792,00 5130,80 5130,80 5130,80 1016,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 15.02.2008 FOB 10000,00 5226,75 5226,75 5226,75 1035,00

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 з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

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

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 78817,09 1300,00 1438,74 1510,00 284,90
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 4980,71 1300,00 1471,09 1520,00 291,31
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 6536,43 1450,00 1485,29 1490,00 294,12
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 67635,02 1129,93 1354,11 1480,00 268,14
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 12153,85 1000,00 1415,30 1480,00 280,26
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 20848,31 1420,00 1449,65 1485,00 287,06
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 500,00 1280,00 1280,00 1280,00 253,47
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 48,12 1100,00 1100,00 1100,00 217,82
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 406,55 1000,00 1016,88 1100,00 201,36
Жито 1 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 2132,04 1250,00 1437,61 1450,00 284,68
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 37,06 1232,71 1233,08 1233,67 244,17
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 336,61 1074,25 1126,91 1129,93 223,15
Рис 3 клас ГОСТ 6293190 2007 EXW 1000,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Рис 3 клас ГОСТ 6293190 2007 CPT 256,25 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452512006 2007 CPT 100,00 1000,00 1000,00 1000,00 198,02
Соя ГОСТ 17109188 2007 EXW 197,82 2186,10 2186,10 2186,10 432,89
Цукор пісок ДСТУ 2316193 2007 EXW 10,00 2550,00 2550,00 2550,00 504,95
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 2060,00 17500,00 17500,00 17500,00 3465,35

Експортнi контракти*: СПОТ
Овес 3 клас ГОСТ 28673190 2007 CPT 250,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Гречка 3 клас ДСТУ 452412006 2007 FCA 10,00 2903,75 2903,75 2903,75 575,00
Гречка 3 клас ДСТУ 452412006 2007 DDU 36,00 2544,91 2556,04 2564,94 506,15
Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 FCA 20,00 2878,50 2878,50 2878,50 570,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 44,00 2791,59 2835,42 2879,26 561,47
Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 CIP 22,00 2767,77 2767,77 2767,77 548,07
Просо 3 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 4050,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Сорго ГОСТ 8759192 2007 FCA 60,00 1451,98 1451,98 1451,98 287,52
Сорго ГОСТ 8759192 2007 CPT 1300,00 1060,50 1138,19 1186,75 225,38
Горох 1 клас ДСТУ 452312006 2007 FCA 20,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Горох 1 клас ДСТУ 452312006 2007 DAF 150,00 1660,82 1660,82 1660,82 328,88
Горох 3 клас ДСТУ 452312006 2007 CPT 960,00 1449,35 1466,13 1504,90 290,32
Горох 3 клас ДСТУ 452312006 2007 CFR 200,00 2560,35 2560,35 2560,35 507,00
Насіння вики ГОСТ 7067188 2007 CPT 20,00 3601,05 3601,05 3601,05 713,08
Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 9610,89 1893,75 2091,14 2196,75 414,09
Соя ГОСТ 17109188 2007 DAF 6570,00 2121,00 2200,21 2323,00 435,68
Соя ГОСТ 17109188 2007 FOB 9700,00 2171,50 2179,31 2186,65 431,55
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 60,00 4151,10 4151,10 4151,10 822,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 181,00 3080,50 3370,83 3514,80 667,49
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 CPT 22,00 3484,50 3484,50 3484,50 690,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 421,25 3383,50 3410,63 3524,14 675,37
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 54560,00 3282,50 3364,11 3484,50 666,16
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 40,00 5633,53 5633,53 5633,53 1115,55
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351189 2007 EXW 22,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351189 2007 FCA 5,99 5448,19 6284,46 9764,98 1244,45
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 CPT 14090,00 2163,98 2198,68 2398,75 435,38
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 DAF 4680,00 2222,00 2268,72 2272,50 449,25
Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 FCA 30,00 6565,00 6630,05 6673,42 1312,88
Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 DDU 171,31 1010,00 2106,83 7340,77 417,19
Насіння льону ГОСТ 10582176 2007 FCA 22,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Насіння льону ГОСТ 10582176 2007 DAF 21,00 2244,32 2244,32 2244,32 444,42
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CPT 80,01 5555,00 6747,91 10100,00 1336,22
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 DAF 20,80 7575,00 7575,00 7575,00 1500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 FOB 60,40 20200,00 23154,75 24745,00 4585,10
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CIF 348,00 7575,00 13720,62 24745,00 2716,95
Насіння редьки ГОСТ 2240193 2007 FCA 10,00 1969,50 1969,50 1969,50 390,00
Насіння Амаранта 2007 CIP 60,00 5050,00 5050,00 5050,00 1000,00
Шрот ріпаку ГОСТ 30257195 2007 FOB 410,00 1060,50 1060,50 1060,50 210,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 2007 FCA 500,00 1302,90 1302,90 1302,90 258,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 2007 DAF 1270,00 1414,00 1423,94 1439,25 281,97
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 CPT 1500,00 1010,00 1050,40 1070,60 208,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 FOB 1800,00 1020,10 1020,10 1020,10 202,00
Макуха соняшникова 2007 FOB 2100,00 1403,90 1403,90 1403,90 278,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 CPT 340,00 1616,00 1717,00 1742,25 340,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 436,00 1540,25 1563,88 1616,00 309,68
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DDP 1100,00 1499,85 1499,85 1499,85 297,00
Борошно пшеничне 2 гатунок ГОСТ 26574185 2007 DDP 400,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 CPT 272,00 1818,00 1874,81 1893,75 371,25
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 594,00 1742,25 1889,41 2323,00 374,14
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550174 2007 FCA 20,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550174 2007 FOB 0,80 3383,50 3383,50 3383,50 670,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201168 2007 DAF 236,00 2095,75 2261,85 2373,50 447,89
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201168 2007 DAF 34,00 2095,75 2095,75 2095,75 415,00
Крупа рисова ГОСТ 6292193 2007 DAF 63,85 2185,64 2185,64 2185,64 432,80
Крупа перлова 2007 FOB 0,80 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Крупа манна ГОСТ 7022154 2007 FOB 0,80 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Крупа пшенична ГОСТ 276160 2007 FOB 0,80 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Крупа пшоно ГОСТ 572160 2007 FCA 21,50 3118,00 3118,00 3118,00 617,43
Крупа пшоно ГОСТ 572160 2007 FOB 0,80 2373,50 2373,50 2373,50 470,00
Крупа ячна ГОСТ 5784160 2007 FOB 0,80 1363,50 1363,50 1363,50 270,00

Експортнi контракти*: Форвард
Просо 1 клас ГОСТ 22983188 31.12.2007 FCA 22,00 2094,69 2094,69 2094,69 414,79
Просо 3 клас ГОСТ 22983188 31.12.2007 CPT 3000,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Насіння вики ГОСТ 7067188 31.05.2008 FCA 20,00 2730,59 2730,59 2730,59 540,71
Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 CPT 10000,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 DAF 5000,00 2121,00 2121,00 2121,00 420,00
Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 FOB 4000,00 2186,65 2186,65 2186,65 433,00
Соя ГОСТ 17109188 28.02.2008 FOB 5000,00 1959,40 1959,40 1959,40 388,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 31.12.2007 DAF 70,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391189 31.12.2007 FOB 2000,00 4041,11 4041,11 4041,11 800,22
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351189 31.12.2007 DAF 140,00 4646,00 4646,00 4646,00 920,00
Насіння вівса ДСТУ 2240193 31.12.2007 FCA 1918,00 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 31.12.2007 CPT 440,00 2398,75 2398,75 2398,75 475,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 31.12.2007 FOB 2000,00 2327,19 2372,86 2509,85 469,87
Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 31.12.2007 FCA 40,00 5482,28 5482,28 5482,28 1085,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 31.05.2008 FCA 40,00 2393,90 2393,90 2393,90 474,04
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 31.01.2008 DAF 300,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Насіння проса ДСТУ 2240193 31.12.2007 FCA 570,00 4949,00 4949,00 4949,00 980,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 15.01.2008 DAF 1000,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 30.04.2008 DAF 36000,00 1287,75 1304,58 1328,15 258,33
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 15.12.2007 FOB 2000,00 1035,25 1035,25 1035,25 205,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.12.2007 FOB 3000,00 929,20 929,20 929,20 184,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.12.2007 FAS 1500,00 1050,40 1050,40 1050,40 208,00
Макуха соняшникова 31.12.2007 FOB 3000,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Крупа рисова ГОСТ 6292193 31.12.2007 DAF 135,00 2878,50 2878,50 2878,50 570,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.12.2007 FOB 1000,00 6262,00 6262,00 6262,00 1240,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.01.2008 EXW 6250,00 6178,68 6453,40 6532,18 1277,90
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 29.02.2008 FOB 8000,00 5075,25 5075,25 5075,25 1005,00
Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129193 31.12.2007 FCA 3000,00 5267,15 5267,15 5267,15 1043,00
Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129193 29.02.2008 FCA 1000,00 5706,50 5706,50 5706,50 1130,00
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

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

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

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

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

E1mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227193155, 23610208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ1135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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