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´ІНТЕРАГРОª: 
ТЕХНІЧНИЙ БІК МЕДАЛІ

Якщо перерахувати всю сільськогосподарську техніку,
яку привозять на аграрні виставки України, то її,
мабуть, вистачить на стовідсоткове забезпечення
машинно�тракторного парку усіх сільгосппідприємств
країни. Вагома частка у цьому «параді» техніки
належить виставці «ІнтерАГРО». 

ЗА СОТ ТРЕБА ПЛАТИТИ ñ 
НЕ ГРОШИМА, ТАК ЗОБОВ'ЯЗАНЯМИ

Привітавши в офіційному прес�релізі Україну зі
вступом до Світової організації торгівлі,
керівництво організації також оприлюднило
основні зобов'язання, які бере на себе наша
держава при цьому.

Україна у СОТ…
Майже
ПЕРЕГОВОРНИЙ процес

щодо вступу України до Світо�

вої організації торгівлі, що

тривав із 1993 року, нарешті за�

кінчено. 5 лютого 2008 року

Генеральна рада Світової орга�

нізації торгівлі на своєму засі�

данні у Женеві схвалила вступ

України до СОТ. Відповідний

протокол було підписано того

ж дня.  

Отже, усі зовнішні пере�

шкоди подолано, залишилися

внутрішні – згідно з процеду�

рою вступу, Україна має рати�

фікувати протокол про своє

приєднання до 4 липня 2008

року і протягом 30 днів надісла�

ти повідомлення про це до Ге�

нерального секретаріату СОТ.

Разом із тим мають бути ухва�

лені 11 технічних законопроек�

тів, кілька документів на рівні

Уряду і міністерств. 

Втім, Президент України

Віктор Ющенко впевнений,

що «Президент, Уряд і Верхов�

на Рада України докладуть усіх

зусиль для того, щоб усі проце�

дурні вимоги були виконані у

найстисліші терміни».

Як йдеться у офіційному

прес�релізі, розміщеному на

сайті СОТ, крім протоколу всту�

пу Генеральна рада СОТ ухва�

лила звіт робочої групи і списки

доступу до ринків товарів і по�

слуг, згідно з якими Україна

взяла на себе низку зобов'язань.

Як зазначив на прес�конферен�

ції генеральний директор СОТ

Паскаль Ламі, Україна матиме

п'ятирічний перехідний період

для впровадження зазначених

зобов’язань. На думку пана

Ламі, такий перехідний період

максимально враховуватиме

специфіку розвитку української

економіки, особливо важливим

він є для сільськогосподарсько�

го сектору.

Докладніше про зобов'язання

України та прогнози щодо ро�

звитку вітчизняного сільського

господарства 

читайте на стор.10

Євгенія РУЖЕНЦЕВА

ЗАБОРОНА на продаж та загалом

відчуження земель сільськогоспо�

дарського призначення прикувала

погляди юристів та усіх зацікавле�

них здебільшого до оренди зе�

мельних ділянок, набуття права

постійного користування, укла�

дання попередніх договорів міни

та, врешті�решт, до пошуку різно�

манітних шляхів обходу морато�

рію. І в усій цій круговерті чомусь

поза увагою залишився перевіре�

ний століттями інститут емфітев�

зису, хоча саме йому більшість

правників пророкують світле май�

бутнє в умовах продовження мо�

раторію. 

Таке ігнорування може по�

яснюватися тим, що в чинному

Земельному кодексі України емфі�

тевзис фактично не було згадано

жодним словом, однак чинний

Цивільний кодекс присвятив

йому цілу главу в розділі «Речові

права на чуже майно». Та навіть за

відсутності закріплення «ново�

явленого» права в основному зе�

мельному законі чимало юристів�

практиків не обходили його бо�

ком. Тим більше, що правова дум�

ка взагалі схиляється до того, що

земельне право можна розглядати

як розділ цивільного, але зі специ�

фічним предметом – землею. 

Хай там як, але сумніви щодо

правомочності застосування емфі�

тевзису розсіяв чинний Закон Ук�

раїни «Про внесення змін та ви�

знання такими, що втратили чин�

ність, деяких законодавчих актів

України у зв'язку з прийняттям

Цивільного кодексу України» від

27 квітня 2007 року. Відповідно до

цього закону, Земельний кодекс

доповнюється главою 16�1, що

визначає право користування чу�

жою земельною ділянкою для

сільськогосподарських потреб або

для забудови. Зокрема, правовій

екзотиці, як називають  емфітев�

зис та суперфіцій самі юристи, тут

присвячено статтю 102�1. 

Продовження на стор.8

Лютневі тези про емфітевзис

Динаміка вирощування сої в Україні

Моніторинг
ГАЛУЗЕВІ РИНКИ

ЧИ МІЦНІ УКРАЇНСЬКІ ГОРІШКИ?
Стан та перспективи українського
горіхівництва, технології виробництва та
проблеми ведення бізнесу – ось основні
питання, які піднімалися на першій 
у СНД конференції «Перспективні
напрямки плодоовочевого бізнесу:
промислові горіхові сади».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у січні 2008 року.
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АГРОПОЛІТИКА
АГРАРІЙ У ФРАНЦІЇ 
МОЖЕ БУТИ Й ДИПЛОМАТОМ

31 січня Київ відвідав Міністр
сільського та рибного господарства
Франції Мішель Барньє. Це його
перший візит на цій посаді до
незалежної України. 11

ПРАВОЧИН Емфітевзис – це не хвороба, не порода свиноматки і навіть не назва імпортних ліків чи
міндобрив, як може здатися тим, хто в своїй діяльності не вдається до юридичних тонкощів роботи з
землею. Таким, на перший погляд, екзотичним словом ще в давньому Римі називали право
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Утім, скористатися ним
можна й сьогодні. А, на думку деяких юристів, навіть варто, тим більше за умов нашого
довготривалого мораторію.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 
в будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 236�02�08
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990



Анна ГОЛОДОВА, 

директор регіонального

офісу ГАФТА

– УКРАЇНСЬКА Зернова Асоці�

ація (УЗА) та Міжнародна асоці�

ація торгівлі зерном та кормами

ГАФТА 13�14 березня 2008 року в

м. Одеса проведуть ІІІ Міжнарод�

ну конференцію під назвою «Ди�

намічність торгівлі на ринку зер�

на». Такі спільні конференції

проводилися у 2003 і 2005 роках. 

Ці впливові заходи зареко�

мендували себе як потужні між�

народні форуми, учасниками

яких були і міжнародні компанії,

і регіональні, зернотрейдери Ук�

раїні, Росії, Казахстану. 

ГАФТА – дуже впливова сві�

това організація, яка існує вже

129 років і об'єднує понад 1000

компаній, які працюють на ринку

зерна. Спільні конференції мають

велике значення для України,

особливо з огляду останніх подій

– вступу до СОТ. 

Цей форум, безперечно, –

підтвердження уваги до України з

боку світової спільноти як потуж�

ної аграрної держави. Тому кіль�

кість учасників буде не меншою,

ніж 500 фахівців.

Крім обговорення доповідей,

учасники матимуть можливість

поспілкуватися з керівниками

виконавчої влади, першими осо�

бами  ГАФТА, провідними фахів�

цями, які висвітлюватимуть про�

блеми світового ринку зерна.

Назва семінару «Динамічність

торгівлі на ринку зерна» є абсо�

лютно аргументованою, адже

йдеться саме про динамічність

розвитку українського ринку зер�

на, оскільки наша країна має мо�

жливість вирощувати значно

більші обсяги зерна з урахуван�

ням сприятливих природних

факторів і конструктивної полі�

тики з боку держави. Разом із за�

лученням новітніх технологій по�

тенціал виробництва Україною

зерна оцінюється фахівцями у 100

млн. т за рік.

Отже, запрошуємо усіх фахів�

ців взяти участь у нашому спіль�

ному заході, основна мета якого

– вироблення цивілізованих вза�

ємовідносин усіх учасників як

вітчизняного, так і світового рин�

ку зерна. 

Володимир КЛИМЕНКО, 

президент УЗА 

– Що сьогодні відбувається
навколо питання експорту зер�
на з України?
– Ви знаєте, що внутрішні потре�

би країни – це 25 млн. т зерна на

рік. Неврожай 2003�го  – просто

жахливий виняток із правил. За�

звичай наш АПК  виробляє зерна

більше від потреби, яке ми мали б

з успіхом продавати. Більше зер�

на – більше грошей, і більше ро�

бочих місць у сільській місцево�

сті. Отже, як бачите, експорт зер�

на має цілу  низку позитивних

наслідків.

За даними УЗА, сьогодні ми

можемо відправити 5 млн. т зерна

на експорт. Але ми маємо безпре�

цедентний випадок, це вперше за

останні багато років, коли протя�

гом 7,5 місяців не «виїхало» жод�

ної тони зерна.

Зрозуміла мета урядів мину�

лого і теперішнього – забезпечи�

ти внутрішні потреби. Але ми

давно знаємо, що надлишок ста�

новить понад 5 млн. т. І його тре�

ба не просто позбутися, а вигідно

продати.

Є інша проблема. В Україні

елеваторні потужності, на яких

можна якісно зберігати зерно,

становлять 30 млн. т. За поперед�

німи даними, дай Боже, ми мати�

мемо в поточному році близько

40 млн. т зерна. Де його зберіга�

ти? Я маю на увазі забезпечення

якісного його зберігання. 

Перехідні залишки плануємо

у 5 млн. т та ще наявних 5 млн. т,

які ми не відправимо на експорт.

Матимемо цифру у 50 млн. т  –

не на токах же його зберігати!

Хочу нагадати, що за радянських

часів при збиранні, транспорту�

ванні і зберіганні втрати урожаю

становили 25%. Але це не шлях.

УЗА виклала ці міркування

уряду. Наша позиція така – сьо�

годні на 1,2 млн. т експортні кво�

ти начебто виділено, ось�ось поч�

нуть видавати ліцензії. Треба

збільшувати обсяги експорту. І це

рішення треба приймати вже сьо�

годні. Бо в травні на елеваторах

має розпочатися робота з підго�

товки до приймання зерна нового

врожаю.

– Яка на сьогодні цифра є
прийнятною?
– Сьогодні Урядовий комітет під

керівництвом першого віце�

прем'єр�міністра  Олександра

Турчинова, який за відсутності

посади віце�прем'єра з АПК опі�

кується нашою галуззю, о 15 го�

дині розглядатиме  наші пропо�

зиції щодо збільшення обсягів

експорту зерна. Запропонована

цифра збільшення – 1,7 млн. т.

Отже, загальна цифра до розбло�

кування, таким чином, має ста�

новити 2,9 млн. т зерна. Ми дуже

сподіваємося, що здоровий глузд

нарешті переможе.*

– Скажіть, квоти можна купи�
ти? Дати комусь хабара? Якщо
квоту збільшать іще, як це
вплине на вартість зерна на
внутрішньому ринку?
– Ні. Думаю, що такі чутки ма�

ють швидше якесь політичне за�

барвлення... 

Фахівці знають, що сам меха�

нізм видачі квот практично уне�

можливлює наявність хабарів.

Чому? Обсяг, який можна ек�

спортувати тій або іншій компа�

нії, визначається арифметично.

Береться історичний експорт усіх

компаній України за останні три

роки. Відповідно до цієї цифри

ранжується: хто більше зможе ек�

спортувати, хто менше. Для того,

щоб подати документи до Мі�

некономіки, усі компанії мають

пройти перевірку в Мінагрополі�

тики на наявність закупленого

ними зерна. Для цього компанії

мають надати складські свідоцтва

і складські квитанції, які підтвер�

джені  в  державному реєстрі

складських свідоцтв і державній

хлібній інспекції. Перевірка на�

явності тривала понад місяць, і це

дуже копітка робота, але надзви�

чайно важлива.

При підготовці постанови

було передбачено обов'язкову пе�

ревірку наявності зерна для того,

щоб виключити можливість спо�

чатку отримати компанією квоти,

а потім виходити на ринок і купу�

вати зерно. Це могло б спровоку�

вати зростання цін. 

Звідси – відповідь на запи�

тання про ціни. У зв'язку з тим,

що це зерно вже куплене, воно

вже поза ринком, зберігається на

елеваторах і є власністю трейде�

рів. Тож ніякого впливу на цінову

політику внутрішнього ринку не

має. Ми припускаємо певне пі�

двищення, але зовсім з інших

Людський чинник
Уряд України призначив заступ�
ником міністра аграрної політи�
ки Бориса Супіханова, який в
уряді Віктора Януковича обій�
мав посаду першого заступника
міністра аграрної політики. Від�
повідне розпорядження №172�р
30 січня підписала прем'єр�мі�
ністр України Юлія Тимошенко.

***
Іншим своїм розпорядженням
№173�р від 30 січня уряд при�
значив заступником міністра аг�
рарної політики Романа Шмід�
та, який обіймав цю посаду в
2000�2003 роках.

*** 
Розпорядженням КМУ №183�р
від 30 січня  головою Державно�
го комітету рибного господар�
ства України призначено Воло�
димира Волкова. Іншим розпо�
рядженням КМУ (№182�р від 30
січня) з цієї посади звільнено
Сергія Сочнєва, який обіймав
цю посаду з грудня 2006 року. 

***
У Миколаєві визначено пере�
можців державної програми
«Громадянин року». Визначення
громадян, які досягли найбіль�
ших професійних успіхів у 2007
році, проводилося у 13�х номі�
націях за галузями діяльності.
Переможці удостоювалися зван�
ня «Громадянин року». Окремо
визначалася «Людина року» –
за найбільш вагомий внесок у
життя міста в цілому. Редакція
«Агропрофі» з приємністю від�
значає, що «Людиною року»
цьогоріч обрано генерального
директора ТОВ СП «НІБУЛОН»
Олексія Вадатурського. 

***
Кабінет Міністрів України при�
значив Івана Рішняка головою
правління Державної акціонер�
ної компанії «Хліб України».
Відповідне розпорядження
№217�р 6 лютого підписала
прем'єр�міністр України Юлія
Тимошенко. 
Іншим своїм розпорядженням
(№216�р від 06.02.2008) Кабмін
звільнив зі вказаної посади Інгу
Вершиніну. 

***
Уряд України призначив Івана
Курішка головою правління На�
ціональної акціонерної компа�
нії «Украгролізинг». Відповідне
розпорядження №215�р 6 люто�
го підписала прем'єр�міністр
України Юлія Тимошенко. 
Іншим своїм розпорядженням
(№214�р від 06.02.2008) Каб�
мін звільнив зі вказаної посади
Сергія Смика.
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ІІІ-ї Міжнародної конференції УЗА-ГАФТА «Динамічність торгівлі на ринку зерна», 
яка працюватиме 13-14 березня 2008 року в Одесі.

Володимир КЛИМЕНКО та Анна ГОЛОДОВА під час прес0конференції



причин. Адже усе дорожчає. Ще

раз підкреслюю, готове до ек�

спорту зерно вже поза ринком. За

нього вже сплачено.

– Коли почнеться експорт?
– Мінекономіки на своєму сайті

опублікувало обсяг квот. Зараз

воно готує ліцензії. Ніхто з трей�

дерів не замовляв заздалегідь ко�

раблів, адже вони вже навчені

гірким досвідом 2006 року. Тоді

простоювання суден та елемен�

тарне знищення товару в портах

призвело до збитків трейдерів до

$100 млн., і це лише до1 січня

2007 року. 

Тому теоретично перше судно

може зайти до нас не раніше 15

лютого, та навіть це дуже оптимі�

стична дата.

Ефективність і економіка ек�

спорту залежить від того, наскіль�

ки дешево трейдер може «придба�

ти» судно. Я наприклад, не розу�

мію, яким чином можна зароби�

ти на експорті 15 т зерна. Навіть

залізничний вагон містить 67 т.

Фрахтові ставки зросли останнім

часом удвічі. Ефективно заванта�

жувати судна у 30�50 тис. т. 

Ми сподіваємося на збіль�

шення квот іще і через те, щоб

можна було замовляти великі

судна. Треба зауважити, що дуже

маленькі обсяги квот, наприклад,

невідомо, як експортувати.

– Що треба зробити, щоб не
повторювалися казуси з заборо�
ною експорту?
– Керувати ринком зерна держава

цілком здатна. Так само, як На�

ціональний банк, що має свій за�

пас у $24 млрд., завдяки якому він

керує курсом гривні, стабілізує

роботу усієї фінансової системи. 

І тому усі агровиробники під�

тримують Президента України

Віктора Ющенка у його прагнен�

ні забезпечити продовольчу без�

пеку в державі – створити резер�

вний фонд продовольчого зерна.

Власне, три роки тому задля цьо�

го і  було створено Аграрний

фонд. Ціни на продовольство у

світі лише зростатимуть, тому

держава має свою функцію – за�

безпечити через Аграрний фонд

створення запасу пшениці 3�4

класів, що має високі хлібопекар�

ські якості для внутрішніх потреб

країни в розмірі 1,5 млн. т. Для

цього Аграрний фонд уже сьогод�

ні має бути забезпечений гроши�

ма у розмірі  близько 1,5 млрд.

грн. І уже сьогодні укладати фор�

вардні угоди з надійними вітчиз�

няними агровиробниками, таки�

ми, як «НІБУЛОН». Зараз поши�

реною стала фраза про те, що Ук�

раїну врятують 300 аграрних хол�

дингів. То треба сьогодні почина�

ти з ними торгуватися  – держава

має навчитися купувати. Якщо

10% свого виробництва пшениці

вони реалізують до фонду, той ви�

конає ці закупівлі.   

У нас діяльність Аграрного

фонду зводиться до героїчних зу�

силь із купівлі зерна у серпні,

коли йому нарешті дають перші

50 млн. грн., і коли ціна вже зро�

сла. Але він вже втратив час, бо

цивілізовані контракти укладали�

ся в квітні�червні. Отже, Фонд

включається в перегони, почина�

ється крик про необхідність змен�

шення ціни і заборону експорту…

А заборона – це, фактично, удар

по сільгоспвиробникам.

– Що ви можете сказати з при�
воду вступу до СОТ?
– Мені якоюсь мірою легше від�

повідати на це питання, бо ми

займаємося зерном, а не моло�

ком. На зерновий ринок негатив�

ного впливу воно не матиме. Де�

шевого зерна в світі не існує,

тому ніяке зерно до нас не хлине.

Режим експорту буде кращим,

бо ті країни, що «відхрещували�

ся» від нас, мотивуючи це тим,

що ми не є членами СОТ, тепер

це зробити не зможуть. Наше

зерно висококонкурентне, адже

має високу якість. Нагадаю, що у

2006�2007 МР ми експортували

зернові у 80 країн світу. 

Тетяна Шелкопляс

Сергій СТОЯНОВ,

генеральний директор ВГО

«Українська аграрна

конфедерація»:

– Як Ви оцінюєте сьогодніш�
ній стан справ на зерновому
ринку? Які експортні квоти
вважаєте оптимальними?  
– Квоти розподілені. Сьогодні,

7 лютого, засідав Урядовий ко�

мітет, що має вирішити питан�

ня збільшення квот до 2 млн.

910 тис. тонн. Збільшення по

ячменю передбачене з 400 до

910 тис. тонн, по кукурудзі – з

600 тис. тонн до 1 млн. 300 тис.

тонн, пшениці – з 200 до 700

тис. тонн.  Подивимося, як

буде прийняте це рішення. Вва�

жаю, що швидко – вже на на�

ступному засіданні, що призна�

чене на 13 лютого. Не дуже гар�

не число, втім, сподіваймося на

краще. І тоді компанії зможуть

відвантажити всі додаткові об�

сяги зерна до кінця маркетин�

гового року.  

Яким чином будуть події

розвиватися далі – ми зможемо

зрозуміти, якщо подивимось на

баланс. Як експерт передбачаю,

що з України в цьому році може

бути вивезено приблизно 5 млн.

тонн зерна, якщо зараз відбу�

деться розподіл додаткових об�

сягів. Це було б доцільно зроби�

ти наступною постановою Уря�

ду, в березні місяці. Такий ро�

звиток подій дав би змогу агра�

ріям отримати додаткові фінан�

сові ресурси для забезпечення

весняно�польових робіт. 

– Як може вплинути на зерно�
вий ринок вступ країни до
СОТ? 
– Вважаю, що позитивно, ос�

кільки усім в Україні доведеться

рахуватися із цивілізованими

правилами та процедурами, які

існують в світі. Ринок стане

прозорим, зрозумілим та перед�

бачуваним.   

АГРОПРОФІ

№ 6 [020] 8 лютого, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 3 АКТУАЛЬНО

* Наведено перші 10 компаній із загального переліку. За даними Мінекономіки України

Рішення комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій 
та розподілу квот на експорт пшениці до 31 березня 2008 р.
Код УКТ ЗЕД  1001 10 00 90, 1001 90 99 00
Річна квота – 200 000 тонн

1 розділ – 80 % квоти
№ назва підприємства квота, тонн
1 ПІІ «Сєрна» 31018,1
2 ТОВ «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» 26808,6
3 ТОВ СП «Нібулон» 23820,7
4 ЗАТ «АТ Каргілл» 17101,8
5 ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна Лтд» 13709,6
6 ДП «Баржова компанія» 9347,2
7 ДПІІ «Сантрейд» 9008,4
8 ТОВ «Кернел(Трейд» 6849,0
9 ПВКП «Прем’єр» 5342,0
10 ЗАТ «Рамбурс» 4298,1

РАЗОМ (всього 28 підприємств*) 160000,0

2 розділ – 20 % квоти
№ назва підприємства квота, тонн
1 ТОВ «Комбінат Каргілл» 14423,3
2 ПП « Аркада» 5395,6
3 ЗАТ «Полтавський олійноекстр. завод(Кернел Груп» 4529,9
4 ТОВ «Оптімус» 3046,5
5 ТОВ «ЛАН» 2011,7
6 ЗАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстрактний завод» 1904,1
7 ТОВ «АЛМАЗ(ГРУП» 1523,3
8 ПП «Агрофірма «Земледар» 1146,7
9 ВАТ «Хмільницький елеватор» 919,7
10 ТОВ «АСТІ Кам’янський елеватор» 914,0

РАЗОМ (всього 16 підприємств*) 40000,0

Рішення комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій 
та розподілу квот на експорт ячменю до 31 березня 2008 р.
Код УКТ ЗЕД  1003 00 90 00
Річна квота – 400 000 тонн

1 розділ – 80 % квоти
№ назва підприємства квота, тонн
1 ПІІ «Сєрна» 84801,6
2 ТОВ «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» 46773,9
3 ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» 41374,3
4 ТОВ СП «Нібулон» 36124,6
5 ТОВ  «Луї Дрейфус  КомодітізУкраїна ЛТД» 23365,6
6 ДП «Баржова компанія» 20040,4
7 ТОВ «Кернел(Трейд» 16027,7
8 ЗАТ «АТ Каргілл» 15777,7
9 ЗАТ «РАМБУРС» 6296,8
10 ТОВ «ВЕКТОР ОЙЛ ТРЕЙД» 6041,7

РАЗОМ (всього 37 підприємств*) 320000,0

2 розділ – 20 % квоти
№ назва підприємства квота, тонн
1 ЗАТ «Полтавський олійноекстр. завод(Кернел Груп» 25431,7
2 ТОВ «Оптімус» 10775,2
3 ЗАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстрактний завод» 9694,3
4 ТОВ «ЛАН» 9694,3
5 ТОВ «Воларі Експорт» 5550,7
6 ТОВ «ФЕСЕМ ЛТД» 2229,7
7 ТОВ «Зерновий термінал Таврос» 1938,9
8 ЗАТ «Славгород(Агро» 1704,0
9 ВАТ «Кулєвчанський комбінат хлібопродуктів» 1653,7
10 ВАТ «Лебединське ХПП» 1648,0

РАЗОМ (всього 20 підприємств*) 80000,0

Рішення комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій 
та розподілу квот на експорт кукурудзи до 31 березня 2008 р.
Код УКТ ЗЕД  1005 90 00 00
Річна квота – 600 000 тонн

1 розділ – 80 % квоти
№ назва підприємства квота, тонн
1 ТОВ СП «Нібулон» 123688,8
2 ТОВ «Кернел(Трейд» 57196,6
3 ЗАТ «АТ Каргілл» 44293,1
4 ТОВ «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» 36712,8
5 ЗАТ компанія «Райз» 30456,6
6 ПІІ «Віталмар Агро» 28679,7
7 ТОВ «ЛОТУРЕ» 16419,6
8 ТОВ «Інтер(Комплект» 12354,2
9 ПІІ «Сєрна» 11507,6
10 ПП «Аркада» 11148,3

РАЗОМ (всього 39 підприємств*) 480000,0

2 розділ – 20 % квоти
№ назва підприємства квота, тонн
1 ЗАТ «Полтавський олійноекстр. завод ( Кернел Груп» 28820,6
2 ТОВ «РАЙЗ(ЦУКОР» 12170,3
3 ТОВ «АгроАльянс ЛТД» 10089,1
4 ТОВ «ФІОРЕНТІНА  ІМПЕКС» 8644,8
5 ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» 8055,0
6 ТОВ «АГРОКОРН» 6954,5
7 ТОВ»Оптімус» 5939,1
8 ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» 5890,4
9 ТОВ «УкрЛатАгро» 4196,0
10 ПП «Агрофірма»ЗЕМЛЕДАР» 3631,3

РАЗОМ (всього 23 підприємства*) 120000,0

Експортні квоти на зерно
4 ЛЮТОГО в Міністерстві економіки Україна міжвідомча комісія

розподілила квоти на експорт зерна в обсязі 1,2 млн. тонн, в т.ч. 600

тис. т кукурудзи, 400 тис. т ячменю, 200 тис. т фуражної пшениці 6

кл. і 3 тис. т жита. Квоти розподілялись за порядком, що визначений

урядом: 80% – для кращих компаній за результатами трьох останніх

років, 20% – серед нових компаній. Виняток становить лише розпо�

діл квоти на жито: тут 20% квоти в обсязі 600 тонн виділено компа�

нії «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)», а 80% залишилися

нерозподіленими.

Реальність збільшення квот
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УДППЗ «Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати на 1 місяць –

10,84 грн. + витрати на оформлення документів (0,55�2,40 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

* Питання збільшення квот стояло на порядку денному, але позитивного рішення щодо

збільшення квот ухвалено не було.

КОМЕНТАР



Леся Пантелус, менеджер із

маркетингу, представництво

Claas в Україні:

– НА ЖАЛЬ, ми не змогли при�

везти всі  новинки від фірми

Claas, в першу чергу, тому, що не

вся продукція має попит в Украї�

ні. Також були проблеми на мит�

ниці – деякі машини, які ми хо�

тіли виставити тут, просто не до�

їхали. 

Серед основних привезених

нами новинок представляємо

трактор Axion�850. Ця машина

орієнтована на середні господар�

ства, її можна використовувати

як для важких, так і для легких

робіт. За рахунок універсальності

досягається економія, що так

необхідна середнім господар�

ствам. 

Не вдалося показати тут нашу

абсолютно нову машину – зер�
нозбиральний комбайн Tucano,

який замінює старі добрі Mega і

Dominator. Це теж середня маши�

на між Lexion і нашими новими

машинами Medium. Tucano добре

зарекомендувала себе в Європі.

Великим плюсом є те, що все

його обладнання повністю суміс�

не з Lexion, яких вже є чимало в

Україні. 

Віктор Сич,  голова пред0

ставництва компанії Кuhn в

Україні:

– МИ НАМАГАЛИСЯ врахувати

внутрішній попит. Зараз він зрос�

тає на широкозахватну техніку,

техніку для нульових технологій і

техніку для тваринництва. Тому

представили тут найбільш широ�
козахватний в світі мульчувач –

шириною 8м 20 см, дві сівалки

нульового циклу – пневматичну

для посіву кукурудзи, сої, соняш�

нику і зернову, яка підходить і для

ріпаку. Представляємо нову тех�

ніку для садів і виноградників –

подрібнювач лози і гілок. Також

вперше показуємо техніку для
обробітку ландшафтів – кущів,

дерев, газонів. Слід зазначити,

що знову підвищується попит на

техніку для традиційного обро�

бітку ґрунту, тому привезли у ве�

ликій кількості також її.

Кuhn вже добре зарекоменду�

вав себе, тому від виставки ми че�

каємо більше спілкування із ни�

нішніми партнерами, ніж рекла�

ми своєї продукції. 

Артем Манукян, директор з

маркетингу, ВАТ «ХТЗ»:

– НА ВИСТАВЦІ ми предста�

вляємо серійні трактори 170�ї,

160�ї, 35�ї серії. ХТЗ 3523 – мож�

на сказати, що просто хіт. Тому

що ринок малої техніки ненаси�

чений. У 2007 році ми навіть не

змогли задовольнити споживчий

попит на ці трактори. Сьогодні

представляємо модель із 35�силь�

ним двигуном Lamborgini. Трак�

тор, в принципі, універсальний,

дуже добре підходить як для ви�

рощування картоплі, так і для ко�

мунальних робіт. До речі, про

картоплю – Україна в цьому на�

прямі пішла шляхом розвитку

дрібних і середніх господарств.

Саме на них і орієнтований ХТЗ

3523.

У моделях 160�й та 170�й
значно підвищено комфорт ро�

боти пілота, оскільки доведено,

що це також впливає на продук�

тивність праці, і що, у свою чер�

гу, вплине на збір урожаю. Зокре�

ма, всі машини обладнані конди�

ціонером, панель приладів част�

ково винесена на рівень очей.

Окрім цього, покращено навіску,

гідравліку встановлено частково

від фірми Bosh. Також на виста�

влених машинах застосовано

нове фарбування – ми хочемо

подивитися, чи готові наші кори�

стувачі платити ще й за зовніш�

ній вигляд.

Виставка для покупців – один

із кращих моментів для ухвален�

ня рішення про придбання. Тут

можна оглянути, прицінитися,

«спробувати на зуб» техніку. Для

нас же – це відмінний інструмент

для досліджень. Ми накопичуємо

відгуки, побажання потенційних

покупців, щоб потім вносити від�

повідні зміни до конструкції. Ну, і

природно, виставка – це нові клі�

єнти. 

Олександр Сушко, комерцій0

ний директор, ПП «Агротех0

центр»:

– МИ Є ДИЛЕРАМИ білорусь�

ких «Лідагропроммаш» і «Бо�

бруйськагропроммаш». Наша

компанія представляє увесь асор�

тимент продукції цих заводів. З

новинок, привезених на вистав�

ку, – комбайн «Ліда�1300». Ком�

байн зроблений за ліцензією фір�

ми Case і є повним аналогом

комбайна Case�525. На території

України цей комбайн ще ніде не

виставлявся, оскільки до 2007

року існувала заборона на вивіз

цих комбайнів із Білорусі. За ці�

ною представлений нами – на

декілька сотень тисяч гривень де�

шевше, ніж Case�525. Відгуків з

України щодо його роботи, при�

родно, ще не маємо, але в Росії і

Білорусі зарекомендував себе не�

погано. 

Про користь виставок можу

сказати, що 90% клієнтів, «узятих

на олівець» на літніх виставках,

стали нашими покупцями. Решту

10% списуємо на погодні умови
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НОВИНИ ï СТИСЛО «ІнтерАГРО»: 

технічний бік медалі
ВИСТАВКА Якщо перерахувати всю сільськогосподарську техніку, яку привозять на аграрні виставки
України, то її, мабуть, вистачить на стовідсоткове забезпечення машинно-тракторного парку усіх
сільгосппідприємств країни. Вагома частка у цьому «параді» сільгосптехніки належить виставці
«ІнтерАГРО». Очі буквально розбігалися від розмаїття пропозиції. Для огляду усієї запропонованої
машинерії нам забракло часу, тож ми вирішили запитати у представників компаній, що вони привезли
новенького, а також про те, чого вони очікували від виставки.

Новий 
Перелік 
пестицидів 
і агрохімікатів
АСОРТИМЕНТ препаратів хі�
мічного захисту рослин че�
рез застосування нових тех�
нологій агровиробництва
щороку збільшується, з'яв�
ляються препарати як на ос�
нові вже відомих, так і
принципово нових діючих
речовин. 
Згідно із чинним законодав�
ством, усі препарати, які до�
зволяються до застосування
на території України, мають
пройти обов'язкові випро�
бування і реєстрацію. На
сьогодні з боку держави ор�
ганом реєстрації є Міністер�
ство охорони навколишньо�
го природного середовища
України. На підставі його
висновків один раз на два
роки видається повний пе�
релік пестицидів і агрохімі�
катів, дозволених до вико�
ристання на території Украї�
ни. Зараз ТОВ «Юнівест Ме�
діа» готує до друку новий
повний «Перелік пестицидів
і агрохімікатів, дозволених
до використання на терито�
рії України на 2008 рік». До
переліку увійдуть близько
1000 найменувань препара�
тів, зокрема  гербіциди, ін�
сектициді, акарициди, доб�
рива, регулятори росту ро�
слин, біопрепарати тощо.
На виставці «ІнтерАгро»
компанія «Райз» представи�
ла новий продукт у сегменті
засобів захисту рослин –
прилипач німецького ви�
робництва «Спартан». На
відміну від інших аналогів,
він має буферну дію, в ро�
бочому розчині – сталий рі�
вень РН. Препарат спеціаль�
но розроблений для жор�
сткої води, яка характерна
для більшості території Ук�
раїни і традиційно викори�
стовується для сучасних
оприскувачів. Він має прин�
ципово новий механізм дії
– розчиняє кутикулу листків
і цим підвищує ефективність
хімічних обробок. Застосо�
вується з усіма ЗЗР. Ціна
препарату  – у межах існую�
чих на ринку прилипачів.



Груднева 
Кейсова статистика 
ОДИН з провідних вироб�
ників сільгосптехніки, ком�
панія Case New Holland в
грудні минулого року укла�
ла контракти на постачання
до України більше 250 своїх
машин. 
Під брендом Case IH в Укра�
їні було продано 90 тракто�
рів MX310, 30 тракторів STX
535, 20 комбайнів AF 2388,
10 комбайнів Axial�Flow
8010, 10 обприскувачів SPX
3185 і 5 обприскувачів SPX
3310. Також було продано
90 машин бренду New Hol�
land: 50 тракторів T8040, 15
комбайнів CR9080, 5 ком�
байнів TC5080, 7 комбайнів
CX 7080 і 13 комбайнів CX
6090. 

За словами комерційного
директора компанії Поля
Даффі (Paul Duffy), він роз�
цінює український ринок як
дуже багатообіцяючий з по�
гляду можливостей реаліза�
ції продукції компанії, і очі�
кує, що в 2008 році обcяги
продажів зростуть. 
Case New Holland є одним з
світових лідерів з вироб�
ництва сільськогосподар�
ського і будівельного
обладнання. Дилери ком�
панії працюють в 160 краї�
нах. Представництво ком�
панії в Києві було відкрите
в 1997 році.

цього року, що не дало сіль�

госппідприємствам отримати

очікуваний прибуток.

Валентина Цехмістренко, ме0

неджер зі збуту, ТОВ «Укр0

агрокомсільмаш». 

– СПОЧАТКУ наша компанія

займалася ґрунтообробною і по�

сівною технікою. Але дійшли

висновку, що необхідно займати�

ся розробкою і виготовленням

тракторів. ТЯ�200 «Ярило» –

наше дітище. З 2005 року збира�

ємо його на «Сімферопольсько�

му ремонтно�механічному заво�

ді». Ми не перші, хто поставив

двигун Deutz на вітчизняний

трактор. Але у нас дещо інший

підхід. На машині встановлена

гідравліка італійської фірми Bon�

diolli, також ми отримали патент

на гідравлічну систему. У машині

розділена гідравліка навіски і ру�

льового управління, що не дає

змоги змішуватися оливам для

різних систем машини. Зараз ви�

пускаємо 180, і 215�сильні моди�

фікації. Надалі плануємо встано�

влювати надійніші італійські мо�

сти, що дасть змогу випускати

260�сильну модифікацію.

Роман Осадчий, керівник

департаменту сільськогоспо0

дарської техніки, «АМАКО0

Україна» 

– «АМАКО�Україна» вже не

перший рік присутня на виставці

«ІнтерАГРО». Від цього заходу

очікуємо, звичайно, знайомств із

новими клієнтами, більш широ�

кого і детального ознайомлення

українських аграріїв із предста�

вленою технікою. 

Серед новинок цієї вистав�

ки – широкозахватна механіч�

на сівалка Sunflower 9530, яка

дає змогу одночасно висівати і

вносити мінеральні добрива.

Також серед новинок – техніка

із департаменту будівництва –

невеликий фронтальний наван�

тажувач, який може бути вико�

ристаний на будь�яких госпо�

дарських роботах. На нашому

стенді клієнт може побачити

весь спектр техніки, яка йому

знадобиться для успішного ве�

дення господарства, – від посі�

ву до збирання. 

До речі, представили ми і до�

сить незвичний для виставки ло�

гістичний ланцюг вивозу зерна з

поля – вантажний автомобіль із

зерновим причепом, зернова су�

шарка і пневматичний транспор�

тер зерна. Ми намагаємося пере�

конати виробника, що саме пра�

вильно побудована логістична

система дає змогу значно змен�

шити витрати – на паливо, на

людський ресурс, на ремонт.

Представлений автомобіль Iveco
із зерновим причепом за один раз

може забрати з поля 52 тонни

зерна. Тобто одним таким приче�

пом можна замінити 4 автомобі�

лі КамАЗ. У внутрішній логістиці

«по полю» використовуються

зернові причепи�перевантажува�

чі з обсягом 25 тонн, що дає змо�

гу завантажувати в нього зерно

від чотирьох комбайнів.

Щодо «ІнтерАГРО» можу

сказати, що пора, коли виставка

була просто місцем для показу

техніки, вже пройшла. Зараз клі�

єнти приїжджають або фіналізу�

вати контракти, або вибрати те,

що їм буде потрібно для ефек�

тивного ведення господарства. 

Юрій Услистий, менеджер

відділу маркетингу, ВАТ «Чер0

вона зірка»: 

– НА ВИСТАВЦІ представили

нову пневматичну рядову сівал�

ку «Солітер�9». яка виготовляєть�

ся спільно з компанією Lemken.

Безпосередні її продажі почнуть�

ся після вже після виставкового

сезону. 

Представлена також нова

розробка цього року – просапна

сівалка за технологією No�till

Вега–8. Це поки що виставко�

вий зразок, промисловий випуск

планується вже до наступного

сезону. 

Роман Кравченко, начальник

с л у ж б и  м а р к е т и н г у,  В АТ

«Галещина машзавод»:

– СЕРЕД новинок на виставці –

дискова борона БГР�6,7 «Соло�
ха», призначена для тракторів

потужністю 250�300 к.с. За раху�

нок більшої широкозахватності

порівняно з попередниками

збільшена продуктивність – до

60 га за світловий день. 

Також новинка – обприску�
вач комбінований напівпричіп�
ний ОКН�18. Створений спіль�

но з ізраїльською фірмою Dega�

nia�Sprayers. Оприскувач зробле�

ний із застосуванням технології

«повітряного рукава», який ство�

рює турбулентний потік повітря,

направлений від штанги оприс�

кувача до землі, за рахунок чого

обприскування відбувається по

всій поверхні рослини. Комплек�

тація вся закордонна, наше лише

складання. За ціною – на 40�45

відсотків дешевше від зарубіж�

них аналогів. 

Сергій Мальцев, спеціаліст

відділу маркетингу, «Агро0

альянс»:

– НАЙПЕРШЕ хотілося б від�

значити, що «ІнтерАГРО» на

сьогодні найкраща, найбільш на�

ближена до Європи виставка.

Дуже сподобалась організація.

Відповідно, і зацікавлених відві�

дувачів тут дуже багато. 

Щодо асортименту, привез�

ли чотири трактори Case – від

190 к.с.  до топової моделі у

535 к.с. 

Зважаючи на попит, привез�

ли дуже популярний в Україні

комбайн Case AF 2388 – ротор�

ний зернозбиральний комбайн,

що за свою стійкість вже заслу�

жив прізвисько «Трудівник».

Наразі  компанія  розширює

свою присутність на Україні

шляхом збільшення кількості

торгових представництв, сер�

вісних центрів, мережу складів

запчастин. 

Записав Павло МОРОЗ

Фото автора
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Наталія Тарченко

Горіх як він є 
ПРО РОЗВИТОК ринку фунду�

ка, мигдалю, волоського та інших

видів горіхів розповіла в своїй до�

повіді головний редактор проекту

«Агроогляд: овочі та фрукти»

Тетяна Гетьман.

За її даними, загальна площа

землі, засаджена волоським горі�

хом, розподілена в Україні таким

чином: Чернівецька область – 1,7

тис. га, Дніпропетровська та Ль�

вівська – по 1,1 тис. га, Львівська

– 1 тис. га. 

За останнє десятиріччя пік ва�

лового збору горіхів припав на

2004 та 2005 роки, обсяг зібраного

становив відповідно 906,8 та

909,4 тис центнерів. Далі показ�

ники поступово зменшувалися, у

2007 році було зібрано 636,8 тис.

центнерів. Проте, не все так по�

гано, якщо порівнювати із роком

1999 – тоді у нас зібрали лише

284, 2 тис. центрів. Відтоді, як ба�

чимо, справи ідуть краще. 

У 2005 році, піковому за вро�

жаєм, зменшилися показники

виробництва горіхів переробле�

них – 6810 тонн, проти 7726 тонн

в році 2004. В 2003 цей показник

становив 4385 тонн, а в 2006 –

7939 тонн.  

Слід вказакти на кардинальне

зменшення в 2007 році експорту

волоського горіха порівняно з по�

передніми роками. В 2005�му

році ця цифра становила 18505

тонн, у 2006 – 18447 тонн, у 2007

– 6298 тонн. Такий низький по�

казник виграшно виглядає хіба

що порівняно із 2001 роком, коли

вивезли 3858 тонн. 

А ось як виглядав імпорт горі�

хів у 2007 році. 

Найбільше – 67% загального

імпорту горіхів – до нас завезли

арахісу, що становить 35600 тонн.

Головні країни�експортери – Ки�

тай (17500 тонн), Аргентина (7150

тонн), Індія (3500 тонн) та Узбе�

кистан (2350 тонн). 

Фісташок завезли 13%. Обсяг

імпорту в минулому році сягнув

6755 тонн – проти 4856 тонн у

2006. Найбільшим постачальни�

ком став Іран – 6450 тонн. На

другому місці США – 315 тонн. 

Фундука завезли 3%. Тобто,

1447 тонн. Це майже вдвічі мен�

ше, ніж в 2006 (2766 тонн). Най�

більші постачальники – Туреччи�

на (1180 тонн) та Грузія (257 тонн).

Найменше  – 1% – ввезли

мигдалю, 425 тонн. Весь обсяг –

із США. Трохи менше, ніж у

2006�му (503 тонни). 

Що ж стосується горіха во�

лоського, то його до нас завозять в

«мікроскопічних» обсягах – у 2007

році, наприклад, 33 тонни. Адже

цього добра в нас і без імпорту ба�

гато. До речі, в 2006 році завезли

більш ніж вдвічі менше – 14 тонн.

А от в 2001 р. – тільки 1 тонну.

Що робити? 
СЕРЕД представлених на конфе�

ренції доповідей не можна не від�

значити цікавий виступ патріар�

ха українського горіхівництва

Федора Затокового, який зай�

мається цією справою з 1945 року.

Він розповів про український ге�

нофонд грецького горіха, створе�

ний протягом 35 років. Це – 9

конкурентоспроможних сортів,

виведених вітчизняними науков�

цями. Слід зазначити, що в  Ук�

раїні до якості горіхів вимоги

вищі, ніж в інших країнах. І ре�

зультат – вітчизняні сорти мають

високу врожайність, легкий вихід

ядра із шкарлупи. 

Зі слів Федора Затокового,

ніша, яку займає зараз грецький

горіх в частині експорту, – без�

прецедентна, і її не можна навіть

порівняти із іншими плодоовоче�

вими культурами. А отже, горіхів�

ництво конче потребує підтрим�

ки з боку держави.  

Завзято та натхненно допові�

дав Володимир Волков, під�

приємець із Криму. Він зробив

екскурс в історію. Після льодово�

го періоду саме фундук був най�

більш розповсюдженою культу�

рою та допоміг людям, і не тільки

їм, вижити завдяки вмісту пожи�

вних речовин. До речі, присутні

на конференції зауважили, що

люди, які займаються горіхів�

ництвом (а відтак – і самі спожи�

вають багато горіхів) відзнача�

ються міцним здоров'ям та дов�

голіттям. Ще б пак – горіх має

збалансовану кількість жирів,

білків, вуглеводів та добре виво�

дить холестерин. 

Володимир Волков також

розповів, як зіпсувався настрій у

турецьких фермерів, котрі виро�

щують фундук, тільки через те,

що ті ретельно вивчили карту Ук�

раїни. Адже наші природно�клі�

матичні умови дають змогу за

певних зусиль, стати для них до�

сить сильними конкурентами.

Зараз за цю культуру ретельно

взялися в Європі. Там планується

скоротити на 17 тис. га виноград�

ні плантації. А натомість поса�

дять фундук, що стимулюють

кондитерські компанії (за 1 кг. го�

тові платити  5�7 євро). Пан Во�

лодимир зазначив, що дуже вели�

ким гальмом для розвитку галузі

є те, що нашим законодавством

заборонено розмноження сортів,

які не входять до державного

реєстру. 

А от український південь – це

місце для мигдалю, дуже невиба�

гливої до ґрунту культури. 

Досвідом з виробництва поді�

лився французький гість, мсьє

Себастіан Лінард, людина, для

якої горіхівництво – справа сі�

мейна, він вже третій представ�

ник династії. Його компанія во�

лодіє сукупно 40000 га землі, в де�

кількох країнах: Молдові, Руму�

нії, Італії, Франції. Хотіли б мати

власність і в Україні. 

У виробництві саджанців за�

стосовують два методи – стан�

дартний підвій та лабораторний –

in vitro. На кожне дерево перед

викопуванням прикріпляється

етикетка. Для самого викопуван�

ня застосовується спеціальна ма�

шина, яка дуже дбайливо ста�

виться до коренів. Дерева сорту�

ють за розміром: від 40 см до 2 м

– «однорічки», від 1 м до 2,50 м –

«дворічки». 

І, ще одне цікаве питання,

суто практичне. Гість із Молдови,

доктор Олександр Жолондков0

ський підрахував, яких затрат

потребує горіхівництво, і скільки

виробник від цього отримує. 

Отже – в 1 га треба вкласти

2000�2500 євро. А віддача за де�

кілька років буде в розмірі 3500�

4500 євро або й більше. 

Серед ринкових переваг горі�

хівництва зазначили такі:

– немає проблем із зберіган�

ням продукції; 

– доступне транспортування; 

– довгострокові інвестиції;

– попит на ринку. 

Щодо останнього пункту – на

конференції вказали важливу су�

часну тенденцію. Люди, особли�

во в розвинених країнах, стали

дуже серйозно ставитися до свого

здоров'я, що призвело, у тому чи�

слі, й до збільшення споживання

горіхів. Відтак – попит зростає

скрізь, а от задоволення відстає

на кілька порядків. 
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Чи міцні 
українські горішки?
ПЕРСПЕКТИВИ Стан та перспективи українського горіхівництва, технології виробництва та проблеми
ведення бізнесу – ось основні питання, які піднімалися на першій у СНД конференції «Перспективні
напрямки плодоовочевого бізнесу: промислові горіхові сади», що відбулася 31 січня в Києві в рамках
виставки «ІнтерАГРО-2008». Організаторами заходу виступили проект «Агроогляд: овочі та фрукти» та
ІА «АПК-Інформ».

Мал.2. Експорт волоського горіха з України , тонн
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Мал.1. Валовий збір із загальної площі насаджень волоського горіха, тис.ц
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НОВИНИ ï СТИСЛО

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Харків)

30�45 р., ВО, досвід роботи
керівником на виробництві
(штат від 600 осіб) 

ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ 

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Київ) 

35�50 р., ВО, досвід роботи
на керівній посаді від 3 років  

ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК

(м.Київ) 

35�50 р., ВО, досвід роботи
на аналогічній посаді 
у харчовій промисловості

Тел. (044) 206 06 76.

Моб. 8 (067) 240 9 420

aga0rkt@ukr.net

Резюме надсилати із зазначенням
бажаного рівня з/п.

Рекрутингова агенція 

«Ей.Джи.Ей Рекрутмент»

шукає кандидатів 

на такі вакансії:

Прогнози: 
по пшениці – 
знижено, 
по кукурудзі – 
підвищено
АГЕНТСТВО Informa Econo�
mics знизило прогноз світо�
вого виробництва пшениці
з 651,9 млн. тонн до 650,5
млн. тонн. Проте, урожай
цієї культури перевищить
торішній показник на 46,7
млн. тонн. 
На зниження прогнозу по�
рівняно з попереднім міся�
цем вплинуло погіршення
перспектив майбутнього
урожаю пшениці в США.
Очікується, що в наступно�
му, 2008/2009 сезоні,
США зберуть 65,6 млн.
тонн пшениці (69,0 млн.
тонн – в січневому прогно�
зі). Оцінку виробництва
пшениці в Україні підвище�
но до 17,8 (16,8) млн. тонн,
в Індії – до 73,0 (72,0) млн.
тонн. Прогнози щодо вро�
жаю в ЄС�27 і Китаї зали�
шилися незмінними – від�
повідно 140,0 млн. тонн і
104,4 млн. тонн.
Виробництво кукурудзи в
світі буде вищим, ніж очі�
кувалося раніше – 802,9
(795,7) млн. тонн. Все пі�
двищення припадає на
США – 333,7 (326,5) млн.
тонн.
Світове виробництво яч�
меню становитиме 148,2
(147,8) млн. тонн, ріпаку –
53,2 (53,2) млн. тонн, соє�
бобів – 240,1 (241,6) млн.
тонн.



Отже, конференція перекона�

ла, що перспективи у вітчизняно�

го горіхівництва великі. Проте,

не дивлячись на те, що горіх –

потенційне «грошове дерево», го�

ловне питання, що обговорюва�

лося – про створення асоціації

горіхового бізнесу – так і зали�

шилося невирішеним. 

Пропонуємо читачам точку

зору та враження від конференції

декого з учасників заходу.

Наталія Дроник, заступник

директора з наукової роботи

Придністровської дослідної

станції садівництва Буко0

в и н с ь к о г о  і н с т и т у т у  А П В

УААН. 

– КОНФЕРЕНЦІЯ дуже сподо�

балася. Адже тут зібралося так ба�

гато цікавих людей: і професіона�

лів, і любителів. Добре, що у нас

займаються не тільки волоським

горіхом, який є пріоритетною

культурою, а й фундуком, миг�

далем, фісташками. Для цього

маємо природні умови. 

Цікаво, що приїхали спеціалі�

сти з Молдови, є навіть представ�

ник Франції. Всі присутні поді�

лилися своїми думками, знання�

ми, технологіями. Вважаю, що це

було корисно як для них, так і

для нас, та стало початком спів�

праці між нашими державами в

цій галузі. 

– І французи, і молдавани
скаржилися на мораторій на
продаж сільськогосподарської
землі в Україні. Яке ваше ста�
влення до цього?

– Мораторій це, загалом, не

погано. Але все йде до того, що

земля, як і будь�який засіб, по�

винна продаватися і куплятися. І

оскільки за кордоном є багато ін�

весторів, які можуть вкласти ве�

ликі кошти в вирощування різних

культур, я гадаю, що дуже корис�

но було б не продавати землю, а

закликати тих людей, щоб вони

вкладали кошти. 

Володимир Волков, приват0

ний підприємець, АР Крим. 

– СТАН галузі, ясна річ, не най�

кращий. Але ми дуже задоволені

тим, що потрапили на цей захід

та не марно витратили час. Ма�

буть, всі відчувають, що настав

час для того, щоб реанімувати га�

лузь, яка здатна навіть поліпшити

якість життя українців. Тому що

нестача горіхів відчувається по�

стійно. А горіхи – це здоров`я,

довголіття. Наші ґрунти та клімат

якнайкраще сприяють вирощу�

ванню цієї культури. І саме ця

культура може бути в авангарді

позитивних змін у сільському

господарстві. 

Фотіс Велікіс, трейдер,

Греція. 

– ЯК ДЛЯ ПЕРШОГО разу – не�

погана конференція. Мене заці�

кавило питання закупівлі сад�

жанців, бо саме цією справою я

хочу зайнятись найближчим ча�

сом. Потрібну інформацію я тут

отримав, за що вдячний організа�

торам. І сподіваюся на наступну

зустріч. 
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– МЕНІ бракує слів, щоб висло�
вити позитивні враження від цієї
конференції. Словом, відмінно з
плюсом. 
– Скажіть будь�ласка, що тре�

ба зробити в горіхівницькій

галузі, щоб досягти рівня часів

Радянського Союзу?

– Горіхом я почав займатись ві�
дразу після війни, в 1945 році.
Присвятив цій культурі майже весь
свій вік. Спочатку на нашу справу
навіть не виділялись гроші, ми
були творчою групою ентузіастів.
Влада горіхом не дуже цікавилася,
бо він вважався декоративною
культурою, на кшталт квітів. 
Хочу сказати, що Україна має
дуже великий потенціал. Адже
вона виробляє чверть від всієї
кількості європейських горіхів, і
займає в Європі перше місце, а у
світі – шосте. З іншого боку, з
кожним роком зростає потреба в
горіхах, яку ми не можемо задо�
вольнити. Згідно з  останніми да�

ними FAO, горіх становить 83%
надходжень від експорту плодо�
вих культур, 16% – чорна сморо�
дина, близько 1% – яблука, гру�
ші, виноград тощо. Отже – горіх
став монопольною культурою,
яка, якщо на неї звернути увагу,
стане основним джерелом над�
ходження грошей від експорту
сільгосппродукції. В нього конку�
ренції нема. 
Зараз на Придністровській стан�
ції ми підводимо підсумок бага�
торічних досліджень. Нам вдало�
ся виділити генофонд грецького
горіха, який вже внесений до ре�
єстру українських сортів. Вони не
просто відповідають кращим сві�
товим зразкам, а є навіть якісні�
шими за них – в них легше відді�
лити ядро від шкарлупи. Наша
продукція часто має кращі харак�
теристики, ніж зразки з Франції,
Угорщини, Румунії, Молдови,
Киргизії тощо. 
– Чим це можна пояснити? 

– Перш за все – нашими природ�
ними умовами, які сприяють
формуванню якісніших сортів,
що мають попит на світовому
ринку. Наведу один красномов�
ний приклад. До 19 сторіччя в
Сполучених Штатах був тільки
один сорт горіха – Чорний. І аме�
риканці, вирішивши урізноманіт�
нити сорти, почали вивчати, що і
де росте в світі. Зупинилися на
сортах з України. І от із 24�х аме�
риканських сортів 23 привезені з
Карпат.
Отже, у нас найкращі сорти, які
треба реалізувати. Для цього –
створити спеціальну державну
програму, яка б передбачала ін�
новаційні заходи щодо впрова�
дження сортів, вирощення сад�
жанців та садів. І Україна матиме
ще більшу питому вагу на цій ді�
лянці ринку. Завдання ж науков�
ців – розповісти про ці можливо�
сті керівництву. А сьогоднішній
семінар показав: люди цікавлять�
ся, просять саджанці, тому що
ринок прагне, і ніша ніким не
закрита, вона потребує іннова�
цій. А відтак – справа піде.

КОМЕНТАР

Федір ЗАТОКОВИЙ, зав.лабораторії з волоського горіха

Придністровської дослідної станції садівництва

Буковинського інституту АПВ УААН:

– МЕНЕ радує, що ця перша кон�
ференція була досить велелюдна
та представницька. І це нам підка�
зує, що в Україні є майбутнє для
цієї галузі. Хочу вказати на велику
зацікавленість всіх присутніх. Не
можна не сказати і про добре те�
риторіальне представництво –
люди приїхали із різних регіонів,
від Донецька до Чернівців. 
Проте, насторожує те, що не
було присутнє керівництво. У нас
в Молдавії це питання стоїть
дуже серйозно. І президент, і
прем'єр�міністр, не кажучи вже
про міністерства, департаменти
тощо неодноразово скликалися
на урядові засідання з цього пи�
тання. А голова уряду очолює
Національну програму та Раду з
розвитку горіхівництва. Він також
є почесним головою нашої Спіл�
ки. Все це свідчить про те, що
державні структури, високе ке�
рівництво країни зрозуміло, які
галузі є пріоритетними.
А ще у нас є великий інтерес до
горіхівництва у фермерів. До
речі, фермер – фігура тут ключо�
ва. Тому що селяни об'єднуються
в кооперативи та асоціації, і ви�
магають через громадські органі�
зації, в тому числі і нашу Спілку,
підтримки держави. І вона реагує

на це. І з держбюджету виділя�
ються гроші – це окрім того, що у
нас є спеціальний Фонд, створе�
ний від 1,5 % від вартості експор�
ту, які повертаються на підтримку
розвитку горіхівництва. Загалом,
на розвиток галузі йде щорічно
більше мільйона доларів. Цього
вистачає для субсидування 1000
га, тобто 45% затрат селянина на
створення саду. 
– Як ви бачите перспективи

розвитку горіхівництва в Ук�

раїні? Адже у нас питома вага

фермерських господарств

менша, а у горіхах дуже заці�

кавлені саме фермери… 

– Велика різниця в цьому аспекті
між Україною та Молдовою в
тому, що у нас дозволений про�
даж землі, а у вас – ні. У нас всі
землі – приватна власність, і люди
на них висаджують власні сади.
У зв’язку з цим слід зазначити,
що інвестиції в горіхівництво –
довгограючі, тобто становлять
понад 200 років. А якщо людина
взяла землю в оренду, навіть на
40 років, та створила сад – то яка
в неї може бути зацікавленість
його розвивати, якщо він комусь
дістанеться саме за 50 років,
коли досягне апогею родючості? 
Звісно, є такі культури, які можна

вирощувати і в короткий термін,
– наприклад, фундук, або фі�
сташки. Україна цікава тим, що
має великі площі та охоплює різні
кліматичні регіони. На півночі
можна вирощувати спеціальний
гібрид для виробництва дереви�
ни. Чудові сорти, які можна роз�
повсюдити по всій Україні, має
Чернівецька область. На Причор�
номор'ї можна вирощувати фі�
сташки та фундук. Отже – на Ук�
раїні можна вирощувати всі ос�
новні види горіхоплідних. 
І при цьому ваша країна повні�
стю залежить від їх імпорту. Це –
сором. Україна завозить фундук
із Туреччини та Італії. Розумію,
що цю справу так просто не зупи�
ниш, бо нею керують бізнес�ме�
ханізми. Але в цьому випадку
виробляти цю продукцію тут, на
Україні, буде набагато дешевше
та навіть якісніше. Отже – всім
вам є над чим замислитись. Ва�
жливо, щоб прийшли люди із ба�
жанням допомогти. Якщо будуть
приходити люди із єдиним ба�
жанням – заробляти, то ефекту
чекати не можна, всі нові ідеї бу�
дуть мертвонародженими. 
Тут, на форумі я побачив справ�
жніх ентузіастів. Вам треба ство�
рити асоціацію та здобути
можливість постукати у двері і до
міністра, і до Президента. А ке�
рівники у вас, мушу визнати,
дуже комунікабельні. 

КОМЕНТАР

Олександр ЖОЛОНДКОВСЬКИЙ, 

голова Спілки асоціацій виробників 

горіхоплідних культур Республіки Молдова:

Асоціація «Українське

морозиво і заморожені

продукти» провела 6 лютого,
у день свого шестиріччя від
заснування, звітні збори. За�
початкована як галузеве
об'єднання виробників моро�
зива та індустрії холоду Асоці�
ація «Українське морозиво» у
середині квітня 2007 перере�
єструвалася, отримавши тепе�
рішню назву і охопивши цілу
галузь харчових продуктів.
Заслухавши звіт президента
АУВМ і ЗП  Ігоря Бартков�
ського про роботу асоціації у
минулому році та задачі на
2008 рік, збори визнали її за�
довільною та з певними до�
повненнями схвалили план
роботи на поточний рік. У пе�
реліку заходів, які планує
провести асоціація, зокрема,
проведення двох тематичних
семінарів, міжнародної спе�
ціалізованої виставки «Світ
морозива та холоду», свято
морозива в Києві до Дня за�
хисту дітей, продовження ро�
боти експертних рад над нор�
мативно�правовими доку�
ментами для розвитку галузі
за умов членства України у
СОТ тощо.
До складу асоціації було
прийнято ще три підприєм�
ства, отже чисельність органі�
зації зросла з початкових 4 у
2002 році до 37 підприємств
на сьогоднішній день. 

***
Фахівці ТМ «Дригало» в
результаті проведених  мар�
кетингових досліджень от�
римали інформацію від спо�
живачів, яка співпадає з
даними про перспективні
напрями  українського  рин�
ку заморожених напівфаб�
рикатів.
На підприємстві  розробле�
ний покращений рецепт
листкового тіста. Із початку
2008 року ТМ успішно випу�
скає вироби з нього з різни�
ми начинками (гриби, м'ясо,
сир з родзинками, мак, яблу�
ка з корицею,  вишня, курага
та ін.). Унікальна технологія
дозволяє будь�якій господині
за 20 хвилин порадувати сво�
їх близьких смачною домаш�
ньою випічкою.
Крім того, налагоджений ви�
пуск овочевих сумішей  чо�
тирьох видів: «Літня», «Мек�
сиканська», «Угорське асор�
ті», «Суміш для рагу».
Але головне у планах ТМ – це
випуск заморожених хлібо�
булочних виробів. Момен�
тальне заморожування, яке
на підприємстві використову�
ють при приготуванні продук�
ції, не знижує її корисні вла�
стивості. Тому, всі  напівфаб�
рикати ТМ «Дригало» можуть
уживатися людьми, які  пі�
клуються про своє здоров'я і
зовнішність, але не мають
можливості витрачати багато
часу на приготування їжі.



Ще не власність,
але вже не оренда
ОТЖЕ, що ж таке емфітевзис та

як він встановлюється?

Право користування чужою
земельною ділянкою для сіль�
ськогосподарських потреб (емфі�
тевзис) виникає на підставі дого�

вору між власником земельної ді�

лянки та особою, яка виявила ба�

жання користуватися цією зе�

мельною ділянкою для таких по�

треб, відповідно до Цивільного

кодексу. 

Однією з переваг цього виду

землекористування є те, що таке

право може відчужуватися або

передаватися в порядку спадку�

вання. Крім того, на відміну від

права постійного користування,

що стосується лише земель дер�

жавної та комунальної власності,

а також від оренди, максималь�

ний строк якої обмежується 50

роками, емфітевзис може трива�

ти ледь не вічно. Принаймні, так

запевняє законодавець, закріпив�

ши у кодексі можливість як об�

умовлювати строк договору за

домовленістю сторін, так і зали�

шити його невизначеним. 

Розірвати договір про надан�

ня права користування чужою зе�

мельною ділянкою для сільсько�

господарських потреб не так про�

сто, як, скажімо, договір оренди

земельної ділянки. У випадку з

емфітевзисом, якщо договір

укладено на невизначений строк,

то перш ніж відмовитися від ньо�

го, сторона має попередньо пові�

домити про це другу сторону не

менш як за один рік. 

Загалом з боку землекористу�

вача емфітевзис – це і засіб убез�

печення себе від свавілля власни�

ка земельної ділянки, що не зав�

жди гарантує, скажімо, оренда, і

певна можливість розпоряджати�

ся правом землекористування без

відома власника. Але про це піз�

ніше.

Власник та його
землекористувачі
ХТО Ж МОЖЕ скористатися ем�

фітевзисом? Насамперед розбере�

мося із землекористувачем, або,

як він іще може називатися в

цьому разі, – емфітевтом. Ним

може виступати як фізична, так і

юридична особа.

По�перше, емфітевт має пра�

во користуватися земельною ді�

лянкою в повному обсязі, відпо�

відно до умов договору. 

По�друге, як уже згадувалося,

землекористувач може відчужува�

ти своє право користування зе�

мельною ділянкою для сіль�

госппотреб. Слід наголосити, що

відчуженню підлягає не земля, а

саме лише право користування

нею. Право на відчуження емфі�

тевзису дає змогу також логічно

припустити можливість застави

права користування сільгоспзе�

млею.

На практиці часто виникає

питання: чи потрібна згода влас�
ника на відчуження? Коли йдеть�

ся про продаж права користуван�

ня, то емфітевт зобов'язаний

письмово повідомити власника

земельної ділянки, але якщо про�

тягом місяця власник так і не на�

дішле письмової згоди на купі�

влю, право користування може

бути продане іншій особі. Взагалі

власник ділянки має переважне

право перед іншими особами на

придбання права користування

земельною ділянкою, однак на

рівних з усіма умовами, зокрема

за ціною, що оголошена для про�

дажу. Однак, якщо слідувати бу�

кві закону, це правило не поши�

рюється на договір міни чи дару�

вання. Тобто відчужувати емфі�

тевтичне право без згоди власни�

ка цілком можливо, формально

надавши такому відчуженню ви�

гляд того ж таки дарування…  

Крім того, ніхто не відміняв

для емфітевта і загальних прав зе�

млекористувача, як то: самостій�

но господарювати на землі; влас�

ності на посіви і насадження

сільськогосподарських та інших

культур, на вироблену продукцію;

використовувати у встановлено�

му порядку для власних потреб

наявні на земельній ділянці за�

гальнопоширені корисні копали�

ни, торф, лісові угіддя, водні

об'єкти, а також інші корисні

властивості землі; на відшкоду�

вання збитків у випадках, перед�

бачених законом, та інших.

Дещо більше у  емфітевта

обов'язків:

– вносити плату за користу�

вання земельною ділянкою та

інші платежі, встановлені зако�

ном;

– ефективно використовувати

земельну ділянку відповідно до її

цільового призначення;

– підвищувати її родючість;

– застосовувати природоохо�

ронні технології виробництва;

– утримуватися від дій, які

можуть призвести до погіршення

екологічної ситуації.

Ну і, як будь�який цивілізова�

ний землекористувач, емфітевт

також має:

– не порушувати прав влас�

ників суміжних земельних діля�

нок та землекористувачів;

– своєчасно надавати відпо�

відним органам виконавчої влади

та органам місцевого самовряду�

вання дані про стан і використан�

ня земель та інших природних ре�

сурсів у порядку, встановленому

законом;

– дотримуватися правил доб�

росусідства та обмежень, пов'яза�
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Лютневі тези про емфітевзис

Перевагою емфітевзису
є можливість відчуження
або успадкування такого
права

– ПРАВО емфітевзису досить

часто порівнюють із правом

власності та правом оренди зе�

мельної ділянки.

Так, серед науковців побуту�

ють різні погляди. Зокрема Д.Бу�

суйок вважає, що необхідно ви�

ходити з того, що емфітевзис буде

встановлюватися на невизначе�

ний строк, а зміст та обсяг прав

емфітевтів будуть подібними до

змісту та обсягу прав власника зе�

мельної ділянки. Крім того, пере�

дача емфітевзису відбуватиметься

на платній основі, а отже, буде за�

вуальованим договором купівлі�

продажу земельних ділянок. Нез�

важаючи на те, що емфітевзис

буде впритул наближено до права

власності на землю, він все одно

залишається обмеженим речовим

правом порівняно з правом влас�

ності на земельну ділянку.

З другого боку, за своїм со�

ціально�економічним призна�

ченням і правовим змістом, ем�

фітевзис є інститутом, що має

багато спільних рис з інститутом

оренди землі. П.Кулініч зазна�

чає, що основні відмінності по�

лягають у тому, що право емфі�

тевзиса, на відміну від права

оренди землі, може встановлю�

ватися на невизначений термін і

відчужуватися на підставі ци�

вільно�правових правочинів.

Можна погодитися з обома

викладеними вище точками зору.

До того ж, за часів римського

права емфітевзис визначався як

спадкова тривала оренда (понад

100 років і більше) за відносно

невелику фіксовану плату. Емфі�

тевзис виникав згідно зі специ�

фічними юридичними фактами,

а саме: договору з власником зе�

мельної ділянки; шляхом легату

(легат – це розпорядження спад�

кодавця про надання певній осо�

бі якоїсь вигоди за рахунок спад�

кової маси. Легетарій – це спад�

коємець, який одержує не част�

ку, а конкретне право або річ без�

посередньо від спадкодавця) та

на підставі судової постанови про

розподіл спільного майна (емфі�

тевзис не міг бути поділений на

частини, тому лише один із спад�

коємців зберігав за собою це пра�

во спадкодавця).

Слід визнати, що в сучасному

законодавстві емфітевзис є дещо

застарілою правовою конструкці�

єю, яка втратила своє початкове

значення. На сьогодні відносини,

пов'язані з передачею власником

своєї земельної ділянки в кори�

стування для сільськогосподарсь�

ких чи інших потреб, можуть

бути врегульовані шляхом укла�

дення договору оренди землі, що

є дієвим засобом передачі прав

користування земельною ділян�

кою, за яким права орендаря за�

хищаються на рівні із захистом

права власності.

Катерина НАСТЕЧКО, аспірантка Інституту держави 

та права ім.В.І. Корецького НАН України:

Катерина НАСТЕЧКО

Конструкція застаріла
КОМЕНТАР

– НА СЬОГОДНІ емфітевзис

може розглядатися як цікава аль�

тернатива оренді земельних діля�

нок сільськогосподарського

призначення. Способи реалізації

цього права є менш «зарегульова�

ними» нормативно�правовими

актами ніж орендні відносини,

адже останні досить детально ре�

гламентуються Земельним кодек�

сом України, Законом України

«Про оренду землі» тощо. Крім

того, постановою КМУ визначе�

но форму типового договору

оренди земельної ділянки, а Ука�

зом Президента України встано�

влено мінімальний розмір оренд�

ної плати за землі сільськогоспо�

дарського призначення – 1,5 %

від їх грошової оцінки. Особли�

вості ж набуття і реалізації права

емфітевзису визначені у досить

загальній формі.

Безперечно, і оренда, і емфі�

тевзис за своїм змістом дуже по�

дібні: в обох випадках власник за

плату передає право користувати�

ся своєю ділянкою іншій особі,

кожне з цих прав може бути ус�

падковане, а користувач земель�

ної ділянки, серед іншого, набу�

ває пріоритетного права на прид�

бання її у власність. Договір емфі�

тевзису, як і договір оренди, під�

лягає державній реєстрації, хоча у

випадку короткострокової оренди

реєстрація може не вимагатися.

Таким чином, у сучасних умо�

вах передача права користування

земельною ділянкою сільськогос�

подарського призначення у фор�

мі емфітевзису є досить прива�

бливою, насамперед, за рахунок

більшого «простору для мане�

вру», який залишає чинне зако�

нодавство для власника земель�

ної ділянки та емфітевта при виз�

наченні умов договору, строків

його чинності, розмірів плати за

користування ділянкою тощо.

Водночас, вітчизняне селян�

ство, яке більш�менш опанувало

оренду землі, зі значними пере�

сторогами ставиться до нових і

незвичних для нього форм зе�

мельних правовідносин, а тому

широке впровадження емфітев�

зису на практиці потребує знач�

ної попередньої роз'яснювальної

роботи.

Звичайно, під час дії заборо�

ни на відчуження земельних ді�

лянок для ведення товарного

сільськогосподарського вироб�

ництва, емфітевзис переважно

використовується як оригіналь�

ний спосіб «зафіксувати» ці

землі у користуванні з метою їх

подальшого придбання. Але

зручність емфітевзису як форми

взаємин між власником землі і

землекористувачем дає підстави

сподіватися, що його засто�

сування зможе стати звичною

практикою у вітчизняному аг�

рарному секторі.

Андрій МАРТИН, завкафедрою землевпорядного

проектування Національного аграрного університету,

кандидат економічних наук:

Андрій МАРТИН

Більший простір для маневру
КОМЕНТАР



Розрахуватись 
до зими
Уряд вніс зміни до Порядку
проведення державних фор�
вардних закупівель зерна, за�
твердженого постановою
КМУ від 16 травня 2007 р.
№736. Так, відповідно до
постанови №33 від 30 січня
цього року, постачання зерна
згідно з контрактом здійсню�
ватиметься до 1 жовтня, а ос�
таточні розрахунки проводит�
имуться до 1 грудня поточно�
го року. 
Нагадаємо, що форвардні за�
купівлі передбачають прид�
бання зерна у сільськогоспо�
дарських товаровиробників в
установлений маркетинговий
період за фіксованою ціною
та на умовах авансового пла�
тежу в розмірі 50% його пов�
ної вартості на момент укла�
дення форвардного біржово�
го контракту.

Затверджені 
квоти на цукор
Кабінет Міністрів України за�
твердив квоти на цукор в пе�
ріод з 1 вересня 2008 року до
1 вересня року наступного.
Так, відповідно до урядової
постанови від 23 січня цього
року №20, мінімальна ціна за
тонну цукру становитиме
2083,33 гривень, цукрових
буряків – 141,67 гривень. 
Граничний розмір квоти по�
ставки цукру на внутрішній
ринок (квота «А») в зазначе�
ний вище період затвердже�
но в обсязі 1985 тисяч тонн. 

Грипозну птицю 
до України 
не пустять
Державна митна служба
України попереджає про
заборону ввезення птиці, си�
ровини та продуктів з неї у
зв'язку з захворюванням на
високопатогенний грип одра�
зу з кількох країн: Ізраїлю
(адміністративна територія
Хайфа), Ісламської Республі�
ки Іран та Індії. Про це йдеть�
ся у відповідних листах від 31
січня цього року (на вимогу
Державного комітету ветери�
нарної медицини).

Якщо 
вилікувалися – 
ласкаво просимо
А от в інших регіонах світу
епізоотична ситуація, навпа�
ки, стабілізувалася. Так, у
Франції – щодо хвороби
Ньюкасла, в Московській
області (крім Волоколамсь�
кого та Лятошинського ра�
йонів) Російської Федерації
та в Іспанії – щодо класич�
ної чуми свиней. Про це по�
відомляє Державна митна
служба України у відповід�
них листах від 31 січня цього
року.

АГРОПРОФІ
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Вікторе Ананійовичу, у
чому, на Вашу думку, по�

лягають переваги застосування
емфітевзису перед іншими фор�
мами землекористування?
– Найголовніша перевага емфі�

тевзису, що не кидається в очі, –

це набагато більша гнучкість дого�

вору. Якщо порівнювати, скажімо,

з орендою, то остання має досить

зарегульовану процедуру. Є вели�

кий перелік істотних умов, що ма�

ють обов'язково міститися в дого�

ворі (ст.15 Закону «Про оренду зе�

млі»), вимоги до додатків до цього

договору, типовий договір, якого

на практиці намагаються дотри�

муватися. Крім того, існує жор�

стка умова, що відсутня навіть в

інших договорах оренди (які не

стосуються землі) – це наявність

не просто згоди щодо істотних

умов, а обов'язкова фіксація всіх

цих умов у договорі під загрозою

визнання цього договору недій�

сним. Усього цього емфітевзис не

передбачає, тобто сторони більш

вільні у своєму волевиявленні,

укладаючи таку угоду.

Друга перевага – безумовно,

строк. З урахуванням того, що іс�

нує реальна можливість відчужен�

ня емфітевзису, він може заміняти

договір купівлі�продажу. Тобто,

якщо ми беремо емфітевзис на 500

років, приміром, то різниці великої

немає між власністю та емфітевзи�

сом. Я можу володіти, користува�

тися ділянкою, можу розпоряджа�

тися (щоправда, не ділянкою, а

правом користування), тобто відчу�

жувати іншій особі, що для мене

фактично рівнозначно власності. 

А як щодо обмежень, які
накладають на покупку

емфітевзису переважні права
власника земельної ділянки? 
– Ці переважні права легко обхо�

дяться. Так, процедури треба дот�

риматися. Як ви самі писали, дару�

вання дає змогу обійти. Крім того,

можна передбачити інші умови,

які не влаштують власника, скажі�

мо підвищена плата. Але навіть без

підвищення розміру плати можна,

наприклад, укласти договір про

продаж емфітевзису третій особі, в

проекті договору передбачивши

відстрочку оплати на 50 років.

Власник від таких умов відмовить�

ся. Ви продаєте цій третій особі і

тут же укладаєте додаткову угоду

про те, що вона оплачує все ж таки

не за 50 років, а протягом 50 чи 5

днів. Тобто це переважне право

власника все ж таки можна обійти.

Іще одна приваблива власти�

вість емфітевзису – це можливість

отримання землі на підставі дого�

вору емфітевзису іноземцями. Іно�

земним юридичним, фізичним

особам, особам без громадянства,

згідно зі статтями 81�82 Земельно�

го кодексу, заборонено мати сіль�

ськогосподарські землі у власно�

сті. Притому що у нас є не лише

такі іноземні компанії, котрі нама�

гаються отримати сільгоспземлю,

змінити цільове призначення та

щось побудувати, а й такі, що ре�

ально бажають займатися сільсь�

когосподарським виробництвом. 

Взяти бодай із власної практи�

ки: були й поляки, і канадці укра�

їнського походження, і навіть ро�

сіяни з Москви, які намагалися

щось організувати в Київській

області . А практичних прикладів

багато. Скажімо, у Херсонській

області, в селі Даріївка, є досить ус�

пішне підприємство «Флемінг

плюс Вендель» організоване нім�

цями українське ТОВ. Тобто уча�

сники – іноземці, але вони засну�

вали товариство за українським за�

конодавством і ведуть сільгоспви�

робництво на умовах оренди землі. 

Звичайно, ось такі іноземці за�

для більшої надійності хочуть

мати землю у власності, що сьо�

годні не дозволено. Так от емфі�

тевзис для них, та ще й на трива�

лий строк, – це достойна альтер�

натива власності. І тут обмежень

для нерезидентів попросту немає. 

Чому ж тоді ця форма
землекористування на

сьогодні не дуже поширена?
– Я виокремив би дві причини.

Першу мені пояснював один із

клієнтів, якого я довго перекону�

вав у перевагах емфітевзису: як ви

собі уявляєте – приїхати в село і

сказати селянам саме тільки це

слово?.. Йдеться про психологічне

несприйняття чогось нового з пев�

ною підозрою. Але це, загалом�то,

дрібниці, головне все ж таки – тех�

нічне питання. Це відсутність про�

цедури реєстрації  емфітевзису в

кадастрі. Попри те, що така реє�

страція обов'язкова (відповідно до

Закону «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно

та їх обмежень»), у її проведенні,

як і раніше, відмовляють. 

А коли, на Вашу думку, ця
процедура з'явиться? 

– Для її появи потрібно дві речі.

Перше – це все ж таки закон про

кадастр. А друге – з'ясувати на�

решті, хто вестиме реєстр. У нас

дуже давня багаторічна суперечка

між Держкомземом (тепер Держ�

земагентством) з одного боку, і

Мін'юстом – з другого. Були певні

рішення Кабміну: нібито реєстр

передали Мін'юсту, але єдиного

реєстру як системи реєстрації досі

немає. А поки її немає, то, напев�

но, не буде і реальної процедури

реєстрації емфітевзису.

А як діяти, щоб договір
емфітевзису не визнали

недійсним?
– Тут є простий варіант, зрозумі�

лий для юристів – укласти договір

емфітевзису, звернутися в центр

земельного кадастру за реєстра�

цією, отримати відмову і далі спо�

кійно користуватися землею. За

потреби будь�який суд визнає та�

кий договір дійсним. 

Які переваги для власника
надає емфітевзис порівня�

но з тією ж орендою?
– Перевага для власника може

бути лише одна – це плата за до�

говором емфітевзису. Тобто, якщо

власник не може використовува�

ти земельну ділянку самостійно (а

це його обов'язок – використову�

вати за призначенням землю, а не

просто володіти нею), то він має

комусь її передати: чи то на умо�

вах оренди, чи то на умовах емфі�

тевзису. І я вважаю, що за остан�

ній йому реально можуть заплати�

ти більше, оскільки користувачеві

(емфітевту) вигідніше мати емфі�

тевзис, аніж оренду, і він може по�

годитися на підвищену оплату.

Євгенія Руженцева 

ІНТЕРВ'Ю На практиці чимало запитань щодо використання емфітевзису
досі залишаються без відповіді. Тож ми вирішили звернутися до гуру
земельного права – адвоката Віктора Кобилянського – аби пролити світло
на потаємну суть цього екзотичного виду землекористування.

них зі встановленням земель�

них сервітутів та охоронних

зон;

– зберігати геодезичні зна�

ки, протиерозійні споруди, ме�

режі зрошувальних і осушу�

вальних систем тощо.

Що ж до власника земель�
ної ділянки, то він може вима�

гати від емфітевта використан�

ня її за призначенням, встано�

вленим у договорі. Землевлас�

ник має також право на одер�

жання плати за користування

ділянкою, відповідно до тих

умов і строків оплати, що ви�

значені в договорі. А в разі

продажу емфітевтичного пра�

ва іншій особі власник земель�

ної ділянки має право на одер�

жання відсотків від ціни про�

дажу (вартості права), встано�

влених у договорі. 

Обов'язок же у власника,

по суті, один – не перешко�

джати землекористувачеві у

здійсненні його прав. 

Не бійся 
власника –
бійся держави
з її суспільними потребами.

Попри зовні привабливу дов�

готривалість емфітевзису, існує

чимало ризиків передчасного

припинення такого права ко�

ристування. 

Так, право користування

чужою землею для сільгосппо�

треб припиняється в разі:

1) поєднання в одній особі

власника земельної ділянки та

землекористувача;

2) спливу строку, на який

було надано право користу�

вання;

3) викупу земельної ділян�

ки у  зв 'язку з  суспільною

необхідністю.

Перетворити емфітевтичне

володіння на міфічне може та�

кож відповідне рішення суду в

інших випадках, встановлених

законом, та відсутність дер�

жавної реєстрації, що відповід�

но до Закону України «Про

державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх

обмежень» від 29 січня 2006

року є обов'язковою умовою

договору емфітевзису.  

Землекористувач має
письмово повідомити
землевласника про
продаж свого права
користування, аби той
міг скористатися
переважним правом.
Однак це правило не
поширюється на
договір міни чи
дарування

Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ

Начальник юридичного від�
ділу компанії «ВЕГА консал�
тинг», адвокат, фахівець у
галузі земельного права,
співавтор книг «Приватиза�
ція землі та реорганізація
колективних сільськогоспо�
дарських підприємств в Ук�
раїні», «Посібник для влас�
ника земельних часток та
майнових паїв». Автор
більш ніж 300 публікацій із
земельного права в спеціа�
лізованих виданнях.

Емфітевзис – достойна
альтернатива власності
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За СОТ треба платити – 
не грошима, так зобов'язанями

ГОЛОВНІ зобов'язання, які взяла

на себе Україна в зв'язку із всту�

пом до СОТ, представлено в прес�

релізі за кількома напрямками.

У частині доступу
до ринку товарів
СЕРЕДНІ імпортні мита при по�

ставках товарів в Україну стано�

влять 10,66% – для с/г продуктів і

4,95% – для промислових товарів.

У цілому мита встановлені в

діапазоні від 0 до 50 відсотків,

при цьому обмеження включають

поетапне скорочення до 2013

року.

Найвищі тарифи, які Україна

може застосувати, – це тарифи на

цукор – 50% і соняшникову олію

– 30%. Інші продукти з гранич�

ним рівнем тарифів, установлених

на рівні 25%, включають деякі

види радіоприймальної апаратури,

синтетичні нитки і конвеєрні та

приводні ремені.

Україна погодилася не засто�

совувати інших податків і мит,

окрім своїх звичайних мит.

У сільському господарстві Ук�

раїна погодилася не субсидувати

експорт. Крім того, держава обме�

жить підтримку внутрішнього

сільгоспвиробника сумою 3,04

млрд. грн. (приблизно $613 млн.),

як і допомогу у 5% від вартості

внутрішнього сільгоспвироб�

ництва.

Як і у випадку з усіма членами

СОТ, в України не буде лімітів у

витратах на внутрішні програми

підтримки, що не мають або ма�

ють мінімальний вплив на торгі�

влю, за умови, що ці програми

відповідають критеріям, викладе�

ним у договорі щодо сільського

господарства.

Україна відкриє тарифну квоту

на нерафінований тростинний цу�

кор – 260 тис. тонн щорічно і

збільшить її до 267 тис. тонн до

2010 року. Ця квота буде адміні�

стрована за принципом «першим

прийшов – першим обслужили»

протягом трьох років після вступу

до СОТ.

У частині доступу
до ринку послуг 
УКРАЇНА прийняла зобов'язання

у всіх 11 ключових секторах, в

тому числі щодо бізнес�послуг, ко�

мунікаційних, з будівництва і ма�

шинобудування, дистрибуції, у

сфері освіти і навколишнього се�

редовища, фінансів (страхування і

банківська діяльність), охорони

здоров'я. У цей перелік увійшли

також соціальні послуги, туризму і

подорожі, рекреаційні, культури і

спорту, транспортні послуги, по�

слуги краси, перукарні, spa� і ма�

сажні.

Зобов'язання, що
містяться у Звіті
робочої групи: 

– Україна здійснюватиме кон�

троль цін згідно з правилами СОТ

і враховувати інтереси її членів,

що займаються експортом;

– після вступу Україна не

встановлюватиме обов'язкові мі�

німальні ціни на імпортовані то�

вари і продовжить публікувати

список товарів і послуг, ціни на

які встановлюються урядом;

– усі збори на залізничні пере�

везення установлюватимуться на

недискримінаційній основі;

– торговельна діяльність

держпідприємств України буде

цілком узгоджуватися з умовами

організації, а всі держпідприєм�

ства працюватимуть на комерцій�

ній основі; 

– протягом одного року після

вступу Україна буде надавати ін�

формацію СОТ про діяльність цих

компаній, а також регулярно

складати доповіді для членів СОТ

про розвиток програми привати�

зації;

– Україна буде централізовано

вводити умови СОТ і протокол

вступу на всій території і забезпе�

чувати правом звернення до не�

залежного трибуналу щодо адміні�

стративних норм у справах СОТ;

– у сфері прав торгівлі Україна

зобов'язалося, що плата за реє�

страцію медикаментів, пестици�

дів, сільськогосподарських хіміка�

тів, а також плата за одержання лі�

цензій на експорт і імпорт алко�

гольних напоїв і тютюнових виро�

бів буде встановлюватися з вимо�

гами СОТ і буде відповідати рівню

вартості наданих послуг;

– від фізичних осіб і компаній,

що бажають здійснювати експорт

або імпорт, не буде вимагатися фі�

зична присутність або наявність

інвестицій в Україні. Їм необхідно

буде тільки зареєструватися у від�

повідних органах;

– оплату і збори за надані по�

слуги Україна встановлюватиме

відповідно до норм СОТ і надава�

ти дану інформацію членам СОТ

за вимогою, а внутрішні податки

на товари, імпортовані країнами�

членами СОТ, будуть встановлю�

ватися на недискримінаційній ос�

нові;

– Україна скасує і не буде

встановлювати кількісні обмежен�

ня на імпорт або інші нетарифні

заходи, що не передбачені угодою

СОТ. Зокрема, Україна не буде

вводити заборону на м'ясну про�

дукцію, якщо це не погоджено

нормами СОТ, і буде встановлю�

вати прозорі і науково обґрунтова�

ні стандарти на торгівлю даною

продукцією;

– Україна скасує заборону на

імпорт автобусів, вантажівок і ма�

шин старших восьми років;

– Україна введе процедуру

одержання ліцензій на імпорт

згідно з нормами СОТ і після

вступу в цю організацію впрова�

дить угоду із визначення митної

вартості і правил сертифікації

продукції;.

– не буде вимагатися пого�

дження експерта з комерційної

палати щодо класифікації товарів,

щоб одержати ліцензію на імпорт

або експорт, а якщо будуть вводи�

тися спеціальні перевірки перед

транспортуванням товару, вони

будуть тимчасовими і будуть узго�

джуватися з нормами СОТ;

– у частині антидемпінгових

зобов'язань і гарантій Україна має

внести зміни до торговельного за�

конодавства, щоб воно було пого�

джено з нормами СОТ;

– Україна зобов'язалася скоро�

тити експортні мита на брухт чор�

них і кольорових металів, насіння,

шкіру, велику рогату худобу, а та�

кож з дати вступу не встановлюва�

ти обов'язкові мінімальні ціни на

експорт. Одночасно заходи для

обмеження експорту, включаючи

ІНТЕГРАЦІЯ Привітавши в офіційному прес-релізі Україну зі вступом до
Світової організації торгівлі, керівництво організації також оприлюднило
основні зобов'язання, які бере на себе наша держава при цьому кроці.

Софія Багірова

НЕЗВАЖАЮЧИ на понад 14�річ�

ний підготовчий процес вступу

України до СОТ, більш�менш го�

товими до такого інтегрування

виявилися лише дві галузі вітчиз�

няного АПК. Йдеться про оліє�

жирову промисловість та вироб�

ництво зернових. А от цукровики,

молочники та овочівники зали�

шаться, як  то кажуть, з носом.

Таких висновків дійшли учасники

міжнародної конференції «Агро�
бізнес України та СОТ: нові мо�
жливості та загрози», організова�

ної Українською аграрною кон�

федерацією.

Утім, занепокоєні лише сіль�

госпвиробники, чиновники ж, се�

ред яких більше апологетів приєд�

нання до Світової організації тор�

гівлі, мають більш оптимістичні

погляди. Так, скажімо, голова

Держспоживстандарту Олександр

Шнипко переконаний: членство

України  в СОТ має зміцнити тор�

говельні відносини держави та її

статус у взаєминах з країнами –

торговими партнерами, зокрема

зменшити тарифні та нетарифні

обмеження для українських това�

рів практично на всіх світових

ринках; поліпшити структуру ук�

раїнського експорту на користь

високотехнологічної продукції та

продукції з високим ступенем об�

робки; дати змогу отримати ре�

жим найбільшого сприяння в тор�

гівлі; забезпечити справедливе ви�

рішення спорів, захист інтересів

національних товаровиробників

на світових ринках.

Утім, констатував пан Шнип�

ко, багато країн – членів СОТ,

офіційно декларуючи принципи

вільної торгівлі, насправді докла�

дають максимум зусиль для того,

щоб створити сприятливі умови

для розвитку власного капіталу і

виробництва. Зокрема, обмежен�

ня ставок ввізного мита вміло

компенсують посиленням заходів

нетарифного регулювання. 

Виробники ж у більшості сво�

їй одностайні: СОТівці знищать

вітчизняний сільгосппродукт. Так,

на думку президента Союзу мо�

лочних підприємств України Лідії

Карпенко, українська молочна га�

лузь наразі не готова до роботи в

СОТ. Причина у низькій якості

вітчизняної сировини, адже в на�

шій державі майже всі вимоги до

молокопродукції поступаються

світовим стандартам. Тож за умов

збільшення імпорту молока наша

продукція ризикує опинитися не�

конкурентоспроможною…

Ще песимістичніше налашто�

ваний президент Національної

асоціації цукровиків України

«Укрцукор» Микола Ярчук. За

його словами, щонайменше 20

вітчизняних цукрових заводів –

під загрозою закриття. А все – че�

Вступ до СОТ став несподіванкою для аграріїв?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 
та Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ 

під час урочистого підписання протоколу про вступ України до СОТ.
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Під час конференції: Олександр ШНИПКО та Леонід КОЗАЧЕНКО



ПІД ЧАС візиту високий гість

мав декілька зустрічей. Зокрема,

із прем'єр�міністром Юлією Ти�

мошенко, з якою обговорив де�

кілька питань – про двосторон�

ню співпрацю, стосунки між Ук�

раїною та ЄС, перспективи голо�

вування ранції в Європейському

Союзі. 

Зустрічався він також із міні�

стром аграрної політики України

рієм Мельником. Вони обговори�

ли пріоритети діяльності обох

країн у сфері аграрної політики,

поточні проекти. Колеги�міністри

відвідали у Києві профільну ви�

ставку «ІнтерАГРО�2008», на якій

було представлено багато учасни�

ків із Франції. В складі делегації,

що прибула з мсьє Барньє, також

були численні представники

французьких підприємств. Свої

справи гості обговорили із укра�

їнськими колегами у невимуше�

ній обстановці, за обідом. А потім

відбулася спільна прес�конферен�

ція Мішеля Барньє та Юрія

Мельника. 

Конференц�зал ледь�ледь

умістив усіх присутніх, у тому чи�

слі ЗМІ. Та й оснащення навуш�

никами з синхронним перекла�

дом вистачило далеко не всім.

Відтак, більшості зрозуміло було

лише те, що говорив пан Мель�

ник. Чому б не зробити гучний

переклад для всіх (звісно, син�

хроністи легко із цим би впора�

лися) – незрозуміло.    

Утім, нічого сенсаційного

учасники не сказали, обидва об�

межилися загальними словами. 

Хіба що Юрій Мельник від�

верто визначив найбільш уразли�

ві галузі при ступі країни до СОТ:

цукрова, молочна та овочева.

Причина в тому, що базуються

вони на дрібнотоварних вироб�

никах, тому не можуть відповіда�

ти показникам якості та стандар�

там, які висуватимуться. Проте,

не все так погано: вступ до цієї

міжнародної організації – це

шанс вдосконалити слабкі галузі

за рахунок більш розвинених –

вважає пан міністр. 

В приватній бесіді із журналі�

стами, на якій вже був присутній

перекладач, мсьє Барньє назвав

головним досягненням поїздки

спільне з Юрієм Мельником рі�

шення щодо створення спеціаль�

ної робочої групи, яка на рівні

експертів займатиметься нагаль�

ними питаннями, як�то: органі�

зація земельного ринку, санітар�

на безпека тощо. 

І, звісно, сказав «обов'язкові»

фрази про необхідність співро�

бітництва в агросфері між Украї�

ною та Францією – державами,

які мають великі традиції в цій

галузі. 
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Продовження на стор.12

Аграрій у Франції 
може бути й дипломатом
СПІВРОБІТНИЦТВО 31 січня Київ відвідав Міністр сільського та рибного господарства Франції
Мішель Барньє. Це його перший візит на цій посаді до незалежної України. Він уже відвідував країну
після інавгурації Президента Ющенка, але як Міністр закордонних справ Франції.

– З якою пропозицією і на
які ринки ви плануєте увійти в
Україні?

– Насамперед ми хочемо інте�

груватися на український ринок

таким нашим продуктом, який

відповідає очікуванням, сподіван�

ням і потребам українських вироб�

ників м'ясної продукції, зокрема в

свинарстві. Тобто ми хотіли б до�

помогти українським виробникам

свинини поліпшити якість цього

м'яса. Ідеться про постачання сви�

номаток і хряків для збільшення

поголів'я та покращення якості. 

– Які у Вас основні породи? 
– Ми досягли успіхів у виве�

денні низки порід. Зокрема, в ма�

теринській лінії – Велика Біла,

Ландрас, Дуошан (китайська лі�

нія), в батьківській – Велика Біла,

П'єтрен та Дюрок. В українських

умовах добре показали б себе саме

два останні селекційні варіанти. 

– Чи маєте вже представ�
ництво компанії в Україні? І на

якому етапі інтегрування зага�
лом перебуваєте нині? 

– Ми робимо перші кроки.

Завдяки участі у виставці «Інтер�

АГРО�2008» нам вдалося глибше

познайомитися з потребами ук�

раїнських фермерів. А представ�

ництва поки що не маємо. 

– Яким чином плануєте вві�
йти на український ринок: шля�
хом залучення місцевих радни�
ків чи силами власного штату,
адаптованого до наших реалій? 

– Ми плануємо наше вхо�

дження на український ринок та�

ким чином. Знайти місцевого

фермера, який уже має непогану

виробничу та кормову базу, і тоді

скласти план спільних дій та

укласти угоду. Ну, і розширяти

надалі нашу співпрацю на базі

вже існуючого українського фер�

мерського господарства: модер�

нізація, розширення спектру

діяльності… 

– Чи не лякають Вас труд�
нощі, пов'язані з місцевими бю�
рократичними, корупційними
«нюансами»?

– Ми поки що ні з якими не�

гативними явищами не стикали�

ся. Але якщо виникатимуть пере�

пони, будемо їх долати в міру

надходження. 

– Які потужності Вашої
компанії?

– Ми разом з нашими парт�

нерами виробляємо за рік 5 млн.

голів м'ясних свиней (ідеться про

тих,  що йдуть на переробку

м'яса). Наша група представляє

третину від загальної кількості

вирощування свиней у Бретані.

Цей північно�західний регіон

Франції є справжнім осередком

свинарства. Саме там ця галузь

представлена найбільше. 

– Яким чином вирішується
питання переробки? Куди і в
якій забійній вазі віддаєте сви�
ней?

– Середня вага свині, що ви�

рушає на бійню, коливається від

95 до 105 кг. Виробники свиней

мають угоди з кооперативами, а

ці кооперативи, у свою чергу, ма�

ють контракти з забійними цеха�

ми. А вже забійні цехи злагодже�

но співпрацюють з м'ясоперероб�

ними підприємствами. Ось така

схема. 

Дякуємо за допомогу в підготовці

матеріалу перекладачеві Любові

Хомічак.

Український шлях французів
На тлі співробітництва аграрних міні0

стрів України і Франції ми вирішили

поцікавитися, а як же ж виглядають

стосунки між нашими двома країнами

на бізнес0рівні. Обидва наші співроз0

мовники – Ізабель Колен та Дмитро

Березян (його розповідь читайте на

звороті) – планують відкрити бізнес в

Україні. 

«ADN» – це компанія в галузі селекції свиней, створена двадцять
років тому об'єднанням кооперативів Бретані, що зареєстрована
Міністерством сільського господарства Франції. Серед основних
завдань компанії: поліпшення генетики чистопорідних тварин
(для чого використовується селекція з допомогою маркерів), за�
провадження та супровід програм досліджень, експортні прода�
жі племінних тварин та сперми (свіжої і замороженої). Це
провідне підприємство у Франції за кількісною продуктивністю
свиноматок, з поголів'ям 27,7 поросят на свиноматку на рік.

ДОВІДКА

Ізабель КОЛЕН, керівник експортного відділення 

селекційного підприємства «ADN» (Франція)

Юрій МЕЛЬНИК та Мішель БАРНЬЄ
на виставці «ІнтерАГРО02008»

вимоги по його ліцензуванню,

будуть установлюватися тільки

відповідно до норм СОТ;

– після вступу буде також

скасовано заборону на експорт

брухту кольорових металів, а

також експортні обмеження на

зерно. Крім того, буде скасова�

но заборону на експорт дорого�

цінних металів і каменів, крім

золота, срібла і діамантів;

– у сфері промислової полі�

тики і субсидій після вступу

Україна скасує всі субсидії ек�

спорту й імпортозаміщення;

– у частині технічних меж

торгівлі Україна погодить тех�

нічні бар'єри торгівлі після

вступу у СОТ;

– крім того Україна зо�

бов'язалася керуватися у першу

чергу, міжнародними, а не на�

ціональними і регіональними

стандартами; 

– Україна також скоротить

кількість товарів, що підляга�

ють обов'язковій сертифікації

третього типу, і надасть СОТ

переглянутий список до 31 січ�

ня 2012 року;

– у сфері санітарії і фітоса�

нітарії Київ зобов'язався пого�

джувати свої дії із санітарними і

фітосанітарними нормами і

визначати рамки відповідаль�

ності контролюючих органів у

даній сфері. Зокрема, Україна

не буде блокувати імпорт м'яс�

них продуктів, оброблених гор�

монами;

– у сфері угоди про торго�

вельні аспекти інвестиційних

мір (Trade�Related Investment

Measures) з дати вступу до СОТ

Україна не буде підтримувати

заходи, що суперечать угоді;

– вільні зони будуть устано�

влюватися відповідно до норм

СОТ;

– у частині державних заку�

півель Україна після вступу ста�

не спостерігачем у багатосто�

ронній угоді про держзакупівлі

і почне переговори про підпи�

сання даної угоди.

рез квоту на ввезення 260 тис. т

тростинного цукру�сирцю, яку

Україна зобов'язалася надати в

рамках вступу до СОТ. Утім,

давати точні прогнози пан Яр�

чук не береться, адже цілком

можливе зростання світового

попиту на цукор�сирець. 

Утім, попри переважання

негативних факторів, є й чи�

мало плюсів. Зокрема, як за�

значив директор департаменту

зовнішнього співробітництва

Мінагрополітики Михайло

Руденко, не обійде нас і за�

гальносвітова тенденція підви�

щення цін на продовольство:

адже на сьогодні комбінова�

ний індекс цін є найбільшим

від 1845 року. От тільки для

кого високі ціни стануть пере�

вагою – це ще питання…
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КОМПАНІЯ забиває та пере�

робляє близько 20 млн. свиней

за рік (90% загальних щоріч�

них обсягів країни) або 8,2%

свинини, що виробляється в

ЄС, і 2% світового виробниц�

тва свинини. Продукція реалі�

зується компанією на внутріш�

ньому і зовнішньому ринках. У

структурі сільськогосподарсь�

кого експорту Королівства Да�

нія частка свинини «Деніш

Краун» становить 51%, загаль�

ного датського експорту краї�

ні – відповідно 4,5%.

Компанія є неприбутковим

кооперативом, власниками

якого є понад 13,5 тис. ферме�

рів і фермерських господарств

Данії. Керівним органом ком�

панії є правління, до складу

якого входять, зокрема, пред�

ставники Сільськогосподарсь�

кої ради і найбільших асоціацій

виробників свинини. Товароо�

біг «Деніш Краун» становить

близько 6 млрд. євро. Загальна

кількість працюючих у підроз�

ділах по всьому світі – 25 тисяч

чоловік. Головний офіс компа�

нії розташований у м. Рандерс.

Перша датська кооператив�

на свинобойня відкрилася в

місті Хорсенс далекого 1887

року.  Протягом наступних  50

років галузь стрімко розвива�

лася, і такі підприємства «охо�

пили» усю країну.  Починаючи

з 70�х років минулого століття,

кооперативні бойні почали

об'єднуватися, щоб спільно ви�

конувати управлінські функції

з  продажу, маркетингу, переос�

нащення, збільшення асорти�

менту. У такий спосіб і вини�

кло сьогоднішнє об'єднання

кооперативів і фермерів – ком�

панія «Деніш Краун»

Компанія застосовує най�

сучасніші технології скануван�

ня, розділки та маркування

туш, завдяки чому вихід м'яса

становить 80% від забійної

ваги. «Деніш Краун» володіє 29

м'ясокомбінатами із забійними

цехами (включно з 2 комбіна�

тами у Німеччині), 8 м'ясопе�

реробними комбінатами для

забою і переробки великої ро�

гатої худоби (у т.ч. 1 завод в Ні�

меччині). В Польщі компанія

викупила і модернізувала най�

більший м'ясопереробний

комбінат «Жуков». Нині спіль�

но з фінськими партнерами

«Деніш Краун» активно осво�

ює балтійський ринок, а через

нього – ринок Північно�Захід�

ного регіону Росії. Компанія

вивчає можливість придбати

разом з фінськими партнерами

ще один великий комбінат в

Польщі. В результаті «Деніш

Краун» практично контролю�

ватиме м'ясопереробну галузь в

Балтійському регіоні. 

У травні 2005 року почав

функціонувати новий м'ясопе�

реробний завод компанії у

м.Хорсенс, збудований за най�

сучаснішими технологіями.

Він є одним з трьох найбіль�

НА ЗАПИТАННЯ про перспек�

тиви для України при її вступі до

СОТ український міністр відпо�

вів, що треба провести цілу низку

адаптаційних заходів, які має

впровадити уряд. Втім, в Євро�

пейському Союзі Україну розгля�

дають як «справжнього партне�

ра». І навіть хочуть надати цьому

визначенню офіційного статусу –

призначити Україну Асоційова�

ним Партнером. 

– Ми розглядаємо вашу краї�

ну як повноцінного діяча в євро�

пейському та світовому масшта�

бі. Ми можемо обмінюватись

первинною продукцією, сирови�

ною, але зовсім не приховуємо

той факт, що Україна є потужним

гравцем економічному сенсі, –

сказав Мішель Барньє. 

Відомо, що на світовому рин�

ку французьке та українське

сільські господарства є конкурен�

тами. З цього приводу мсьє Бар�

ньє висловився трохи раніше в

ексклюзивному інтерв'ю укра�

їнському журналу «Зерно» (№1�

2008 р.) .  Висловився досить

м'яко, як і личить дипломату, заз�

начивши, що до 2050 року нас на

планеті буде вже 9 мільярдів, а

отже – удвічі зростуть світові по�

треби продовольства. Звісно, ані

французи, ані українці самі не

зможуть прогодувати планету, а

отже, треба об'єднати зусилля,

будувати діалог. Україна далеко

не вичерпала свій ресурс, а Фран�

ція має цікаві ноу�хау, якими мо�

гла б поділитися. Також у фран�

цузів є гарні породи великої ро�

гатої худоби – шаролє та лімузин,

які могли б стати в нагоді укра�

їнським тваринникам. 

Франція вже інвестує в укра�

їнське агровиробництво. На віт�

чизняному ринку присутні такі

компанії, як «Шампань Сереаль»,

«Євраліс», «Лєсафр», «Суффлє»,

«Лакталіс» тощо. 

Щодо застосування нових тех�

нологій в сільському господарстві

Мішель Барньє відповів, що для

нього це – одне із пріоритетних

завдань. Розповсюджуються знан�

ня та технології завдяки підготов�

ці спеціалістів, що ведеться в

сільськогосподарських школах та

вищих навчальних закладах, а та�

кож завдяки науковій роботі.

Вона проводиться в Національно�

му інституті агрономічних дослі�

джень та Технічному інституті. Є

також 14 конкуруючих центрів,

які спеціалізуються в цій галузі. 

На прес�конференції на запи�

тання про користь, яку Франція

може отримати від обмінів сту�

дентами в межах стипендіальних

програм, Барньє відповів, що

французька сторона не шукає

жодної вигоди від цих обмінів.

Йдеться про загальні процеси,

відкритість міжнародної діяльно�

сті, досвід. А отже – в контактах

між студентами та викладачами

користь взаємна.

До речі, директор Центру

Європейської політики Стенлі

Кроссік нещодавно опублікував

статтю, де спрогнозував ключові

пости в Європейському Союзі в

2009 році. Тож аналітик пророкує

на посаду президента ЄС Тоні

Блера (британський політичний

діяч), Жан�Клод Юнкера (люк�

сембурзький політичний діяч), Гі

Верховстадта (бельгійський полі�

тичний діяч), Берті Ахерн (ірлан�

дський політичний діяч). Потен�

ційним новим президентом

Єврокомісії аналітик назвав Жозе

Мануеля Баррозо, котрий нині

займає цю посаду. А от щодо май�

бутнього голови зовнішньої полі�

тики ЄС, то Кроссік хоч і називає

найкращим варіантом подовжен�

ня повноважень Хав'єра Солани,

проте не виключає, що пост може

зайняти міністр закордонних

справ Швеції Карл Більдт та –

Мішель Барньє. 

Отже, дипломатичні якості

міністра насправді щиро визнані

не тільки українськими журналі�

стами. 

Наталія Тарченко, 

спільно з журналом «Зерно»

Початок на стор.11

Український шлях французів

– Чи має Ваша компанія
представництво в Україні? 

– Поки що ні, але плануємо

відкрити.

– Якими Ви бачите пер�
спективи розвитку іноземного
агробізнесу в нашій державі?

– Дуже навіть нерайдужні.

Перш, ніж приїхати на виставку,

я один день провів у Львові у ла�

бораторії з реєстрації кормів. (Їх

усього дві в Україні: одна в Києві,

друга – у Львові). І там нам сказа�

ли: реєстрація комбікорму або

домішок до свинячих кормів,

яких ніхто ще не виробляє в Ук�

раїні, триває від 8 місяців до року. 

І досьє на одне найменування

становить від 400 до 800 аркушів

беззмістовних фотокопій: на

кшталт – дайте довідку, яка під�

тверджує те, що це справді куку�

рудза, а тепер дайте довідку, яка

підтверджує дійсність цієї довід�

ки. І ще перекладіть її українсь�

кою, англійською. І не на різних

аркушах, а на одному, в колоноч�

ках, щоб можна було звіряти по

кожному реченню. І фотокопію,

офіційно завірену перекладачем,

на все це, що у вас є сертифіка�

цію ISO, яку визнає весь світ.

Тобто, створюють бюрократію на

рівному місці. І ми все це розумі�

ємо, розуміємо, що йдеться про

гроші, але й вони не все вирішу�

ють. Бо дрібний чиновник не

може переступити через вимоги

та обійти різноманітні розпоря�

дження й інструкції. Дехто, сти�

каючись з усім цим, опускає

руки. До речі, це дуже притаман�

но французам. 

– А в  чому особливість
французів?

– Якщо ви бачили динаміку

входження іноземних компаній

на український ринок, то в пер�

шій трійці тут голландці, італійці

та німці, за ними через два�три

роки – поляки, чехи, угорці, по�

тім – американці та Ізраїль, і рів�

но через 10 років з'являються

французи. Надворі 2008 рік, Ук�

раїна має незалежність з 1991

року, більш�менш зарубіжні ком�

панії почали заїжджати з 96�98�

го років. Але дев'яносто відсот�

ків французів, яких ви побачили

на «ІнтерАГРО�2008», уперше в

Україні! Хоча компанії існують

дуже давно. Скажімо, наша – з

30�го року. Це друга компанія у

Франції,  володіє 30% ринку,

одна з найкращих – і вперше в

Україні!

– Яким чином Ви плануєте
входити на місцевий ринок? Чи
не думали скористатися під�
тримкою українських юридич�
них фірм, які мають і досвід, і
зв'язки, і розуміють менталітет
вітчизняних чиновників?

– Це все дурниці. По�перше,

ніхто не відміняв самих процедур.

Якщо потрібна та чи та довідка,

то її вимагатимуть. Наразі цю

процедуру реєстрації  кормів

пройшло три іноземні компанії.

Якби брали хабарі та хоч щось

робили, а то ж беруть і нічого не

роблять! Чиновник просто хоче

показати, що ви – бізнесмени,

заробляєте гроші, але я, отри�

муючи свої 200 гривень зарплати,

вам зараз покажу, хто хазяїн си�

туації… 

– Що може привабити інве�
стора в нашу державу?

– Інші умови, інше ставлен�

ня до роботи. А наразі інвестори

кажуть: краще я поїду в Африку,

там теж корупція, хабарництво,

але там питання вирішуються

швидко. Адже є чимало інших

сільськогосподарських країн,

які з обіймами приймають інве�

стиції: Бразилія, Аргентина,

Уругвай… 

Розпитувала Євгенія Руженцева

Дмитро БЕРЕЗЯН, компанія «Calcialiment» (Франція)

Основні напрями виробництва Компанії «Calcialiment»:
мінеральні корми та премікси, готові стартерні корми, поживні
домішки, консультації спеціалістів. 10% продажу компанії
здійснюється в 15 країнах. 1 000 000 МТ відновлених кормів.

ДОВІДКА

Аграрій у Франції 
може бути й дипломатом



ших м'ясопереробних підпри�

ємств у світі. На комбінаті, розта�

шованому на ділянці у 37 га з пло�

щею будівлі у 78 тис. кв. м, нині

працює 1360 осіб. Підприємство

може переробляти 86�90 тис. сви�

ней за тиждень, тобто близько 16

тисяч поголів'я за 20 робочих го�

дин на добу. Як висловилися один

з наших фахівців «забійної спра�

ви», через використання новітніх

автоматизованих забійних ліній та

робототехнічних систем цей гі�

гант – завод «Мерседес» у сви�

нарстві. Вартість проекту стано�

вила близько 200 млн. євро. 

Тепер трошки з побаченого,

як то кажуть, на власні очі. По�

перше, усе максимально обґрун�

товано і обраховано – від психо�

логії поведінки тварин до техно�

логії транспортування запакова�

ного шматочка м'яса. По�друге,

відходів виробництва тут немає.

Існує навіть народна приказка: у

Данії свиня переробляється вся,

аж до поросячого вереску (запи�

саним на СD, ним відлякують

птахів у аеропортах). 

Ми вже писали проте, що гу�

манізм – одна зі складових якості

тваринницької продукції (№16,

2007). Тварини мають жити і по�

мерти щасливими, для чого при�

наймні в Данії створено усі умо�

ви. За відсутності стресу в твари�

ни не змінюється природний, ко�

рисний для людського шлунку, хі�

мічний склад м'яса, кажуть тутеш�

ні фахівці. Тому така м'ясопродук�

ція користується неабияким по�

питом. 

Отже, у забійному підприєм�

стві «Деніш Краун» створюють усі

можливі умови, щоб свиня почу�

валася спокійною. З каліброва�

них 100�кілограмових семимісяч�

них «прибульців» формують од�

накові партії по 12 штук. Вони

потрапляють у такий собі кори�

дор заспокійливого сірого кольо�

ру, обмежений з обох боків двер�

цятами, які через певний промі�

жок часу відкриваються, даючи

можливість тваринам рухатися

далі. Діл потроху підвищується,

бо, виявляється, свиня охочіше

біжить вгору. Таким чином, через

годину�півтори після прибуття,

групи тварин опиняються у спе�

ціальному ліфті з обрахованою

концентрацією СО2. Непритомну

тушку чіпляють за ногу і через

надріз на горлянці, як «пилосо�

сом», спускають кров (власне, від

втрати трьох літрів крові тварина

й гине). Потім – «сауна», під час

якої очищується шкіра й зсереди�

ни туша, а далі – кілька рівнів

мийки, очищення, сушіння та ба�

гато різних процедур. У коридо�

рах висять великі пласкі моніто�

ри, на яких можна не лише спо�

стерігати процес переробки, а й

отримувати результати хімічних

аналізів, що проводяться під час

розробки.

Після всього найкращі шма�

точки нанизуються на своєрідну

ялинку й вирушають до Італії та

Франції, а вушка, ніжки та інший

дріб'язок – на Далекий Схід. А от

все те, з чого ми так любимо виго�

товляти кров'янку та домашні

ковбаски, в Данії йде максимум

на харчі домашнім улюбленцям. 

Нам повідомили, що «Деніш

Краун» зараз вивчає можливості

щодо створення в Україні найсу�

часнішого і найбільшого підпри�

ємства у Східній Європі, яке б по�

стачало продукцію не лише на

внутрішній український ринок, а

й на ринки ЄС та Росії. Для цього

ще у травні 2006 р. фахівці компа�

нії оглянули низку підприємств в

Донецькій та Дніпропетровській

областях та ознайомилася із тор�

говельною мережею.

При вирішенні форми своєї

присутності в Україні «Деніш

Краун» надає перевагу створенню

спільних підприємств, але не ви�

ключає можливості придбання

м'ясопереробного комбінату із за�

бійним цехом для обладнання на

його базі датського підприємства.

Політика компанії полягає в ор�

ганізації виробництва з застосу�

ванням сучасних технологій за

стандартами ЄС, але при цьому

весь персонал, у т.ч. менеджери,

має винайматися в Україні. 

Паралельно з організацією

переробки м'яса та забою сви�

ней, компанія має на меті інве�

стувати у розбудову свиноферм і

довкола них переробних підпри�

ємств. В перспективі компанія

прагне налагодити цілу мережу з

розведення, вирощування і пере�

робки свинини в Україні за влас�

ними технологіями, яка могла б

стати складовою загальної мере�

жі підприємств «Деніш Краун» в

Європі.
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ДОСВІД ЛІДЕРІВ »Деніш Краун» (в перекладі
«датська корона») – найбільша компанія із забою
свиней у Європі і найбільша компанія із забою
великої рогатої худоби на датському ринку. 

Короновані особи, 
або Датська корона для свиней і людей

Структура споживання продукції «Деніш Краун» країнами світу

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

12014 лютого 2008 року у
Міжнародному Виставковому
Центрі в Києві відбудеться ХІ
Міжнародна виставка сіль�
ського господарства та садів�
ництва KievAgriHort 2008.
Традиційно виставка пройде
за підтримки Президента Ук�
раїни, Міністерства аграрної
політики України, Міністер�
ства промислової політики,
Комітету Верховної Ради Укра�
їни з питань аграрної політики
та земельних відносин і Асоці�
ації фермерів та землевласни�
ків України.
Щороку відомі українські та
закордонні компанії предста�
вляють на виставці KievAgri�
Hort власні новітні розробки.
Організатори форуму пиша�
ються, зокрема, експозицією
польової сільгосптехніки, яку
представляють лідери світово�
го машинобудування та їх ук�
раїнські дистриб'ютори. 
У 2007 році виставка займала
площу 22 тис. кв.м. У ній взяли
участь 225 компаній�учасниць,
а відвідали її 13 тисяч осіб.
Цього року виставка KievAgri�
Hort проходитиме в трьох па�
вільйонах МВЦ на більш ніж
28 тис. кв.м експозиційної
площі. Щорічна динаміка Kiev�
AgriHort свідчить про великий
інтерес до неї з боку вітчизня�
ного агробізнесу, а також іно�
земних компаній, що мають
намір працювати в українсь�
кому АПК.
У рамках KievAgriHort�2008
запланована широка ділова
програма – презентації компа�
ній учасників, семінари, прес�
конференції. Паралельно з
Kiev AgriHort�2008 проходи�
тимуть два окремих заходи:
VІ Виставка обладнання для
харчової та переробної про�
мисловості UkrProdMash і
ІV виставка пакувального
обладнання, технології та упа�
ковки для продуктів харчуван�
ня UkrProdPak.

***
З 21 по 23 лютого 2008

року в місті Рівне відбудеться
чергова міжрегіональна спе�
ціалізована виставка «Агро�
Ринок. ПродЕкспо», в якій
візьмуть учать понад 60 про�
відних компаній та підпри�
ємств України. 
На виставці будуть широко
представлені експозиції
сільськогосподарської техніки
та запчастин до неї, проде�
монстровано обладнання для
виробництва, переробки і збе�
рігання сільгосппродукції. Ві�
двідувачам випаде нагода
ближче ознайомитись із новіт�
німи технологіями у сільсько�
му господарстві, із сучасними
засобами захисту рослин,
добривами, найкращими сор�
тами насіння, продуктами хар�
чування та їх упаковкою.
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Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробB
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

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 160,00 1150,00 1150,00 1150,00 227,72
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 21,35 1100,00 1100,00 1100,00 217,82
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 EXW 177,31 1240,00 1240,00 1240,00 245,54

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 FOB 61160,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 197852,25 1641,25 1641,25 1641,25 325,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 FOB 37335,72 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 DDU 20,00 2556,58 2556,58 2556,58 506,25
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CPT 2774,00 1540,25 1661,00 1767,50 328,91
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CIP 44,00 2821,89 2821,89 2821,89 558,79
Сорго ГОСТ 8759(92 2007 FAS 2830,00 1186,75 1186,75 1186,75 235,00
Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 3373,14 2121,00 2485,58 2676,50 492,19
Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 1800,00 2429,05 2443,36 2444,20 483,83
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 20,00 3812,75 3812,75 3812,75 755,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 3838,00 3838,00 3838,00 760,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FOB 2,00 3838,00 3838,00 3838,00 760,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 CPT 250,00 2247,25 2247,25 2247,25 445,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 DAF 760,00 2424,00 2519,02 2752,25 498,82
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2007 DDU 20,00 6666,00 6666,00 6666,00 1320,00
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2007 CPT 22,00 2708,21 2708,21 2708,21 536,28
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 105,89 5555,00 10195,33 14140,00 2018,88
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 FOB 146,58 11110,00 13360,35 14140,00 2645,61
Насіння кукурудзи ГОСТ 2240(93 2007 CIP 224,00 13987,50 13987,50 13987,50 2769,80
Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240(93 2007 CIP 32,00 17717,50 17717,50 17717,50 3508,42
Насіння гібриду кукурудзи 2007 CIP 15101,00 156,13 168,91 184,51 33,45
Насіння еспарцету ГОСТ 2240(93 2007 FCA 120,00 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 2007 CPT 1950,00 959,50 1019,58 1040,30 201,90
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2007 DAF 204,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2007 DDP 200,00 1633,68 1633,68 1633,68 323,50
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2007 DAF 204,00 1964,45 1967,82 1969,50 389,67
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 267,40 1919,00 2585,32 3030,00 511,94
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2008 DAF 67,85 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002(69 2007 DAF 14,00 1984,65 1984,65 1984,65 393,00
Крупа пшоно ГОСТ 572(60 2007 FCA 84,00 3145,00 3145,00 3145,00 622,77
Крупа ячна ГОСТ 5784(60 2007 DAF 14,00 1782,65 1782,65 1782,65 353,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988(77 2008 FCA 250,00 6297,35 6297,35 6297,35 1247,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2007 FOB 5400,00 6100,40 6100,40 6100,40 1208,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 CPT 6000,00 8504,30 8504,30 8504,30 1684,02
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 FOB 9000,00 6100,40 6117,23 6130,70 1211,33

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 30.04.2008 CPT 2795,17 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2008 FOB 1799,65 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.04.2008 CPT 2000,00 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.05.2008 FOB 6500,00 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.08.2008 FOB 27000,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 DAF 5000,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 FOB 60000,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.04.2008 CPT 613,58 1237,25 1237,25 1237,25 245,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 31.03.2008 FCA 100,00 2225,84 2225,84 2225,84 440,76
Сорго ГОСТ 8759(92 29.02.2008 CPT 2500,00 1161,50 1161,50 1161,50 230,00
Сорго ГОСТ 8759(92 31.03.2008 CPT 2000,00 1222,10 1222,10 1222,10 242,00
Соя ГОСТ 17109(88 29.02.2008 DAF 1900,00 2474,50 2474,50 2474,50 490,00
Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 DAF 1200,00 2136,15 2139,52 2141,20 423,67
Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 FOB 3000,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Соя ГОСТ 17109(88 30.03.2008 FOB 800,00 2445,21 2445,21 2445,21 484,20
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 31.12.2008 DDU 60,00 4284,93 4284,93 4284,93 848,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 29.02.2008 CPT 500,00 2348,25 2348,25 2348,25 465,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 29.02.2008 FCA 44,00 21210,00 21210,00 21210,00 4200,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.05.2008 FCA 120,00 21210,00 21210,00 21210,00 4200,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 16.02.2008 DAF 250,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 17.02.2008 DAF 500,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 15.03.2008 DAF 7000,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.03.2008 DAF 1100,00 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.04.2008 DAF 7000,00 1025,15 1025,15 1025,15 203,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 29.02.2008 DAF 662,20 5257,05 5800,07 7474,00 1148,53
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 31.03.2008 FOB 12000,00 6130,70 6147,11 6161,00 1217,25

Результати торгів 
та біржові ціни в Україні 
в січні 2008 року

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 DDU 20,00 2556,58 506,25
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2007 DAF 204,00 1767,50 350,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1767,50 350,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2007 DAF 204,00 1967,82 389,67
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1944,25 385,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2007 DDU 20,00 6666,00 1320,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CIP 44,00 2821,89 558,79
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2007 CPT 22,00 2708,21 536,28
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 160,00 1150,00 227,72 958,33 189,77
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 135,70 2676,50 530,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CPT 1169,00 1767,50 350,00
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 953,14 2186,29 432,93
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 100,00 2429,05 481,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 105,89 10195,33 2018,88
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 FOB 123,58 13600,59 2693,19
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 3838,00 760,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FOB 2,00 3838,00 760,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 FOB 23,00 12069,50 2390,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 2007 CPT 1950,00 1019,58 201,90
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»  
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 FOB 61160,00 1515,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 197852,25 1641,25 325,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 FOB 37335,72 1363,50 270,00
*Насіння еспарцету ГОСТ 2240(93 2007 FCA 120,00 3787,50 750,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 63,85 1919,00 380,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 DAF 760,00 2519,02 498,82
*Сорго ГОСТ 8759(92 2007 FAS 2830,00 1186,75 235,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2007 CIP 15101,00 168,91 33,45
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CPT 1605,00 1583,43 313,55
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 20,00 3812,75 755,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2007 DDP 200,00 1633,68 323,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 CPT 250,00 2247,25 445,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 21,35 1100,00 217,82 916,67 181,52
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 EXW 177,31 1240,00 245,54 1033,33 204,62
*Насіння кукурудзи ГОСТ 2240(93 2007 CIP 224,00 13987,50 2769,80
*Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240(93 2007 CIP 32,00 17717,50 3508,42
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002(69 2007 DAF 14,00 1984,65 393,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572(60 2007 FCA 84,00 3145,00 622,77
*Крупа ячна ГОСТ 5784(60 2007 DAF 14,00 1782,65 353,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 500,00 2323,00 460,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988(77 2008 FCA 250,00 6297,35 1247,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 67,85 3030,00 600,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2008 DAF 67,85 3030,00 600,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2007 FOB 5400,00 6100,40 1208,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 CPT 6000,00 8504,30 1684,02
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 FOB 9000,00 6117,23 1211,33
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 1700,00 2444,20 484,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 1920,00 2676,50 530,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 31.03.2008 FCA 100,00 2225,84 440,76
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2008 FOB 1799,65 1565,50 310,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.05.2008 FOB 6500,00 1590,75 315,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 DAF 5000,00 1338,25 265,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 FOB 60000,00 1338,25 265,00
*Соя ГОСТ 17109(88 29.02.2008 DAF 1900,00 2474,50 490,00
*Соя ГОСТ 17109(88 30.03.2008 FOB 800,00 2445,21 484,20
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 31.12.2008 DDU 60,00 4284,93 848,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 29.02.2008 CPT 500,00 2348,25 465,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 29.02.2008 CPT 2500,00 1161,50 230,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 31.03.2008 CPT 2000,00 1222,10 242,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 31.03.2008 FOB 12000,00 6147,11 1217,25
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 30.04.2008 CPT 2795,17 1717,00 340,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.04.2008 CPT 2000,00 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.08.2008 FOB 27000,00 1515,00 300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.04.2008 CPT 613,58 1237,25 245,00
*Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 DAF 1200,00 2139,52 423,67
*Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 FOB 3000,00 2045,25 405,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 29.02.2008 FCA 44,00 21210,00 4200,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.05.2008 FCA 120,00 21210,00 4200,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.03.2008 DAF 1100,00 1313,00 260,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 17.02.2008 DAF 500,00 1338,25 265,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.04.2008 DAF 7000,00 1025,15 203,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 16.02.2008 DAF 250,00 1338,25 265,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 15.03.2008 DAF 7000,00 959,50 190,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 29.02.2008 DAF 662,20 5800,07 1148,53

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробB
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 січня 2008 року

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 31 січня 2008 року
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Гречка 2 клас ДСТУ 4524(2006 2007 EXW 40,00 2255,68 446,67
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 408,00 1753,81 347,29
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 340,00 1949,30 386,00

Запорізька товарна біржа «Гілея»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2007 CPT 420,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 CPT 250,00 1324,00 262,18 1103,33 218,48
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 EXW 1995,00 3620,00 716,83 3016,67 597,36
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CIP 22,00 2818,61 558,14

Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 FCA 20,00 1818,00 360,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 DDU 10,00 7575,00 1500,00

Тернопільська агропромислова біржа

*Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2007 FCA 20,00 1919,00 380,00
*Насіння вики ГОСТ 7067(88 2007 CPT 20,00 3785,63 749,63

Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 227,50 6385,20 1264,40
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 4368,25 865,00

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 8160,00 2309,87 457,40
*Борошно пшеничне 2 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 250,00 1535,20 304,00

Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 EXW 5800,00 3152,60 624,28 2627,16 520,23
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 67,85 3181,50 630,00

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 3000,00 2656,30 526,00

Форвард

Житомирська  товарна агропромислова біржа

*Солод пивоварний 01.04.2008 DAF 51,70 2967,99 587,72

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Сорго ГОСТ 8759(92 30.03.2008 CPT 520,00 1515,00 300,00

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Соя ГОСТ 17109(88 31.03.2008 DAF 4850,00 2156,35 427,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.03.2008 FCA 15,70 19695,00 3900,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.12.2008 DAF 300,00 3030,00 600,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 31.03.2008 FOB 2700,00 1035,25 205,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.06.2008 FOB 15000,00 1030,20 204,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 15.03.2008 FOB 4700,00 1035,25 205,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 25.02.2008 FCA 50,00 1616,00 320,00
*Макуха соняшникова 29.02.2008 FOB 4700,00 1338,25 265,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 29.02.2008 DAF 60,00 2550,25 505,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 31.03.2008 DAF 500,00 5782,25 1145,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 20.06.2008 DAF 660,00 8332,50 1650,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 15.03.2008 FOB 8500,00 5757,00 1140,00
*Насіння вики ГОСТ 7067(88 29.02.2008 FCA 44,00 8080,00 1600,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробB
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 01 по 07 лютого 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 07 лютого 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2007 CPT 420,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 CPT 250,00 1320,00 1324,00 1330,00 262,18
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 EXW 7795,00 3150,00 3272,22 3620,00 647,96

Експортнi контракти*: СПОТ

Гречка 2 клас ДСТУ 4524(2006 2007 EXW 40,00 2255,68 2255,68 2255,68 446,67
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 FCA 20,00 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CIP 22,00 2818,61 2818,61 2818,61 558,14
Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2007 FCA 20,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Насіння вики ГОСТ 7067(88 2007 CPT 20,00 3785,63 3785,63 3785,63 749,63
Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 11160,00 2309,87 2403,00 2656,30 475,84
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 4368,25 4368,25 4368,25 865,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 227,50 5555,00 6385,20 14140,00 1264,40
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 DDU 10,00 7575,00 7575,00 7575,00 1500,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 408,00 1742,25 1753,81 1756,12 347,29
Борошно пшеничне 2 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 250,00 1535,20 1535,20 1535,20 304,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 340,00 1944,25 1949,30 1969,50 386,00
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 67,85 3181,50 3181,50 3181,50 630,00

Експортнi контракти*: Форвард

Сорго ГОСТ 8759(92 30.03.2008 CPT 520,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Насіння вики ГОСТ 7067(88 29.02.2008 FCA 44,00 8080,00 8080,00 8080,00 1600,00
Соя ГОСТ 17109(88 31.03.2008 DAF 4850,00 2156,35 2156,35 2156,35 427,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.03.2008 FCA 15,70 19695,00 19695,00 19695,00 3900,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.12.2008 DAF 300,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 31.03.2008 FOB 2700,00 1035,25 1035,25 1035,25 205,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.06.2008 FOB 15000,00 1030,20 1030,20 1030,20 204,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 15.03.2008 FOB 4700,00 1035,25 1035,25 1035,25 205,00
Солод пивоварний 01.04.2008 DAF 51,70 2967,99 2967,99 2967,99 587,72
Макуха соняшникова 29.02.2008 FOB 4700,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 25.02.2008 FCA 50,00 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 15.03.2008 FOB 8500,00 5757,00 5757,00 5757,00 1140,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 31.03.2008 DAF 500,00 5782,25 5782,25 5782,25 1145,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 20.06.2008 DAF 660,00 8332,50 8332,50 8332,50 1650,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробB
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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Український тижневик ділової інформації 

EBmail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236B0208, 227B9355. 
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь(якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,84 грн.
+ витрати на оформлення передплатних документів (0,55(2,40 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь(якого місяця та на будь(який термін. 
Вартість редакційної передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,80 грн.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008"й рік і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!


