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Фахівці зернової галузі зібралися 7 грудня в
Українському домі в Києві на Другий міжнародний
конгрес «Зерновий Олімп 2010». Конгрес об'єднав
понад 320 керівників та спеціалістів галузі
рослинництва. Робота форуму вкотре довела,
що аграрна Україна потрібна світу.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ В УКРАЇНІ...
У всьому світі поступово набуває поширення рух
за здорову та корисну продукцію. Та навіть
попри інтерес із-за кордону та гучні гасла,
з якими політики переконують, що всіма руками
«за» екологічно чисту їжу, ринок органічної
продукції розвинутий дуже мало.
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Стан посівів
За даними Мінагрополітіки
України, що базується на
оперативній інформації ре!
гіонів, станом на 9 грудня
2010 р. сходи озимих культур
на зерно збереглися на площі
8171,4 тис. га, що становить
99,7% від загальної посівної
площі.
Так, сходи озимої пшениці і
тритикале збереглися на пло!
щі 6632,4 тис. га (або 99,7%
до площі сівби), жита – на
322,7 тис. га (99,8%), ячменю
– на 1213,3 тис. га (99,1%).
Сходи озимого ріпаку збере!
жені на 99,9% посівній пло!
щі, тобто на 1033,2 тис. га.
На звітну дату в хорошому і
задовільному стані знахо!
дяться 92,5% посівів озимих
культур, у т.ч. пшениці і три!
тикале – 92,7%, жита –
97,1%, ячменю – 89,3%; посі!
вів озимого ріпаку – 89,4%.

Експорт
зернових
У листопаді з України, за да!
ними «УкрАгроКонсалту»,
було експортовано 509,7 тис.
тонн зерна (1,4 млн тонн у
жовтні), зокрема 195 тис.
тонн пшениці, 82,8 тис. тонн
ячменю і 198,9 тис. тонн куку!
рудзи. Експорт у листопаді
суттєво відстає від відповід!
ного періоду минулого року,
коли було експортовано 2,3
млн тонн зерна. Всього з по!
чатку сезону було експорто!
вано 5,3 млн тонн збіжжя при
експортному потенціалі 14!15
млн тонн.
Більш того, серед низки ком!
паній, що брали участь в роз!
поділі квоти 12 листопада, ще
не всі отримали ліцензії і то!
му не можуть відвантажувати
зерно.
Зараз на ринку фуражного
зерна присутні українські
комбікормові підприємства,
Аграрний фонд і декілька
трейдерів з числа тих, що от!
римали експортну квоту
Не дивлячись на спроби вну!
трішніх покупців понизити ці!
ни, виробники стримують
продажі фуражних зернових,
особливо кукурудзи.
На думку експертів, великий
урожай української кукуру!
дзи 2010/11 сезону дозволяє
сподіватися, що експортні об!
меження на неї буде або ска!
совано в другій половині се!
зону, або квоти на експорт
суттєво збільшено.

Сила нації –
у наступництві поколінь!
ВІДРОДЖЕННЯ і процвітання
українського села, перетворення
агропромислового комплексу на
ефективний конкурентоспромож#
ний сектор економіки, розвиток
людського потенціалу галузі стали
головними пріоритетами Програ#
ми економічних реформ на 2010#
2014 роки, реалізувати яку поста#
вив за мету Президент України
Віктор Янукович.
Втілити ці амбітні плани мо#
жливо лише за наявності в АПК
потужної когорти фахівців, відда#
них свої справі та ідеалам служін#
ня Батьківщині, адже сільське
господарство це не лише поля і

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Останнє
Зміна
Зміна
значення
за
з початку
09.12.2010 тиждень
року

Індекс
станом

UX(індекс
(Україна)

2235,96

2,8%

53,6%

РТС
(Росія)

1711,56

2,8%

18,5%

WIG 20
(Польша)

2757,07

2,8%

15,4%

DAX*
(Німеччина)

6975,87

1,6%

17,1%

S&P 500*

1228,28

1,8%

10,1%

(США)
* – за попередню торгівельну сесію.

За даними «EAVEX CAPITAL»

ферми, це, в першу чергу, люди.
Саме найвидатнішим особисто#
стям, чий життєвий шлях може
стати взірцем, а заслуги перед
Батьківщиною вшановано висо#
ким званням Герой України прис#
вячена книга «Зірки першої вели#
чини. Агропромисловий ком#
плекс України». Вона покликана
передати естафету вірності та
звитяги сучасникам і прийдеш#
нім поколінням аграріїв. Тому
книгу своїми вступними словами
підтримали три Президенти Ук#
раїни, які відзначили цим найви#
щим державним званням праців#
ників АПК.

Унікальність видання у тому,
що воно, в першу чергу, віддає ша#
ну Героям за життя. Прочитавши
ці не сухі енциклопедичні дані і
переповідання хронології дося#
гнення успіху, а сповненні щирих
людських емоцій думки і переко#
нання видатних співвітчизників,
кожен має можливість зустрітися
з ними і почерпнути справжню
життєву мудрість із першоджере#
ла. Особливо корисно це для мо#
лоді, для студентства, яке, на
жаль, у більшості своїй, не хоче
повертатися в село. Книга покли#
кана дати читачам життєві орієн#
тири, прищепити їм любов до рід#

ної землі. Хто інший так, як герої
книги, зможе надихнути молодь
мудрістю і працелюбством, відда#
ністю справі і наполегливістю у
досягненні мети? Саме тому пре#
зентацію цього видання вирішено
було провести у Національному
університеті біоресурсів і приро#
докористування України – визна#
ній кузні кадрів для АПК, яка до
того ж виховала у своїх стінах 12
Героїв України#аграріїв.
Вшанувати героїв видання
9 грудня прибули Президент Ук#
раїни 1994#2005 років, президент
фонду «Україна» Леонід Кучма,
який є безпосереднім фундатором
високого звання Герой України,
радники чинного Президента Ук#
раїни Павло Гайдуцький і Віктор
Слаута, керівники профільних
об'єднань АПК, студенти НУБіП,
представники ЗМІ.
Продовження на стор.89Ô

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРА
Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на світових
фондових майданчиках, та динаміка цін на їхні
цінні папери.
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Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством за
поточний тиждень.

15

АГРОПРОФІ
№

46 [133]  10 грудня, 2010

2 АКТУАЛЬНО

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

Виконавчу владу в Україні реформують
Президент України Віктор
Янукович 9 грудня підписав
Ук а з № 1 0 8 5 / 2 0 1 0 « П р о
оптимізацію системи цен+
тральних органів виконав+
чої влади», яким реорганізу+
ється низка міністерств і ві+
домств України.
ДОКУМЕНТОМ встановлено,
що міністерства та інші цен#
тральні органи виконавчої влади,
що утворюються шляхом реорга#
нізації інших центральних орга#
нів виконавчої влади, є правона#
ступниками органів, які реорга#
нізуються.
Центральні органи виконав#
чої влади, на які цим Указом по#
кладені функції з реалізації дер#
жавної політики у відповідній
сфері, виконують повноваження
у визначених сферах компетенції
відповідних органів, що ліквіду#
ються згідно з цим Указом.
Кабінет Міністрів України до
завершення реформування си#
стеми центральних органів вико#
навчої влади має забезпечувати
належне виконання функцій
центральних органів виконавчої
влади, що ліквідуються, реорга#
нізуються.
Також, серед іншого, уряд
має забезпечити в процесі лікві#
дації, реорганізації центральних
органів виконавчої влади скоро#
чення чисельності державних
службовців, які працюють у цен#
тральних органах виконавчої
влади, не менше, ніж на 30 від#
сотків.
Згідно з указом, наказано
утворити:
Міністерство аграрної полі
тики та продовольства України
та Державну інспекцію сільсько
го господарства України, реорга#
нізувавши Міністерство аграрної
політики України;
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, реор#
ганізувавши Міністерство еконо#
міки України, а також поклавши
на Міністерство, що утворюєть#
ся, функції у сфері реалізації дер#
жавної регуляторної політики,
державної політики з питань роз#
витку підприємництва, регулю#
вання цінової політики (крім пи#
тань реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців);
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України,
реорганізувавши Міністерство
палива та енергетики України,

Міністерство вугільної проми#
словості України;
Міністерство інфраструкту
ри України, Державну авто
транспортну службу України,
Державну авіаційну службу Ук
раїни, Державну службу зв'язку
України, Державну службу мор
ського та річкового транспорту
України, реорганізувавши Міні#
стерство транспорту та зв`язку
України, а також поклавши на
Міністерство, що утворюється,
функції з реалізації державної
політики у сфері туризму;
Міністерство культури Укра
їни та Державне агентство Укра
їни з питань кіно, реорганізував#
ши Міністерство культури і ту#
ризму України, а також поклав#
ши на Міністерство, що утворю#
ється, функції з реалізації дер#
жавної політики у сферах міжна#
ціональних відносин, захисту
прав національних меншин Ук#
раїни, релігії;
Міністерство надзвичайних
ситуацій України, Державну
службу гірничого нагляду та про
мислової безпеки України, Дер
жавне агентство України з упра
вління зоною відчуження, Дер
жавну інспекцію техногенної без
пеки України, реорганізувавши
Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у спра#
вах захисту населення від наслід#
ків Чорнобильської катастрофи;
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України, Дер
жавну службу інтелектуальної
власності України, Державну
службу молоді та спорту України,
реорганізувавши Міністерство
освіти і науки України, Міністер#
ство України у справах сім`ї, мо#
лоді та спорту;
Міністерство екології та при
родних ресурсів України, Дер
жавну екологічну інспекцію Ук
раїни, Державну службу геології
та надр України, реорганізував#
ши Міністерство охорони навко#
лишнього природного середови#
ща України;
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житло
вокомунального господарства
України, реорганізувавши Мі#
ністерство регіонального роз#
витку та будівництва України,
Міністерство з питань житлово#
комунального господарства Ук#
раїни;
Міністерство соціальної полі
тики України, Державну інспек
цію України з питань праці, реор#

ганізувавши Міністерство праці
та соціальної політики України;
Державну архівну службу Ук
раїни, реорганізувавши Держав#
ний комітет архівів України, а та#
кож поклавши на цю Службу
функції з реалізації державної
політики у сфері створення та за#
безпечення функціонування си#
стеми страхового фонду доку#
ментації;
Державну ветеринарну та фі
тосанітарну службу України, ре#
організувавши Державний комі#
тет ветеринарної медицини Ук#
раїни, а також поклавши на цю
Службу функції з реалізації дер#
жавної політики у сфері охорони
прав на сорти рослин;
Державну виконавчу службу
України, поклавши на цю Служ#
бу функції з реалізації державної
політики у сфері організації ви#
конання рішень судів та інших
органів (посадових осіб) відпо#
відно до законів;
Д ер ж а в н у к а з н а ч е й с ь к у
службу України, поклавши на цю
Службу функції у сфері казна#
чейського обслуговування дер#
жавного бюджету;
Державну міграційну службу
України, поклавши на цю Служ#
бу функції з реалізації державної
політики з питань громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних
осіб, а також у справах міграції в
межах, визначених законодав#
ством про біженців;
Д ер ж а в н у п ен і т ен ц і а р н у
службу України, реорганізував#
ши Державний департамент Ук#
раїни з питань виконання пока#
рань;
Державну податкову службу
України, реорганізувавши Дер#
жавну податкову адміністрацію
України;
Державну пробірну службу
України, поклавши на цю Служ#
бу функції з реалізації державної
політики у сфері державного
пробірного контролю;
Державну реєстраційну
службу України, поклавши на
цю Службу функції з реалізації
державної політики у сфері реє#
страції юридичних осіб та фізич#
них осіб – підприємців, у сфері
реєстрації релігійних організа#
цій, а також функції Міністер#
ства юстиції України з реалізації
державної політики у сфері реє#
страції;
Державну санітарноепідемі
ологічну службу України, по#
клавши на цю Службу функції з
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реалізації державної політики у
сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя на#
селення;
Державну службу з питань ін
валідів та ветеранів України, ре#
організувавши Державний комі#
тет України у справах ветеранів,
а також поклавши на цю Службу
функцію з реалізації державної
політики у сфері соціального за#
хисту інвалідів;
Державну службу статистики
України, реорганізувавши Дер#
жавний комітет статистики Укра#
їни;
Державну службу технічного
регулювання України, реоргані#
зувавши Державний комітет Ук#
раїни з питань технічного регу#
лювання та споживчої політики;
Державну службу України з
лікарських препаратів і контролю
за наркотиками, реорганізувавши
Державну інспекцію з контролю
якості лікарських засобів Міні#
стерства охорони здоров'я Украї#
ни та Державний комітет Украї#
ни з питань контролю за нарко#
тиками;
Державну службу України з
питань захисту персональних да
них;
Державну службу України з
питань протидії ВІЛінфек
ції/СНІДу та інших соціально
небезпечних захворювань;
Державну службу фінансово
го моніторингу України, реоргані#
зувавши Державний комітет фі#
нансового моніторингу України;
Державне агентство водних
ресурсів України, реорганізував#
ши Державний комітет України
по водному господарству;
Державне агентство екологіч
них інвестицій України, реоргані#
зувавши Національне агентство
екологічних інвестицій України;
Державне агентство з енерго
ефективності та енергозбережен
ня України, реорганізувавши На#
ціональне агентство України з
питань забезпечення ефективно#
го використання енергетичних
ресурсів;
Державне агентство з інве
стицій та управління національ
ними проектами України, реорга#
нізувавши Державне агентство
України з управління національ#
ними проектами та Державне
агентство України з інвестицій та
розвитку;
Державне агентство з питань
науки, інновацій та інформації
України, реорганізувавши Дер#
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жавний комітет України з питань
науки, інновацій та інформатиза#
ції;
Державне агентство земель
них ресурсів України, реорганізу#
вавши Державний комітет Украї#
ни із земельних ресурсів;
Державне агентство лісових
ресурсів України, реорганізував#
ши Державний комітет лісового
господарства України;
Державне агентство резерву
України, реорганізувавши Дер#
жавний комітет України з дер#
жавного матеріального резерву;
Державне агентство рибного
господарства України, реоргані#
зувавши Державний комітет риб#
ного господарства України;
Державне агентство України
з управління державними корпо
ративними правами та майном,
реорганізувавши Міністерство
промислової політики України;
Державну архітектурнобуді
вельну інспекцію України, по#
клавши на цю Інспекцію функції
з реалізації державної політики з
питань державного архітектурно#
будівельного контролю;
Державну фінансову інспек
цію України, реорганізувавши
Головне контрольно#ревізійне
управління України.
Ліквідувати, згідно з Ука#
зом, мають наступні державні ві#
домства:
Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду, по#
клавши його функції на Держав#
ну службу гірничого нагляду та
промислової безпеки України та
Державну інспекцію техногенної
безпеки України;
Вищу атестаційну комісію
України, поклавши її функції на
Міністерство освіти і науки, мо#
лоді та спорту України;
Український інститут націо
нальної пам'яті;
Державний комітет України з
питань регуляторної політики та
підприємництва;
Державний комітет України у
справах національностей та ре
лігій.
Перейменовуються:
Державний комітет ядерного
регулювання України на Держав#
ну інспекцію ядерного регулю#
вання України;
Національне космічне агент#
ство України на Державне кос#
мічне агентство України.
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3 АКТУАЛЬНО

КАДРОВІ РОТАЦІЇ

Президент реорганізував
Кабінет Міністрів
Президент України Віктор Янукович своїми указами від 9
грудня 2010 року постановив призначити:
КЛЮЄВА Андрія Петровича Першим віце!прем'єр!міні!
стром України – міністром економічного розвитку і торгівлі
України.
КОЛЕСНІКОВА Бориса Вікторовича Віце!прем'єр!міністром
України – міністром інфраструктури України.
ТИХОНОВА Віктора Миколайовича Віце!прем'єр!міністром
України – міністром регіонального розвитку, будівництва та
житлово!комунального господарства України.
ТІГІПКА Сергія Леонідовича Віце!прем'єр!міністром Украї!
ни – міністром соціальної політики України.
БАЛОГУ Віктора Івановича міністром надзвичайних ситуа!
цій України.
БОЙКА Юрія Анатолійовича міністром енергетики та ву!
гільної промисловості України.
ЗЛОЧЕВСЬКОГО Миколу Владиславовича міністром еко!
логії та природних ресурсів України.
КУЛИНЯКА Михайла Андрійовича міністром культури Ук!
раїни.
ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича міністром аграр!
ної політики та продовольства України.
ТАБАЧНИКА Дмитра Володимировича міністром освіти і
науки, молоді та спорту України.
Звільнити:
КЛЮЄВА Андрія Петровича з посади Першого віце!
прем'єр!міністра України.
КОЛЕСНІКОВА Бориса Вікторовича з посади Віце!прем'єр!
міністра України.
ТІГІПКА Сергія Леонідовича з посади Віце!прем'єр!міністра
України.
ТИХОНОВА Віктора Миколайовича з посади Віце!прем'єр!
міністра України.
БАЛОГУ Віктора Івановича з посади міністра України з пи!
тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи.
БОЙКА Юрія Анатолійовича з посади міністра палива та
енергетики України.
ЄФИМЕНКА Костянтина Олексійовича з посади міністра
транспорту та зв'язку України.
ЗЛОЧЕВСЬКОГО Миколу Владиславовича з посади міністра
охорони навколишнього природного середовища України.
КОЛЄСНІКОВА Дмитра Валерійовича з посади міністра
промислової політики України.
КУЛИНЯКА Михайла Андрійовича з посади міністра куль!
тури і туризму України.
НАДРАГУ Василя Івановича з посади міністра праці та со!
ціальної політики України.
ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича з посади міні!
стра аграрної політики України.
САФІУЛЛІНА Равіля Сафовича з посади міністра України у
справах сім'ї, молоді та спорту.
ТАБАЧНИКА Дмитра Володимировича з посади міністра
освіти і науки України.
ТОЛСТОУХОВА Анатолія Володимировича з посади міні!
стра Кабінету Міністрів України.
ХІВРИЧА Юрія Єгоровича з посади міністра з питань жит!
лово!комунального господарства України.
ЦУШКА Василя Петровича з посади міністра економіки
України.
ЯЦУБУ Володимира Григоровича з посади міністра регіо!
нального розвитку та будівництва України.
ЯЩЕНКА Юрія Петровича з посади міністра вугільної про!
мисловості України.
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«Укрспирт» убезпечать
від приватизації?
Парламент України зареєс+
трував законопроект про
внесення «Укрспирту» до пе+
реліку об`єктів, які не підля+
гають приватизації. Текст
проекту закону про внесення
зміни у Закон України «Про
перелік об`єктів права дер+
жавної власності, які не під+
лягають приватизації» (ре+
єстр. № 7414 від 2 грудня
2010 р.) опублікований на
сайті Верховної Ради. Ініціа+
тор законопроекту – Кабінет
Міністрів України.
МЕТОЮ прийняття проекту За#
кону України є запобігання від#
чуженню Державного підприєм#
ства спиртової та лікеро#горілча#
ної промисловості «Укрспирт» з
державної власності шляхом
включення його до переліку
об'єктів права державної власно#
сті, що не підлягають приватиза#
ції. Документом пропонується
внести зміни в перелік об`єктів
права державної власності, які
не підлягають приватизації, і
внести до списку Державне під#
приємство спиртової і лікеро#го#
рілчаної промисловості «Укр#
спирт».
У пояснювальній записці
сказано, що необхідність допов#
нення переліку об`єктів права
державної власності, які не під#
лягають приватизації, пов`язана
з рішенням уряду об`єднати в
одній новоствореній юридичній
особі ДП «Укрспирт» усі потуж#
ності з виробництва спирту ети#
лового і всі потужності з вироб#
ництва лікеро#горілчаних виро#
бів, що належать державі .
У зв`язку з цим відбувається
реорганізація державних під#
приємств та об`єднань спирто#
вої і лікеро#горілчаної проми#
словості, які відносяться до сфе#
ри управління Міністерства аг#
рарної політики України, шля#

хом приєднання до державного
підприємства «Укрспирт» із
створенням на базі реорганізо#
ваних підприємств окремих пі#
дрозділів.
Оскільки реорганізовані під#
приємства та об`єднання спир#
тової і лікеро#горілчаної проми#
словості віднесені до переліку
об`єктів права державної власно#
сті, що не підлягають приватиза#
ції, то на Державне підприєм#
ство спиртової і лікеро#горілча#
ної промисловості «Укрспирт»
як на правонаступника майно#
вих прав та обов`язків держав#
них спиртових і лікеро#горілча#
них підприємств треба пошири#
ти заборону відчуження з дер#
жавної власності.
Прийняття цього Закону
створить законодавчі підстави
для заборони відчуження Дер#
жавного підприємства спиртової
та лікеро#горілчаної промисло#
вості «Укрспирт» із державної
власності та забезпечить збере#
ження майнових комплексів, що
виготовляють спирт і лікеро#го#
рілчані вироби, у власності дер#
жави; створить передумови для
підвищення ефективності робо#
ти спиртової галузі, посилення
державного контролю за обігом
спирту та лікеро#горілчаних ви#
робів.

Довідка. Кабінет міністрів Ук#
раїни постановою №672 від 28
липня 2010 р. ліквідував держав#
ний концерн спиртової і лікеро#
горілчаної промисловості (кон#
церн «Укрспирт») і створив дер#
жавне підприємство спиртової і
лікеро#горілчаної промисловості
(державне підприємство «Укр#
спирт»), яке стало правонаступ#
ником концерну «Укрспирт».
ДП «Укрспирт» створене на
базі майна концерну «Укр#
спирт», державних підприємств
та об`єднань спиртової і лікеро#
горілчаної промисловості з від#
несенням підприємства до сфе#
ри управління Міністерства аг#
рарної політики.
Також постановою передба#
чена реорганізації державних
підприємств та об`єднань спир#
тової і лікеро#горілчаної проми#
словості, які належать до сфери
управління Міністерства аграр#
ної політики, шляхом приєднан#
ня до державного підприємства
«Укрспирт», виділення майна, з
використанням якого вигото#
вляється підакцизна продукція,
і передачі такого майна «Укр#
спирту».
ДП «Укрспирт» уповноваже#
не здійснювати експорт етило#
вого і плодового спирту та опто#
ву торгівлю ними.

Закупівельні ціни на зерно,
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН»
на період з 10 по 14 грудня 2010 року, грн/тонна
Базис поставки

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл.
Колосовський елеватор, Миколаївська обл.
Філія «Решетилівська», Полтавська обл.
Філія «Золотоніська», Черкаська обл.
Філія «Смотрич», Хмельницька обл.
Філія «Ромодан», Полтавська обл.
Філія «Глобинська», Полтавська обл.
Філія «Градизьк», Полтавська обл.
Філія «Артемівська», Полтавська обл.
Філія «Вітове», Черкаська обл.
Філія «Кам’янка(Дніпровська», Запорізька обл.
Філія «Мар’янівська», Польтавська обл.
1
2

Пшениця
2 кл. 3 кл. 6 кл.
(гр.А) (гр.А)
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Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%.
Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль.
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«НІБУЛОН» і «Cimbria» зміцнюють співпрацю

ДАТСЬКА компанія «Cimbria
Unigrain A/S» є давнім, надійним,
перевіреним часом партнером
ТОВ СП «НІБУЛОН». Ця компа#
нія зробила і робить дуже серйоз#
ний внесок у розвиток інновацій#
ної патріотичної інвестпрограми
«НІБУЛОНа», поставляючи на
елеватори найсучасніше високо#
технологічне обладнання. Надій#
ність датського обладнання пере#
вірена роками і на практиці дове#
дено, що воно може працювати
понад три роки без перерви, по#
над 25 тисяч годин без ремонту!
На початку грудня генераль#
ний директор ТОВ СП «НІБУ#
ЛОН», Герой України Олексій Ва#
датурський перебував з візитом у
датському місті Тістед, де розта#
шована штаб#квартира компанії
«Cimbria Unigrain». Під час свого
перебування в Данії Олексій Ва#
датурський детально обговорив зі
своїми датськими партнерами
умови виконання останнього
контракту на постачання облад#
нання для майбутніх елеваторних

комплексів «НІБУЛОНа» в рам#
ках реалізації інвестиційного
проекту.
За словами О.О.Вадатурсько#
го, велике значення для компанії
«НІБУЛОН» має той факт, що
сьогодні для реалізації масштаб#
ного інвестпроекту компанії Дат#
ський Експортно#Кредитний
фонд під гарантії Датського уряду
виділив кошти на елеваторне
обладнання: «Лише уявіть, якого
рівня довіра до нашої компанії іс#
нує сьогодні в світі! – говорить
Олексій Вадатурський. –
«НІБУЛОН» є зв'язуючим лан#
цюгом між Данією та Україною.
Аби зберегти лідерські позиції на
ринку зерна, для нашої компанії
дуже важливо дотримуватись усіх
вимог по якості сільгосппродук#
ції. Спеціально розроблене
обладнання компанії «Cimbria
Unigrain» дозволяє нам гаранту#
вати дотримання всіх вимог кра#
їн– отримувачів щодо якості.
Датські партнери відмінно перей#
няли наш рівень роботи. Разом

ми піднімемо статус української
сільгосппродукції на світових
ринках зернових та олійних куль#
тур».
Директор фірми «Cimbria
Unigrain A/S» Хеннінг Рослев
Бук зазначив, що, зважаючи на
серйозний аграрний потенціал
України, датська компанія вбачає
гарні перспективи у співпраці з
компанією «НІБУЛОН».
«Ми віримо, що інвестицій#
ний проект компанії «НІБУЛОН»
удосконалить транспортну скла#
дову аграрної галузі України, –
говорить виконавчий директор
«Cimbria Unigrain A/S» Карстен
Ларсен. – Сільськогосподарсь#
кий сектор цієї країни ніколи не
мав таких можливостей для ро#
звитку, які створює сьогодні в Ук#
раїні компанія «НІБУЛОН».
Так, за словами директора
представництва компанії «Cim#
bria Unigrain» в Україні Оксани
Стретович: «Співпраця з компа#
нією «НІБУЛОН» приємна ще й
тому, що завжди відчувається ви#
сокий рівень професіоналізму
партнерів. Це гарний стимул для
нашої компанії, можливість удос#
коналюватись».
Також під час зустрічі Олексій
Вадатурський у супроводженні
керівництва «Cimbria Unigrain»
зміг на власні очі ознайомитись із
процесом виробництва на під#
приємстві, навіть поспостерігав,
як виготовляється призначене
для «НІБУЛОНа» обладнання.
Підсумком зустрічі давніх
партнерів по бізнесу на датській
землі стало підтвердження чин#
ності та безумовного виконання
всіх спільних планів.

Вибір року: краща мережа агротехнологічних
центрів 2010 року – у компанії АМАКО
20 ЛИСТОПАДА 2010 року в На#
ціональному палаці мистецтв «Ук#
раїна» відбулася десята урочиста
церемонія нагородження пере#
можців Міжнародного фестиваля#
конкурсу «Вибір року» в Україні.
В 2010 році на церемонії були
нагороджені більш ніж 60 провід#
них українських та іноземних
компаній, товари яких отримали
перемогу в більш ніж 80 номіна#
ціях. Серед переможців – компа#
нія АМАКО, яка стала кращою в
номінації «Мережа агротехноло#
гічних центрів 2010 року».
«Дана нагорода була очікува#
ною тому, що наші працівники і
взимку, і влітку до пізнього вечора
важко працювали для того, щоб
ми змогли досягти таких високих
результатів. Ми намагалися знай#
ти таку нішу, якою на ринку фак#
тично ніхто не займається. Це як#
раз створення агротехнологічного
супроводу для наших клієнтів. В
АМАКО працюють прекрасні
спеціалісти, які розробляють біз#
нес#плани для будь#якої компанії»
– коментує генеральний директор
компанії АМАКО Україна Роман
Осадчий.

Відзначимо, що це вже друга
перемога у Міжнародному#фести#
валі конкурсі «Вибір року». У 2008
році компанія АМАКО була кра#
ща в номінації «Компанія року з
продажу імпортної сільськогоспо#
дарської техніки в Україні».
Визначення переможця здій#
снювалося завдяки маркетинго#
вим дослідженням, які проводи#
лися дослідницькою компанією
міжнародного рівня TNS#Ukraine
і аудитором досліджень – компа#
нією Deloitte&Touche.

АМАКО володіє однією з най#
більших мереж технічного обслу#
говування та продажу повного
шлейфу сільгосптехніки та облад#
нання від кращих світових вироб#
ників. Навчання персоналу та по#
стачання запасних частин здій#
снюється через навчальні центри
та чисельні широкопрофільні
складські комплекси в усіх регіо#
нах України. Партнерська мережа
АМАКО налічує 33 дилерських і
25 регіональних агротехнологіч#
них центри у країнах СНД.

ПОДІЯ Фахівці традиційної для українського
сільського господарства зернової галузі
зібралися 7 грудня в Українському домі в Києві
на Другий міжнародний конгрес «Зерновий
Олімп 2010». Організатори заходу – аграрна
консультаційна компанія «Дикун Глобал
Консалт». Конгрес об'єднав понад 320
керівників та спеціалістів галузі рослинництва.
Робота форуму вкотре довела, що аграрна
Україна потрібна світу. І здається, величезному
потенціалу українського аграрного сектору,
буде сприяти навіть погода…
Олесь Євтєєв
ЩИРУ зацікавленість присутніх
викликали доповіді зарубіжних
фахівців. Крістіан Бікерт –
консультант Німецького сільсь#
когосподарського товариства –
проаналізував тенденції розвит#
ку ринку зернових у світі, а та#
кож спрогнозував експортні мо#
жливості України. Керівник про#
екту «Німецько#український аг#
рарний діалог» Хайнц+Віль+
гельм Штрубенгофф предста#
вив аналіз та прогноз цін на
олійні в Україні у 2010#2011 ро#
ках та дослідив фактори, що
впливають на ціноутворення.
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ з експор#
том, а відтак і з цінами на збіж#
жя, туманні перспективи май#
бутнього сезону зумовили зро#
зумілий інтерес аграріїв до до#
повіді радника Президента Ук#
раїни Віктора Слаути, який
висвітлив проблеми розвитку
галузі та державного регулюван#
ня АПК. Особливу зацікавле#
ність присутніх викликало пи#
тання створення та функціону#
вання ринку землі.
За його словами, міжнародні
експерти зробили прогноз ро#
звитку світового сільськогоспо#
дарського виробництва до 2020
року, де одностайно пророкують
зростання попиту на продукцію
АПК. Усе суттєвіше впливати#
муть на господарювання зміни
клімату. Потреба враховувати ці
зміни спонукала Міністерство
аграрної політики спрямувати до
Національної академії наук за#
пит на розробку рекомендацій
плану дій у нових умовах: яким
має бути сортовий склад культур,
зони оптимальних термінів висі#
вання, тощо. «Бо підручники

вже не спрацьовують – світ змі#
нюється», – сказав він. Найкра#
щою ілюстрацією цьому став не#
чувано теплий листопад цього
року, який суттєво вплинув на
вегетацію озимих культур.
Одним із важливих недолі#
ків, який, на думку Віктора
Слаути, повинна в першу чергу
виправити влада, є відсутність
стабільного зв'язку між вироб#
ництвом обсягів продукції на се#
лі і розвитком сільської інфра#
структури, соціальної сфери се#
ла. У селян втрачається мотива#
ція – в ім'я чого тоді збільшувати
урожаї, надої, прирости, якщо
життя від цього ніяк не покра#
щується?
За словами радника Прези#
дента, зараз формується новий
бюджет, уперше – на базі нового
Податкового кодексу. Віктор
Слаута вважає, що аграріям треба
в цьому кодексі дещо виправля#
ти. «Відсотків на 80 питання аг#
ропромислового комплексу у ко#
дексі вирішені прийнятно, але є
питання, з якими ми не можемо
погодитися, сказав Віктор Андрі#
йович. – Я вказував на це в ана#
літичній записці на ім'я Прези#
дента. Тому ми, аграрії, разом з
Верховною Радою маємо випра#
вити ситуацію. Наприклад, відмі#
нено спеціальний режим оподат#
кування, а натомість нічого не
запропоновано. Цей режим при
всіх його недоліках дає аграріям
11 мільярдів гривень непрямої
допомоги. Далі. Є неприбуткові
кооперативи. Можливо логіка
фінансового чиновника не в змо#
зі сприймати це словосполучен#
ня – неприбутковий кооператив.
Але ж це розповсюджена практи#
ка – об'єднання зусиль членів
кооперативу – наприклад, влас#
ників корів. У кооператива є той,
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хто збирає молоко і лаборант, який
робить аналіз цього молока. Нія#
кого прибутку такий кооператив
не має. Те ж стосується й заготі#
вельної діяльності по лінії спожив#
чої кооперації. Люди старшого ві#
ку добре пам'ятають цю практику,
коли заготовляли для переробки
овочі, фрукти і таке інше. На наш
погляд, обкладатися податком має
лише прибуток від такої діяльно#
сті. Думаю, ще в цьому році нам
вдасться внести відповідні поправ#
ки до Податкового кодексу, щоб
врегулювати такі питання».

рення сприятливого механізму
гарантування прав на землю.
Це два основних блоки пла#
ну. Перший блок, у свою чергу,
підрозділяється на: реформуван#
ня системи державного упра#
вління агропромисловим ком#
плексом, розвиток інфраструкту#
ри ринків аграрної продукції,
створення ефективної системи
фінансового забезпечення аграр#
ного сектору, гармонізацію си#
стеми стандартизації сільсько#
господарської продукції з норма#
ми, що застосовуються в ЄС, ро#
звиток сільських територій та со#
ціальної сфери села.
Другий блок включає стано#
влення правових основ ведення
державного земельного кадастру
та визначення правових економіч#
них засад організації і функціону#
вання ринку земель, визначення
напрямків впровадження держав#
ної політики, спрямованих на ра#
ціональне використання та розви#
ток земель.
Для повної реалізації наміче#
ної програми розроблено 96 зако#
нопроектів, які будуть сприяти ро#
звитку агропромислового ком#
плексу. Перші 10 найважливіших
найближчим часом розглядатиме
Верховна Рада.

Закордонні аналітики поздоровляли українських
аграріїв з блискучими перспективами, що їх перед
нами відкриває сприятлива кон'юнктура світового
ринку. Вітчизняні фахівці радили готуватися до
найгіршого ; затягати паски та оптимізувати витрати.
Окреме бюджетне питання –
соціальна сфера села. За словами
Віктора Слаути, на селі вже є гос#
подарі, що за своїми фінансови#
ми можливостями готові на тери#
торіях, де вони працюють, і доро#
гу прокласти, і дитсадок побуду#
вати. Але потрібно, щоб держава
теж у цьому брала участь, хоча б
50 на 50.
Високопосадовець повідомив,
що Комітет з економічних ре#
форм при Президентові України
разом з профільним міністер#
ством, зарубіжними експертами,
громадськими організаціями та
профспілками за літо відпрац#
ювали організаційний план ре#
формування агропромислового
комплексу, в першу чергу – зе#
мельних відносин. До плану вхо#
дить розробка довгострокової
стратегії розвитку аграрного сек#
тору та сільських територій і ро#
звиток земельних відносин, ство#

На думку промовця, влада має
вибудувати таку політику в галузі,
яку б підтримали всі асоціації
сільгоспвиробників: і малі, і вели#
кі. Це має бути стратегічний на#
прям розвитку АПК на 10 років.
Така політика була б для всіх агра#
ріїв в Україні великим благом.
За словами Віктора Слаути,
влада «дозріла» до започаткування
ринку землі в Україні, і це питан#
ня перестає бути суто теоретич#
ним. «Ми вивчили світовий дос#
від, де ринок землі існує вже дав#
но, – сказав він. – Земля в Украї#
ні залишиться у тих, хто на ній
працює, проте вони отримають
потужний фінансовий ресурс».
Для того, щоб все було макси#
мально прозоро, потрібно до#
опрацювати закони про земель#
ний кадастр, про ринок землі.
Слід ретельно вивчити досвід сус#
ідів, врахувати специфіку укра#
їнських земельних відносин. При#

міром, у нас часто#густо бувають
випадки, коли власники земель#
них паїв помирають, і у них немає
спадкоємців. За оцінками земель#
них експертів, обсяги такої «без#
господарної» землі в Україні скла#
дають 2,5#3 млн га. На думку по#
садовця, ці паї доцільно було б
об'єднати у певний державний
фонд, за прикладом Росії, де у
Білгородській області зробили
спеціальний фонд землі, яку адмі#
ністрація надає під інвестиційні
аграрні програми.

Сергій НАЛИВКА

СТАН РИНКУ зернових в Україні
у 2010#2011 маркетинговому році
аналізував директор консалтинго#
вої агенції «ААА» Сергій Налив+
ка. На його думку, ринок зерно#
вих в Україні сьогодні – політич#
ний ринок. Головні ознаки поточ#
ного сезону – добрий врожай, до#
волі висока якість зерна та великі
залишки з минулого року. Фак#
тична заборона експорту та відсут#
ність покупців створили значний
надлишок зерна в Україні, що
призвело до падіння цін на вну#
трішньому ринку. На думку екс#
перта, обсяги квотування, запро#
поновані урядом, явно недостатні
для українського агропромисло#
вого комплексу. Активності вну#
трішнього ринку замало, аби під#
тримати без дотацій агропроми#
словий комплекс, щоб все виро#
щене знайшло свого покупця. «Те,
що «НІБУЛОН» після вдалого
укладення великого контракту
знову почав закуповувати зерно –
добре, – говорить Сергій Налив#
ка, – але «НІБУЛОН» не врятує
весь агропромисловий комплекс».
В Україні 95% урожаю зерно#
вих складають три культури: пше#
ниця, ячмінь і кукурудза. Валовий
збір зернових, порівняно з мину#
лим роком знизився всього на
11%. «За нашими розрахунками, –

сказав пан Наливка, – через забо#
рону експорту залишки зернових
складуть не менше 11,2 мільйона
тонн, і це буде суттєво впливати
на ціноутворення. Такий залишок
не дозволить цінам на зерно зрос#
тати, бо цей обсяг – майже поло#
вина внутрішнього споживання.
Якщо не буде відкрито експорт, то
оцей надлишок не дасть аграріям
отримати справедливу – світову –
ціну на своє збіжжя».
За словами експерта, за 5 мі#
сяців 2009#2010 маркетингового
року було вивезено більше 11 мі#
льйонів тонн зерна. Цього року –
лише 5 мільйонів тонн, більше
половини з цих 5 мільйонів – це
те, що встигли вивезти до рішен#
ня уряду про мораторій експорту
зернових. Якщо врожай зібрали
менше на 11%, то експорт змен#
шився більш ніж на 50%. Чим
можна об'єктивно обумовити
заборону експорту? Спочатку го#
ворили, що коли буде заборонено
експорт, знизяться ціни на харчі.
Ціни не впали, а навпаки, виро#
сли: щось подорожчало на 30%,
щось на 20%.
Внаслідок фактичної відсутно#
сті експорту, зерно в Україні зараз
на 120 доларів за тонну дешевше,
ніж у Німеччині. Станом на 1
грудня ціна пшениці на світовому
ринку складала 313 доларів за тон#
ну, ячменю – 271, а кукурудзи –
230 доларів за тонну. «Але це інди#
кативні ціни, зазначив експерт –
у п'ятницю надійшло повідомлен#
ня від австралійських аграріїв, про
поганенький урожай пшениці,
близько 70% якої буде фуражною,
а вже в понеділок на цю новину
відреагували світові ринки і ціна
на пшеницю зросла на 15#20 дола#
рів. Тому не можна з впевненістю
сказати, що ціна на кукурудзу буде
в межах 230 доларів за тонну. Вона
може бути і 260».
На думку Сергія Наливки, го#
ловні фактори впливу на ціни в
Україні поділяються на дві групи:
Внутрішні – це заборона ек#
спорту, яка у багатьох аграріїв по#
роджує невизначеність стосовно
весняного посіву; великі запаси
зерна, що залишилися з минулого
сезону; невелике, відносно вро#
жаю, внутрішнє споживання. Так,
вітчизняне тваринництво зростає
досить жвавими темпами – 10#
20% на рік. Але цей сектор для
власних потреб не зможе повні#
стю викупити навіть половину
зерна, щоб підтримати аграріїв.
Негативний вплив на ціни буде
здійснювати і запровадження но#
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вим Податковим кодексом ПДВ
для аграріїв та монополізація ви#
робництва добрив.
До зовнішніх факторів, що не#
гативно впливають на ціну укра#
їнського збіжжя, належать
обов'язкова сертифікація (від по#
ля до порту або кордону) для ек#
спорту в Євросоюз продукції, з
якої виробляють біопаливо – рі#
паку, сої, соняшнику, кукурудзи.
Зараз це актуально для ріпаку, але
з 1 липня це стосуватиметься і ку#
курудзи, якщо вона використову#
ється для виробництва біоетанолу.
Відтак, у цьому сезоні перед
аграріями постають наступні го#
ловні питання: Куди подіти зер#
но? Чи сіяти весною? Якщо сія#
ти, то що і в якій кількості? Як
далі вести свій бізнес? Та чи вести
його взагалі? Що то є сертифіка#
ція для ЄС?
Сергій Наливка вважає, що
криза перевиробництва, криза
надлишків зерна в Україні призве#
де до появи ф'ючерсних або фор#
вардних контрактів між виробни#
ками та переробниками або ек#
спортерами. Ринок картоплі в Ук#
раїні вже працює по ф'ючерсах і
форвардах, коли ціна на весь об#
сяг урожаю зафіксована ще вес#
ною. Тому не треба думати, що
ф'ючерси і форварди – це тільки
для Чикаго. У нас воно теж піде,
бо це хоч якась, але гарантія ви#
робникові на збут своєї продукції.
На думку експерта, завдяки
впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів аграрний сектор України
безповоротно зміниться. Погли#
биться процес концентрації акти#
вів. В нових податкових умовах
далеко не всякий фермер чи неве#
ликий зерновиробник залишить#
ся на ринку. Альтернатива проста:
або йти з бізнесу, або об'єднувати#
ся. Але ті, хто пройдуть це горни#
ло, вважає експерт, вийдуть з ньо#
го такими конкурентоздатними,
що ніякі фермери з Європи чи
Америки не зможуть з ним конку#
рувати. Бо західний виробник має
державні субсидії і дотації, а у віт#
чизняного аграрія держава навіть
пільги по ПДВ забрала.
Звісно, сектор виживе, бо на#
селення у світі зростає, зростає
попит на продовольство. Європа
вже зараз не може себе прогодува#
ти. Залишається Україна. Якщо у
нас не зміниться докорінно клі#
мат, то ми можемо стати житни#
цею, але не Європи, а Азії та Аф#
рики, мусульманського світу.
Продовження на стор.6 Ô
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Фактори впливу на аграрний ринок:
від погоди до податків
Ó Початок на стор.45
Сергій Наливка рекомендує сіль#
госпвиробникам у першу чергу
переглянути спосіб ведення свого
бізнесу. Це і управлінський облік, і
номенклатура продукції: що саме
вирощувати і в якій кількості, як
збувати вирощене. Але в першу
чергу – інформатизація. «Аграр#
ний сектор – найбільший і найба#
гатший сектор економіки України
– він вдвічі більший ніж уся мета#
лургія і за ВВП і за експортом. Але
коли питаєш у фермера: у вас є Ін#
тернет? – Немає. А звідки берете
інформацію? – та от газети читаю.
Ситуація може докорінно зміни#
тися за один день. Пшениця кош#
тувала 299 у п'ятницю ввечері, у
понеділок зранку вона вже 313. Те
ж саме з цукром, то була ціна 735 у
п'ятницю, у понеділок – 560#580».
У нових умовах конче необхід#
но підвищувати і ефективність ве#
дення бізнесу, запроваджувати но#
ві технології для збільшення уро#
жайності. «У 2007 році ми привез#
ли зі Швеції технологію вирощу#
вання озимого ріпаку, – роз#
повідає експерт, – спочатку ніхто
навіть не хотів брати! Ледве умо#
вили два господарства спробувати
цю технологію. Зараз ці господар#
ства отримують по 45#48 центне#
рів ріпаку з гектара. Відповідно,
собівартість знизилася, прибутки
зросли». Сергій Наливка наголо#
сив, на серйозному ставленні до
сертифікації для експорту продук#
ції до ЄС. Особливо це актуально
для тих, хто займається вирощу#
ванням культур для виробництва
біопалива. «Ті, хто посіяв озимий
ріпак, – говорить він, – повинні
вже готуватися до сертифікації,
або втратять у ціні на продукцію».

Микола КУЛЬБІДА

ВПЛИВУ зміни клімату на аграр#
ний сектор присвятив свою допо#
відь начальник Українського гі#
дрометеорологічного центру Міні#
стерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту на#
селення від наслідків Чорно#
бильської катастрофи Микола
Кульбіда. За його словами, за
останні 37 років (1972#2009 рр.) в

Україні підвищення середньої річ#
ної температури приземного пові#
тря склало більше 1°С. Потеплін#
ня посилюється в напрямі з пів#
дня на північ і перевищує 1°С у
північних районах. Зміна клімату
має певні сезонні особливості.
Взимку відмічається найбільше
підвищення середньомісячної
температури повітря і в централь#
них та північних районах України
досягає 2°С, в 2007 р. – 3°С.
Найбільші позитивні тренди
температури відмічаються остан#
німи роками. Потепління в Украї#
ні характеризується нерівномірні#
стю – періоди стрімкого збіль#
шення температури змінювалися
його уповільненням, або похоло#
данням. У такі періоди на тлі за#
гального потепління відмічаються
хвилі холоду із заморозками, що
являє небезпеку для багатьох галу#
зей економіки; зокрема сільського
господарства.
В Україні, як і в Європі в ціло#
му, відмічається зниження конти#
нентальності клімату – зменшен#
ня амплітуд сезонного ходу при#
земної температури, збільшення
повторюваності екстремальних
значень деяких метеорологічних
величин. Своєрідність потепління
клімату України і в його неодно#
часності – приземні температури
підвищувалися в тих регіонах і в ті
місяці, які раніше були холодні#
шими, а в районах з вищим тем#
пературним фоном, приземна
температура змінилася менше.
Важливою особливістю суча#
сного клімату України, яка має
свій прояв у всі сезони року, стали
різкі перепади добових температур
повітря в межах 10#15°С впродовж
1#2 діб. Різкі зміни погоди супро#
воджуються усіма видами небез#
печних і стихійних метеорологіч#
них явищ. Їх кількість і інтенсив#
ність також істотно збільшилися.
Крім того, в останні десятиліття
відмічені певні зміни в глобальній
атмосферній циркуляції. Поси#
лився вплив Атлантики і Серед#
земномор'я на клімат України. Ос#
кільки цей процес довготривалий,

посилення західного впливу збе#
режеться і надалі, особливо в зи#
мовий період, зумовлюючи його
пом'якшення і наближення до за#
хідноєвропейського, і послужить
причиною подальшого потеплін#
ня зими. Такі основні тенденції і
висновки щодо глобальної зміни
клімату і її прояву в регіоні, де
знаходиться Україна.
На замовлення Міністерства
аграрної політики Одеським еко#
логічним університетом разом з
українським Гідрометцентром ви#
конується робота по оцінці про#
дуктивності сільськогосподарсь#
ких культур в умовах зміни кліма#
ту. За результатами цієї роботи бу#
дуть розроблені рекомендації для
ухвалення стратегічних державних
рішень. Питання це настільки ва#
жливе, що на думку фахівця, варто
було б створити міжвідомчу комі#
сію, яка займалася б саме питан#
нями оцінки впливу кліматичних
змін на функціонування галузей
економіки України.
Серед виконаних вже дослі#
джень – вивчення продуктивності
озимої пшениці та кукурудзи в
умовах зміни клімату. Ось деякі
висновки з цих робіт. На підставі
оцінки агрокліматичних умов
осінньої вегетації озимої пшениці
навіть за різних сценаріїв зміни
клімату встановлено, що опти#
мальні строки сівби на сьогодні
суттєво – до 40#50 днів відрізня#
ються від встановлених науково#
дослідними установами. Най#
більш реальний сценарій, який
буде реалізовано в найближчі 15#
20 років – це поступове зростан#
ня концентрації парникових газів,
скажімо, до 30%. У такому разі оп#
тимальними строками сівби бу#
дуть наступні: на Поліссі та у Лі#
состепу – третя декада вересня, у
Північному Степу – друга декада
жовтня, у Південному Степу –
початок першої декади листопада,
на Прикарпатті – третя декада
жовтня. Врахування строків сівби
дозволить найбільш ефективно
використовувати сприятливі умо#
ви осінньої вегетації. За цих умов

у осінній період сформується до#
статня кількість розвинутих сте#
бел, рослини можуть добре загар#
товуватися і менше пошкоджува#
тися під час перезимівлі, Хоча са#
мі умови перезимівлі будуть, як
правило, значно м'якшими, ніж
це було 30#50 років тому. Саме то#
му є певні підстави очікувати, що
весною озимі культури пошко#
джуватися будуть значно менше.
Хоча ми пам'ятаємо, що одного
року у нас було пошкоджено май#
же 57% озимих, що було виклика#
но льодовою кіркою і вимерзан#
ням, але це виняток з правила,
який не може повторюватися до#
статньо часто. Імовірність повто#
рення такої зими мінімальна.
Важливо і те, що зміняться стро#
ки дозрівання, тому треба вносити
корективи в планування робіт. Як#
що говорити про продуктивність,
то якщо досягти оптимального, з
урахуванням нових агрокліматич#
них умов розміщення площ ви#
робництва озимої пшениці в Ук#
раїні, то навіть без зміни техноло#
гії, без додаткових затрат можна
отримати в різних регіонах додат#
ково до урожайності від 15 до 35%.
І це той великий плюс який дає
саме Україні природа і клімат для
того, щоб мати гарантовані врожаї
озимої пшениці. Звичайно, для
цього потрібно мати нові сорти і
переглянути зони насінництва, де
вирощуються ці сорти. Потрібно
вже займатися виведенням нових
сортів, які мали б значно менший
період зимового спокою ніж ті, які
є в наявності.
Головне завдання зараз – під#
готувати нове агрокліматичне ра#
йонування, розробити до нього
рекомендації з оптимального роз#
міщення хоча б основних сільсь#
когосподарських культур які у нас
вирощуються. Бо років через 30
клімат Півдня України буде нага#
дувати Середземномор'я – десь як
у Греції. Стосовно кукурудзи, на#
приклад, то зі зміною кліматичних
умов умови для отримання її ви#
соких врожаїв суттєво поліпшу#
ються, крім того зони вирощуван#

ня кукурудзи з отриманням гаран#
тованої якості зерна просувають#
ся на північ аж до кордонів.
Стосовно 2011 року. Прогно#
зів погоди на такий тривалий пе#
ріод звичайно немає. Але ми мо#
жемо орієнтуватися на ті тенден#
ції, що склалися за останні 25#30
років і по них робити висновки.
Температура холодного періоду в
Україні зросла на 2#2,5 градуси
лише за останні 20 років, при
умові збереження цієї тенденції
нам не слід розраховувати на ду#
же холодну зиму, тому озимі
культури перезимують цілком
нормально. Слід бути готовим до
короткого весняного періоду і до
того, що кожне літо буде спекот#
ливим. Літо 2010 року, яке харак#
теризувалося тривалим періодом
дуже високих температур, які ще
в історії метрологічних спостере#
жень не відмічалися, буде скорі#
ше правилом ніж винятком.
Якщо по температурі ми маємо
чіткі тенденції, то по опадах кар#
тина зовсім інша. За останні кілька
десятків років не відбулося суттє#
вої зміни в розподілі опадів в ціло#
му по Україні. Маємо деяке зро#
стання на 10#15% у степовій части#
ні, у лісостеповій частині, але це
переважно за рахунок літніх опадів
зливового характеру. Існує нега#
тивна тенденція до суттєвого зро#
стання посушливості в тих регіо#
нах, про які ми навіть не могли і
думати – це Сумська, Чернігівська
і частина Київської, Полтавської,
Житомирської та Вінницької
областей. Строки настання зими і
весни залишаться без змін. Тра#
вень зовсім не потеплішав, його
середня температура залишилася
практично без змін, тобто імовір#
ність травневих заморозків зовсім
не зменшилася, а можливо навіть
зросла за рахунок незбалансованої
кліматичної системи і збільшення
кількості різких перепадів темпе#
ратурного режиму.
***
ЗЕРНО – основа економічної мо#
гутності українського сільського
господарства. Не дивно, що до
проблем функціонування зерно#
вого ринку прикута така увага вла#
ди і громадськості. У той час, коли
закордонні аналітики поздоровля#
ють українських аграріїв з блиску#
чими перспективами, що їх перед
нами відкриває сприятлива
кон'юнктура світового ринку, віт#
чизняні фахівці, більш обізнані з
нашими реаліями, радять готува#
тися до найгіршого – затягати
паски та оптимізувати витрати.
Природа дає Україні унікаль#
ний шанс – очолити список про#
відних зерновиробників. Чи ско#
ристаємося ми цим подарунком,
чи природне багатство вкотре за#
губиться серед протиріч нашої не#
передбачуваної дійсності – поба#
чимо.
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ
Миронівський
Хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миро#
нівський Хлібопродукт»),
один з найбільших агропро#
мислових холдингів в Україні,
що спеціалізується на вироб#
ництві курятини, виробниц#
тві соняшникової олії та ви#
рощуванні зернових культур,
повідомила про те, що основ#
ний акціонер компанії Юрій
Косюк продав на Лондонсь#
кій фондовій біржі 10 млн ак#
цій, що складає 9,3% від за#
гальної кількості акцій, роз#
міщених на даний час. Акції
були продані за 16,5 доларів
США.

порошку, повідомив голова
ради директорів управляючої
компанії Avangardco Invest#
ments Олег Бахматюк. За його
словами, інструмент залучен#
ня ще не визначений: це мо#
же бути боргове фінансуван#
ня чи інші інструменти. Ви#
значитися з доцільністю та
формою
фінансування

Авангард
Група компаній «Авангард»,
найбільший в Україні вироб#
ник яєць і яєчних продуктів,
розглядає можливість залу#
чення зовнішнього фінансу#
вання в розмірі 150 млн дола#
рів США для збільшення об#
сягів виробництва яєчного

бізнесу приблизно на 6#10 від#
соткових пунктів.
Основні фінансові показники,
$ млн

Ринкова вартість акцій:
Авангард, $

Джерело: Bloomberg

Ціна акцій Миронівського
Хлібопродукту, що оберта#
ються на Лондонській фондо#
вій біржі, зростали дуже по#
тужно до повідомлення про
продаж пакету мажоритарним
акціонером. Так, за місяць з 7
листопада до 7 грудня ціна
підскочила на 19,5% до 19 до#
ларів. Але наступного дня во#
на впала одразу на 2 долари, і
станом на 9 грудня дорівню#
вала 16,8 доларів за GDR.
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Ринкова вартість акцій:
Миронівський хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

АГРОПРОФІ
№

«Авангард» планує навесні
2011 року.
Ціна акцій Avangardco, що
торгуються на Лондонській
фондовій біржі через GDR,
протягом останнього місяця
впала на 3% до рівня 13,9 до#
ларів США за GDR, станом
на 9 грудня. Це також на 7%
нижче ціни розміщення акцій
на IPO у квітні.

Щодо операційних показ#
ників за цей період, компанія
зібрала 114 тис тон пшениці
та 96 тис тон соняшника. Зе#
мельний банк збільшився на
13% до 151 тис га.
Акції «Агротону», що вже
більше місяця торгуються од#
ночасно на двох фондових
біржах – Варшавській та
Франкфуртській через депо#
зитарні розписки (GDR) – з
початку торгів після IPO зро#
сли на 16% та 5%, відповідно.
Ціна на Варшавській біржі
станом на 9 грудня становила
31,4 польських злотих за ак#
цію (7,8 євро), що майже
співпадало з ціною у Франк#
фурті.
Ринкова вартість акцій:
Агротон, EUR

Агротон
Компанія «Агротон», великий
агропромисловий холдинг, що
працює на сході України,
оприлюднив звіт про резуль#
тати діяльності за 9 місяців
2010 року. Загальна виручка
від продажів (з урахуванням
переоцінки біологічних акти#
вів) зросла на 31% по відно#
шенню до аналогічного періо#
ду минулого року до 92,1 млн
доларів. EBITDA збільшилась
на 52% до 37,7 млн доларів, а
чистий прибуток зріс більше
ніж удвічі до 24,8 млн доларів.
Більш швидке зростання при#
бутків, ніж виручки, призвело
до зростання рентабельності

НОВИНИ ï СТИСЛО
мила, що в новому сезоні
компанія засіяла 45829 га ози#
мими культурами, з них 19427
га засіяні озимою пшеницею,
16384 га озимим ріпаком і
10018 га озимим ячменем.
Урожай перебуває у хоро#
шому стані. Сприятливі тем#
ператури в кінці жовтня, на
початку листопада дозволили
сходам досягти стадії кущін#
ня, необхідної для перезимів#
лі рослин. У зв'язку з цим
компанія очікує на хороший
урожай наступного року. По#
сівна кампанія була проведе#
на в оптимальні терміни, не
дивлячись на дощову погоду
в Херсонської області.
Також були проведені під#
готовчі ґрунтові роботи і вне#
сені добрива перед весняною
посівною кампанією.
Також Sintal Agriculture
прийняла стратегічне рішен#
ня про часткову заміну ранніх
зернових сортів рентабельні#
шими технічними сортами.
Площа посівів озимої пшени#
ці була зменшена, тоді як
компанія планує розширити
площі під посівами кукуру#
дзи, ріпаку, соняшнику і сої
наступного року.
Ціна на глобальні депози#
тарні розписки (GDR) Sintal
Agriculture, що торгуються на
Франкфуртській фондовій
біржі, продовжує коливатись
у вузькому коридорі 2,9#3,4
євро за GDR з кінця липня.
Станом на 9 грудня ціна ста#
новила 3,2 євро.
Ринкова вартість акцій:
Sintal Agriculture, EUR

Джерело: Bloomberg

Sintal
Agriculture
Агропромислова компанія
Sintal Agriculture, що займа#
ється вирощуванням зерно#
вих, виробництвом цукру та
розведенням свиней, повідо#

Джерело: Bloomberg

Громадські
організації
просять
«відпустити»
кукурудзу
Громадські організації АПК
України вважають за
необхідне терміново відмі!
нити квотування експорту
кукурудзи через її надли!
шок на внутрішньому рин!
ку. Про це їх представники
заявили на прес!конферен!
ції 10 грудня.
«Ми категорично проти
квотування експорту куку!
рудзи», – заявив президент
Української аграрної кон!
федерації (УАК) Леонід
Козаченко.
Він вважає, що через обме!
ження вивозу цієї культури
ціна на неї станом 8 листо!
пада цього року на 570 грн
за тонну була нижчою, ніж
могла би бути при вільному
експорті.
Як повідомив президент
Асоціації фермерів і при!
ватних землевласників Ук!
раїни Микола Миркевич,
наразі фермери зазнають
труднощів з реалізацією ку!
курудзи через низький по!
пит на неї. На його думку,
така ситуація призведе до
зменшення зернового клину
під урожай 2011 р.
«Зараз не просто впала ціна
на зерно, зараз ніхто нічого
не купує», – підтвердив сло!
ва президента АФЗУ голова
Аграрного союзу України
Геннадій Новіков. За його
підрахунками, близько
3 млн тонн кукурудзи, які
необхідно вивезти з країни,
тиснутимуть на ринок.
Експерти підкреслюють, що
Україні необхідно експорту!
вати кукурудзу зараз, ос!
кільки весною ціни на світо!
вому ринку на неї будуть
ще нижче.

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ

Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 09 грудня 2010 року

Компанія
Миронівський хлібопродукт
Кернел Холдинг
Мрія Агро
Avangardco
Астарта Холдинг
Агротон
Сінтал
Креатив Груп
Лендком
УкрРос
MCB Agricole
Дакор
Ленд Вест

Біржа
Лондон
Варшава
Франкфурт
Лондон
Варшава
Франкфурт
Франкфурт
UX (Україна)
Лондон
UX (Україна)
Франкфурт
UX (Україна)
Франкфурт

Код ЦП

Валюта

MHPC LI
KER PW
MAYA GR
AVGR LI
AST PW
A2TA GR
SNPS GR
CRGR UK
LKI LN
UROS UZ
4GW1 GR
DAKOR UK
4K1A

USD
PLN
EUR
USD
PLN
EUR
EUR
UAH
GBP
UAH
EUR
UAH
EUR

Ціна
купівлі
16,70
67,90
6,95
13,85
83,25
7,50
3,20
98,00
6,50
2,80
1,39
39,50
0,76

Ціна
продажу
16,80
68,00
7,05
14,10
84,55
7,75
3,30
103,50
6,75
3,15
1,47
40,40
0,86

Остання
ціна
16,80
68,00
7,05
13,90
84,60
7,75
3,20
108,00
6,63
2,80
1,45
40,50
0,76

Ринкова капіта( Ринкова капіта(
лізація,
лізація,
млн.
млн $
1 804,32
4 976,99
749,06
887,82
2 115,00
167,94
105,41
1 032,69
28,82
316,04
24,94
228,29
9,50

1 804,32
1 630,25
990,41
887,82
692,78
222,05
139,38
129,73
45,43
39,70
32,98
28,68
12,56

Зміна
за
тиждень
(9,2%
3,1%
5,2%
(0,7%
(0,4%
2,0%
(4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
(3,3%
(5,8%
0,0%

Зміна
з початку
року
69,7%
62,7%
176,5%
н/д
111,5%
9,3%
52,4%
н/д
8,2%
н/д
(44,2%
(57,0%
(24,8%

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ»

АГРОПРОФІ
№
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Сила нації – у наступництві поколінь!
Ó Початок на стор.1
ОТЖЕ, у теплій родинній обста#
новці у залі вченої ради Націо#
нального університету біоресурсів
і природокористування України
9 грудня відбулася презентація
книги «Зірки першої величини.
Агропромисловий комплекс Ук#
раїни» – спільний трирічний
проект газети «Агропрофі» і ТОВ
СП «НІБУЛОН». Проект цей, що
переріс із газетної рубрики у кни#
гу, зібрав і продовжує збирати на
своїх сторінках статті і інтерв'ю з
людьми, які отримали найвищі
державні відзнаки за досягнення
у аграрній галузі.
Розпочав зібрання Герой Ук#
раїни ректор НУБіП Дмитро
Мельничук. З лав навчального
закладу, яким він керує, вийшло
12 майбутніх володарів найвищої
державної відзнаки. Тож, зважаю#
чи на значний відсоток випу#
скників НУБіП серед Героїв Ук#
раїни, Дмитро Олексійович
ознайомив присутніх із сучасною
системою навчання у виші, його
історією і досягненнями.
Леонід Кучма розпочав свій
виступ зі слів подяки головному
редактору «Агропрофі» Тетяні
Шелкопляс і генеральному ди#
ректору «НІБУЛОНа» Герою Ук#
раїни Олексію Вадатурському за
ідею і створення книги про геро#
їв, які «дійсно заслуговують, щоб
їх надбання залишилися у скарб#
ниці України, а не тільки у влас#
них господарствах».
«Китайці праві, – сказав Ле#
онід Данилович, звертаючись до
Героїв, – коли говорять, що важ#
ко жити у часи змін. А ви ж не
тільки жили, ви самі робили ці
зміни. Ви ухвалювали і реалізову#
вали рішення, які сприймалися у
той час негативно. Самі знаєте,
що переконати людей перейти від
колгоспної системи до ринкової
було дуже складно. Люди відмо#
влялись від паїв, боялися приват#
ної власності. Не все було гладко,
ми також за цей час наробили ба#
гато помилок. Появились лати#
фундисти; багато людей, які ма#
ють паї, не отримують за них
орендну плату. Я згадую, скільки
було труднощів з прийняттям

єдиного податку на селі, коли ме#
не лякали, що не можна цього
робити, бо бюджет розвалиться.
Не буду говорити про кредиту#
вання, про підтримку тваринниц#
тва, ви самі через це пройшли…
Проблем сьогодні більш ніж
достатньо. Село потребує держав#
ного фінансування для розв'язан#
ня соціальних проблем.
Тому хотілося б, щоб сьогодні
з вашого боку було бажання
об'єднатися. Бо ви саме ті люди,
які знають більше за всіх толк у
виробництві і розуміють, що тре#
ба робити на селі. І свої пропози#
ції, я не кажу вимоги, представи#
ти на суд і уряду, і парламенту.
Щоб була почута ваша думка, як
підходити до розв'язання тих
проблем, що сьогодні існують.
Я хотів би, щоб ви пішли з
цього залу з бажанням разом
щось зробити для України, і го#
ловне, – щоб ви були почуті».
Віктор Слаута передав вітан#
ня учасникам презентації від
Президента України Віктора Яну#
ковича. Він зазначив, що кожна
людина потенційно може стати
Героєм України, адже можливість
проявити себе є у кожного.
Віктор Андрійович також ак#
центував увагу присутніх на ни#
нішніх проблемах і досягненнях
аграрної галузі. Зокрема, він за#
значив, що нині у суспільстві три#
ває жваве обговорення реформ,
які впроваджуються чинною вла#
дою. «Ще два місяці тому скрізь
було чути питання: «Ну де ж ваші
реформи?» Нині йде полеміка
щодо них, обговорення «такі» во#

ни чи «не такі», але вони є. І це
найголовніше», – зазначив він.
Зокрема, аграрний блок уряду на#
працював цілий пакет, 96 законо#
давчих актів, спрямованих на ро#
звиток галузі, деякі з них уже по#
дані до Верховної Ради, є ті, які
будуть розглядатися пізніше.
Відійшовши від політичної і
економічної складової, Віктор
Андрійович розповів про історію
виникнення відзнаки Героя за ра#
дянських часів та у незалежній
Україні, нагадав історію вини#
кнення поняття «герой» у античні
часи.
Завершив свій виступ радник
Президента словами вдячності
усім героям АПК і працівникам
аграрного сектору за їхню не#
втомну працю і закликав героїв
об'єднатися заради майбутнього
галузі.
Герой України генеральний
директор ТОВ СП «НІБУЛОН»
Олексій Вадатурський зазна#
чив, що проект «Зірки першої ве#
личини» був задуманий для усієї
України.
«Мені дуже приємно, – наго#
лосив він, – бути серед вас. Коли
ми започатковували цей проект, я
ще не був Героєм України, але
завжди з великою повагою ста#
вився і ставлюся до вашої праці,
до ваших звершень у аграрній га#
лузі. Завжди хотілося бути схожим
на вас, чогось досягти і самому.
Після того, як я теж став Геро#
єм, хотілося зробити, щоб ми від#
чули себе разом силою. Ми – різ#
ні: представники бізнесу і науки,
півдня і півночі, заходу і сходу.

Ми працювали і отримували на#
городи у часи різних президентів.
Але нас об'єднує те, що ми всі на#
лежимо до аграрного сектору –
найважчого сектору економіки.
Радує, що останні кілька років на
нього почали звертати увагу
представники бізнесу інших кра#
їн світу. А раніше нам не однора#
зово казали, що ми станемо бан#
крутами, що ми розоримось, що
ми взагалі займаємось непотріб#
ною справою. Але кожний з нас
пройшов через різні випробуван#
ня і досяг успіху. А разом з нами
до успіху йде й країна».
З 1938 року, часу заснування у
Радянському Союзі звання Герой
Соціалістичної Праці, до 1991 ро#
ку це звання було присвоєне по#
над 19 тис. чоловік. З них 160 чо#
ловік були удостоєні цього зван#
ня двічі, і лише 16 – тричі. На
презентації ж видання був при#
сутній двічі Герой Соціалістичної
Праці, Герой України Дмитро

Моторний, голова приватно#
орендного кооперативу «Зоря»
Херсонської області.
Свій виступ Дмитро Костян#
тинович розпочав ловами: «Сьо#
годні у нас дійсно свято. У такому
складі представники галузі, герої,
ще жодного разу не зустрічалися.
І можна сказати, що від цього
свого часу втратила і галузь, і дер#
жава, і більш за все втратив ко#
жен із нас. Тому що колективний
розум людей, які стали Героями
України, міг би зробити набагато
більше, вирішити актуальні галу#
зеві питання так, як це потрібно
було б для людей, для землі, для
реформ…
Коли я перший раз відкрив
книгу, то був вражений, адже з
багатьма із героїв я знайомий
особисто. Одного знаю, другого…
А тут виявилось, що про когось
ще взагалі нічого не відаю. Ду#
маю, ляжу пізніше спати, але до#
читаю. Не згледівся, як стемніло
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– було без п'ятнадцяти дванад#
цять, а я, мушу зізнатися, ще не
міг відірватися від читання. Впев#
нений, що таке видання принесе
корись і нам, і людям, які з нами
працюють, і нашій державі. Агра#
рії, пам'ятайте, що «зірки першої
величини» – це ви!».
Ідею об'єднання героїв під#
тримав і Герой Соціалістичної
Праці, Герой України голова Чер#
нігівського ТОВ «Агрофірма
«Авангард#А» Олександр Бо+
ровик.
«Герої повинні об'єднатися в
потужну силу, – сказав він. – Ми
на це маємо право, і цим кроком
можемо принести користь і на#
шій державі, і людям. Це дуже ва#
жливе питання. Ми з вами знахо#
димося у певному вакуумі і не бе#
ремо участь у дуже важливих і ак#
туальних для держави питаннях.
Ми повинні проаналізувати наше
минуле та зробити багато корис#
ного не тільки для сьогодення, а
й заради майбутніх поколінь.
В цій книзі, коли читаєш про
долю кожного з героїв, розумієш,
що всі вони пройшли однією й ті#
єю ж доволі складною життєвою
дорогою. Мені знайомі всі ці
труднощі і здобутки, які трапля#
лися на шляху кожного з нас. Хо#
чу побажати всім героям міцного
здоров'я, добра, благополуччя. І
щоб ми й надалі працювали зара#
ди святої мети, якій присвятили
своє життя!»
Узяв слово і Герой України
Іван Запорожець, голова ТОВ
ім. Енгельса з Луганщини. Він
третім від аграріїв отримав звання
Герой України і впевнений, що у
врученні цих нагород потрібно
звертати увагу, насамперед, на со#
ціальний ефект від роботи наго#
роджуваних.
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«Знаю такі підприємства, –
емоційно виголосив промовець,
– де працює на величезних пло#
щах 20#40 чоловік, та й тих людей
керівник на зиму відправляє у
фонд зайнятості. Сьогодні пот#
рібно давати нагороди не за те,
скільки ти виростив, адже ми зде#
більшого працюємо на західних
технологіях і техніці, а за те,
скільки в тебе людей працює на
100 гектарах і за відповідну опла#
ту праці цим людям».
Герой України Тетяна Ко+
рост, голова Котелевської РДА на
Полтавщині, отримала високе

звання за багаторічну працю на
посаді голови ТОВ «Агрофірма
«Маяк». І вона впевнена, що герої
ще мусять виконати свою місію
на благо України.
«Звичайно, кожен з нас із за#
доволенням висловив свої думки
у цій книзі, – сказала вона. – Та,
мабуть, у багатьох лишилося ще
багато чого недоказаного, що ми
могли б іще донести людям. Адже
сьогодні на нас все ще лежить ду#
же велика відповідальність, пев#
на місія – зробити все, щоб окре#
слити контури майбутнього на#
шої держави в аграрному секторі.

АГРОПРОФІ
№

Я думаю, що не такі ми вже і не#
розвинені, як хтось думає, хоча
чомусь постійно поглядаємо то
на Захід, то на Схід. На сторінках
книги видно, що кожен з нас уже
має власний досвід, власні на#
працювання. І завдання нашої
влади, наших науковців – вивчи#
ти його та впровадити у життя.
Це те, чого сьогодні, на мою дум#
ку, якраз не вистачає. Дуже важко
довести, що той шлях, яким ми
йдемо – це якраз і є шлях самої
України, шлях до її майбутнього,
де буде і гідне життя, і працьови#
ті люди, і розвиток села».
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Крім основного тиражу, ви#
друкуваного п'ятитисячним тира#
жем, для кожного з героїв книги,
Президентів України, Прем'єр#
міністра України, Голови Верхов#
ної Ради України, міністра аграр#
ної політики і голови профільно#
го комітету ВР, Національного
музею історії України і Націо#
нальної бібліотеки імені В.І.Вер#
надського підготовлено ексклю#
зивні подарункові примірники в
шкіряній палітурці. Отже, по за#
вершенні спілкування, перейшли
до урочистої церемонії вручення
подарункових книжок.
Дмитро Моторний зачитав
звернення від Героїв України до
співвітчизників, сучасників і на#
щадків. Примірники книжки із
цим зверненням також було уро#
чисто передано представникам
Національної бібліотеки України
імені В.І.Вернадського і Націо#
нального музею історії України
(на двох фото ліворуч). Відтак зі#
брані в книзі життєві настанови
Героїв України від АПК стали на#
ціональним надбанням для суча#
сних і прийдешніх поколінь.
Олесь Євтєєв
Сергій Руженцев
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НОВИНИ ï СТИСЛО
Митний союз створює
спільний контроль над імпортом
7 грудня 2010 р. керівник Россільгоспнагляду і головні ветеринар!
ні інспектори Росії, Білорусі і Казахстану провели зустріч в Москві,
на якій обговорювалося створення спільної системи реєстрації за!
рубіжних підприємств на право постачання продукції, підкон!
трольної державному ветеринарному нагляду, на спільний ринок
країн Митного союзу. Про це повідомляє прес!служба Россіль!
госпнагляду.
В основу реєстру таких підприємств вирішено узяти списки під!
приємств, схвалених до дати початку роботи Митного союзу,
1 липня 2010 р., на постачання продукції на території Росії і Біло!
русі.
Включення додаткових підприємств до Реєстру здійснюватиметь!
ся за результатами їх інспекції фахівцями національних ветери!
нарних служб країн Митного союзу за ініціативою будь!якої з
них. При цьому будь!яка з ветеринарних служб країн Союзу має
право відмовитися від участі в тій або іншій конкретній перевірці,
делегувавши своє право на перевірку іншим її учасникам.
Окрім цього, Реєстр може розширюватися за рахунок включення
до нього підприємств під гарантії ветеринарної служби країни!
постачальника після узгодження з ветеринарними службами кра!
їн Митного союзу.
Як зазначають в прес!службі, також обговорювалося питання про
розробку нового сертифікату на композитну продукцію, що має в
своєму складі підконтрольні державному ветеринарному нагляду
інгредієнти. При цьому глави ветеринарних служб країн Митного
союзу погодилися з тим, що такі інгредієнти повинні вироблятися
на підприємствах, внесених до офіційного реєстру підприємств!
постачальників. Такий же принцип передбачений, наприклад, за!
конодавством Європейського союзу.
Не дивлячись на те, що на зустріч не зміг прибути запрошений
для участі в ній головний ветеринарний інспектор України Іван Бі!
сюк, під час обговорення наголошувалася важливість участі Укра!
їни у формуванні єдиного простору біологічної безпеки з країна!
ми!учасниками Митного союзу. У зв'язку з цим сторони визнали
доцільним підключення України до створених Россільгоспнагля!
дом інтегрованих інформаційних систем «Аргус» і «Меркурій».

Якісної пшениці буде мало
Президент компанії Martell Crop Projections Гейл Мартелл прогно!
зує, що в 2010/11 МР пропозиція високоякісної пшениці знаходи!
тиметься в світі на низькому рівні, оскільки надмірні опади завда!
ли шкоди посівам в ЄС і Австралії, а посуха призвела до великих
втрат у Росії.
Як відомо, сильні дощі на сході Австралії призвели до затримки
збиральної кампанії. Рівень опадів, що випали в листопаді, в
штатах Новий Південний Уельс і Вікторія перевищив їх нормаль!
ний показник втричі. Це призведе до погіршення якості зерна.
При цьому дефіцит опадів в Західній Австралії став причиною ве!
ликих втрат урожаю.
У ЄС якість зерна в найбільшій мірі постраждала від сильних до!
щів в Німеччині, Польщі, Чеській Республіці, Словаччині і Угор!
щині. Це призвело до підвищення експортного попиту на францу!
зьке і британське зерно.
Дефіцит опадів відчувається в США. При цьому він може зберег!
тися впродовж всієї зими.
Дуже низькі темпи посіву озимої пшениці спостерігалися в Росії,
що веде до затримки розвитку посівів.
В той же час, перспективи урожаю в Причорноморському регіоні
є хорошими.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 09 грудня 2010 року
Ціни угод *
Ф'ючерсний контракт
EXW пшениця кл.3 Січень ’11
EXW пшениця кл.3 Березень ’11
EXW пшениця кл.3 Травень ’11
EXW пшениця кл.4 Січень ’11
EXW пшениця кл.4 Березень ’11
EXW пшениця кл.4 Травень ’11
EXW пшениця кл.5 Січень ’11
EXW пшениця кл.5 Березень ’11
EXW пшениця кл.5 Травень ’11
FOB експ. пшениця Січень ’11
FOB експ. пшениця Березень ’11

відкр.
5730
5778
5836
5700
5791
5909
5294
5408
5497
0,0
0,0

мін.
5730
5769
5827
5660
5784
5900
5294
5404
5497
0,0
0,0

макс.
5800
5830
5836
5762
5870
5909
5305
5408
5506
0,0
0,0

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ;
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ

закр.
5800
5830
5827
5660
5870
5900
5305
5404
5506
0,0
0,0

Розрахун(
кова ці(
на *
+ 5756
+ 5789
+ 5832
+ 5707
+ 5818
+ 5905
+ 5300
+ 5406
+ 5502
+ 221,5
+ 227,3

Обсяг

Зміни
розрах.
ціни *

кілть
угод

+25
+68
+14
+42
+58
+30
+10
+15
+18
+0
+0

RUB
3
3
2
4
4
2
2
2
2
0
0

34045375
33863115
24259040
40801605
41597465
20724795
11711895
8433360
10012730
0
0

За даними AgroNews.ru
Довідково: за курсом НБУ на 09.12.2010 року 1 RUB = 0,25450 грн.

Основні тенденції зернового ринку США
НЕСПРИЯТЛИВІ погодні умови
в США та Австралії на минулому
тижні значно підштовхнули ціни
ф'ючерсів на пшеницю вгору. Ви#
сокий попит на експорт і слабкий
долар також підтримують ціни. На
біржі у Чикаго (CBOT) грудневий
контракт здорожчав на 89 центів,
закрившись минулої п'ятниці на
позначці $7,38/bu. У Канзас Сіті
(KCBT) найближчий контракт от#
римав 91 цент, закрившись на по#
значці $8,11/bu, а у Міннеаполісі
(MGEX) додав 83 центи – до
$8,17/bu. Січневий контракт
CBOT на сою на минулому тижні
подорожчав на 61 цент, закрив#
шись на позначці $13,00/bu на тлі
стурбованості через посушливі
умови у Бразилії та Аргентині, а

також реагуючи на зростання цін
на пшеницю. Найближчий кон#
тракт на кукурудзу зріс на 20 цен#
тів, закрившись на рівні $5,59/bu.
Статистичне управління Кана#
ди збільшило свою оцінку вну#
трішнього виробництва пшениці у
2010/11 МР на 1,0 млн тонн порів#
няно з вересневим прогнозом –
до 23,2 млн тонн. Однак, це майже
на 14% нижче від урожаю минуло#
го року.
Несприятливі погодні умови
тривають в Австралії, що веде до
затримки збирання і побоювань з
приводу якості врожаю. Grain#
Corp, найбільший оператор зерна
Австралії відзначає, що австра#
лійський урожай пшениці в цей
час відстає до п'яти тижнів від зви#

чайного графіка через постійні
опади на сході країни.
Сухі умови переважали в райо#
ні Великої рівнини у США, додав#
ши підтримку цінам на зерно.
Мінсільгосп США (USDA) оці#
нює у доброму або відмінному
стані 47% врожаю озимої пшени#
ці, порівняно із 63% рік тому.
Обсяг експорту пшениці за
минулий тиждень становить 663
тис. тонн, що перевищує торгові
очікування на рівні 550#650 тис.
МТ. Найбільші продажі відбулись
насамперед без зазначення країни
(143,2 тис.т загалом), до Марокко
(98,8 тис.т загалом), Йорданії (75
тис.т HRW), Японія (68,6 тис.т
HRS), Єгипту (57,2 тис.т загалом) і
Малайзії (46 тис.т загалом).

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 03 грудня 2010 року
Грудень ’10
Березень '11
Травень '11
Липень '11
Вересень '11
зміни,
зміни,
зміни,
зміни,
зміни,
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/MT* $/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
CBOT Чикаго (Пшениця SRW)
271,16 7,380 0,898 7,790 0,920 7,908 0,788 7,868 0,628 7,958 0,538
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 298,26 8,118 0,910 8,220 0,853 8,288 0,830 8,230 0,708 8,293 0,695
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 300,28 8,173 0,833 8,353 0,842 8,440 0,840 8,443 0,795 8,345 0,650
CBOT Чикаго (Кукурудза)
220,07 5,590 0,208 5,735 0,205 5,805 0,205 5,845 0,203 5,483 0,173
Січень ’11
Березень '11
Травень '11
Липень '11
Серпень '11
CBOT Чикаго (Соєві боби)
477,73 13,003 0,618 13,070 0,600 13,083 0,598 13,105 0,580 12,848 0,523
* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля
За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля
Біржа
(зернові)

США. Ставки океанського фрахту на 03 грудня 2010 року, $/тонну
Район експорту

Мексиканська затока

Російська посуха позначилася
і на наступному сезоні
Директор Гідрометцентру РФ Роман Вільфанд у своєму виступі на
прес!конференції сказав, що 9% посіяних в 2010 р. зернових
культур через аномальну посуху зійшли погано або не зійшли
взагалі.
«Той факт, що опадів не було все літо на зернових територіях на!
шої країни (насправді їх не було дуже довго і після літнього пе!
ріоду – і у вересні, і в жовтні), позначився на тому, що посів ози!
мини був не дуже вдалим», – відзначив він.
Посуха 2010 р. може вплинути і на урожай 2011 р. Зараз озимі по!
сіяні на території 15,5 млн га. Після того, як їх посіяли, агрометео!
рологія провела ряд досліджень на 9% засіяній території. Отри!
мані результати можна охарактеризувати лише як погані. Зерна
проріджені і не зійшли.
Крім того, пан Вільфанд повідомив, що озимина погано прижи!
вається на найбільш зернових територіях Росії: у Приволзькому,
Уральському і Південному федеральних округах. Погані резуль!
тати вегетації, за його словами, приведуть до мізерного урожаю
на цих територіях.

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

Атлантичне узбережжя

ріка Св.Лаврентія

Великі Озера

Північно(Західне Тихо(
океанське узбережжя

Район імпорту
Мексика (Веракруз)
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Північ Південної Америки (Колумбія)
Схід Південної Америки (Бразилія)
Західна Африка (Нігерія)
Східне Середземномор'я (Італія)
Західне Середземномор'я (Марокко)
Близький Схід (Єгипет)
Японія
Північ Південної Америки (Венесуела)
Західна Африка (Нігерія)
Близький Схід (Єгипет)
Північ Південної Америки (Венесуела)
Європа (Роттердам)
Близький Схід (Єгипет)
Східне Середземномор'я (Італія)
Західне Середземномор'я (Іспанія)
Європа (Роттердам)
Західна Африка(Марокко/Алжир)
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Близький Схід (Єгипет)
Східна Африка (Джибуті/Момбаса)
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни)
Тайвань
Південна Корея
Японія

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн)

«Handy»
«Handymax»
25(30 тис.тонн 40(46 тис.тонн
21
19
30
21
32
41
30
40
54

«Panamax»
>54 тис.тонн

36
53

33
50
33
35

37
30

32
89
87
83
87
31
42
48
35
34
34
31

34
33
33
29

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
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НОВИНИ ï СТИСЛО
АПК один із найперспективніших
напрямів розвитку на Запоріжжі
Голова облдержадміністрації Борис Петров ознайо!
мився з роботою підприємств Приазовського району,
де він перебуває з робочою поїздкою. Зокрема, глава
області побував у ТОВ «Агропромислова компанія»,
яка спеціалізується на виробництві товарної свинини,
племінного молодняка, вирощує курчат!бройлерів,
гусей тощо. Загалом поголів'я худоби нараховує 101,4
тисячі голів.
За словами директора підприємства Валентини Попо!
вої, «Агропромислова компанія» – одна з небагатьох
в Україні, яка займається селекцією у тваринництві.
Підприємство має статус племінного селекційного
центру з вирощування свиней породи ландрас, дю!
рок, велика біла, що вирізняються високими власти!
востями та користуються попитом на ринку. Крім того,
підприємство має власні потужності для виробництва
комбікормів. Втім, є й певні проблеми у господарю!
ванні, якими Валентина Попова поділилася з головою
облдержадміністрації. За її словами, виробництво
м'яса в Україні нерентабельне через високі ціни на
комбікорми та насиченість ринку імпортним м'ясом.
– У програмі розвитку Запорізької області агропро!
мисловий комплекс посідає чільне місце, – зазначив
Борис Петров. – Ми маємо чудові перспективи у цьо!
му напрямку. Тож обласна влада гарантує підтримку
виробникам сільськогосподарської продукції на міс!
цях та на рівні органів центральної влади.
Наостанок керівник області подякував працівникам
за високі досягнення, побажав подальших успіхів та
нарощування виробництва.
Нагадаємо, що за темпами зростання виробництва
сільськогосподарської продукції у цьому році Запо!
різька область посіла перше місце серед регіонів Ук!
раїни.

Аграрії Рівненщини піднялися на 11
сходинку всеукраїнського рейтингу
Такого результату вдалося досягти за півроку, заува!
жив начальник головного управління агропромисло!
вого розвитку Олександр Слободянюк на підсумко!
вій колегії. Якщо за результатами першого кварталу
область пасла задніх, то підсумувати 9 місяців вдалося
кращими показниками. Попри нелегкий фінансовий
рік, сільськогосподарські підприємства збільшили ви!
робництво валової продукції. Лідером став Березнів!
ський район, агрогосподарства якого в півтора рази
наростили виробничі потужності. Побільшало сільсь!
когосподарської продукції і в Радивилівському, Ду!
бенському, Сарненському та Зарічненському районах.
Загалом за результатами господарювання найкраще
спрацювали Млинівський, Радивилівський та Ду!
бенський райони. У поліській зоні лідирують сіль!
госппідприємства Березнівського та Сарненського.
Такі підсумки рейтингу, проведеного головним упра!
влінням агропромислового розвитку облдержадміні!
страції.

Сумщина співпрацюватиме з Росією
у галузі АПК
Голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь
та губернатор Курської області Олександр Михай+
лов взяли участь у засіданні робочих груп Курської та
Сумської областей та Ради Єврорегіону «Ярославна».
«Головне завдання, яке ставили Президенти наших
держав, ми виконали. Відносини між областями ак!
тивно розвиваються на принципах добросусідства,
довіри та співробітництва. На зустрічі Президентів Ук!
раїни та Російської Федерації в Геленджику робота
Єврорегіону «Ярославна» була високо оцінена та виз!
нана яскравим прикладом реалізації проектів євроре!
гіонів», – підкреслив очільник Сумщини.
За його інформацією, зовнішньоторговельний обіг
Сумської та Курської областей за 9 місяців 2010 року
збільшився на 16% і складає 27 мільйонів доларів
США. Проте, на переконання посадовця, потенційні
можливості взаємодії використовуються не сповна,
зокрема потребує активізації спільна робота в агро!
промисловому комплексі та переробній галузі.
Олександр Михайлов відзначив, що такі двосторонні
зустрічі, які стали доброю традицією, дозволяють ве!

сти постійний діалог у широкому спектрі різних пи!
тань та визначати нові вектори співпраці.
«Стабільне зростання зовнішньоторговельного обігу
між областями свідчить, що торговельно!економічне
співробітництво здійснюється на засадах довгостро!
кового партнерства та взаємної вигоди», – наголосив
губернатор Курської області.
У 2010 році в рамках Єврорегіону «Ярославна» реалі!
зується п'ять проектів та програм, у сфері екології,
освіти, науки та культури. Поглиблюється співробіт!
ництво курських та сумських вузів.
У ході засідання обговорено коло питань щодо взає!
модії прикордонних областей в сфері економіки,
екології, молодіжної політики, культури та спорту.
За результатами зустрічі було підписано План роботи
Єврорегіону «Ярославна» на 2011 рік; Угоду про спів!
працю між комітетом агропромислового комплексу
Курської області, комітетом харчової, переробної
промисловості та продовольства Курської області та
головним управлінням агропромислового розвитку
Сумської облдержадміністрації; протокол про вста!
новлення побратимських зв'язків між Конишевським
районом Курської області та Кролевецьким районом
Сумської області.

В шести районах Тернопільщини
будуть молочні комплекси
Начальник головного управління агропромислового
розвитку Тернопільської обласної державної адміні!
страції Андрій Хома розповів про розвиток тварин!
ництва в області, зокрема будівництво та відновлен!
ня молочних комплексів.
«Сьогодні введено в дію комплекс з доїльним залом
в Бучацькому районі ТОВ «Бучачагрохлібпром» про!
ектною потужністю на 800 корів, !– зауважив Андрій
Хома. – Завершується введення в дію ще одного мо!
лочного комплексу на 800 голів у селі Пилява Бу!
чацького району. А на протязі 2011 !2012 років будуть
введені аналогічні комплекси на 5200 голів корів на
даному підприємстві».
Крім того, на перспективу за рахунок реконструкції
наявних і будівництва нових високотехнологічних
тваринницьких комплексів на 2010!2012 роки будуть
введені в експлуатацію молочні комплекси на 600!
1000 голів ще в шести районах області.
«З метою поліпшення племінних і продуктивних яко!
стей тварин та підвищення рентабельності виробниц!
тва продукції тваринництва в області створено три
племінних заводи з розведенням української чорно!
рябої та червоно!рябої молочної породи в ТОВ «Ук!
раїна», Підволочиського району, та дві в агрофірмі
«Горинь» Лановецького району, – зауважив Андрій
Хома.

Туреччина зацікавлена в поставках
продукції АПК із Харківщини
26!29 листопада 2010 року делегація Харківської
області на чолі з начальником Головного управління
агропромислового розвитку Харківської облдержад!
міністрації Ігорем Зубричем відвідала м. Анталія Ту!
рецької Республіки, де взяла участь у Виставці сільсь!
кого господарства і постачання провідних турецьких
виробів аграрного сектору.
Як повідомив на прес!конференції Ігор Зубрич, під
час візиту делегація Харківської області зустрілася з
першим заступником губернатора провінції Анталія
Турецької Республіки паном Мехменом Сейманом та
головами об'єднань кооперативів (асоціацій) у сфері
рослинництва і тваринництва. Також делегація відві!
дала фабрику «CANTEK» та фірми «ANTALYA TARIM»
і «TIRE SUT KOOPARATIFI!BADEMLI KOPARATIFI».
Всього за час виставки було проведено близько 50
зустрічей з турецькими колегами.
За результатами зустрічей було підписано договір
про співробітництво (спільне виробництво систем
зрошення) між харківським ТОВ «Хазар» і турецьким
підприємством «Ates Ticaret», а також Протокол про
наміри проведення виставки продукції турецьких ви!
робників в Харківській області 15!20 грудня поточно!
го року.
Під час перебування делегації в Анталії були обгово!
рені питання налагодження співробітництва між хар!
ківськими та турецькими діловими колами в сфері
сільського господарства.
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Як повідомив Ігор Зубрич, Туреччина зацікавлена в
поставках з Харківської області зернових культур, на!
сіння, продукції переробних підприємств, а також
всього спектру плодово!овочевої продукції, якої не
вистачає на турецькому ринку: капуста, морква, бу!
ряк та інші культури.
«У першу чергу Туреччину цікавить зерно. Якщо ми
налагодимо співпрацю з турецькими партнерами, то
зможемо оминути цілий ряд посередників, які зараз
присутні на цьому ринку. Другий сегмент – насіння.
Якщо ми налагодимо постачання зерна та насіння на
турецький ринок, то розширимо ринки збуту і отри!
маємо нові можливості», – зазначив Ігор Зубрич.
Він також повідомив, що турецька сторона готова
напряму, без посередників, поставляти до Харків!
ської області всю плодово!овочеву продукцію, яка
вирощується в Туреччині: рання картопля, цибуля,
томат, огірок, зелень, яблуко, гранат, груша, айва,
хурма і т.д . «Ми приходимо до співпраці безпосе!
редньо з товаровиробником, що дозволить знизити
ціну на ці товари, тому що будуть прибрані мінімум
5 посередницьких ланок. Наприклад, нам в Туреччині
пропонували поставляти найбільші гранати за ціною
2,4 дол за штуку. І це ціна вже з доставкою», – під!
креслив Ігор Зубрич.

Черкащина замислилася
над перспективами Села2020
За дорученням голови обласної державної адміні!
страції Сергія Тулуба створено робочу групу з питань
розробки програми «Село Черкащини 2020» під ке!
рівництвом заступника голови облдержадміністрації
Василя Корнієнка.
8 грудня засідання робочої групи пройшло за участі
усіх керівників структурних підрозділів облдержадмі!
ністрації . Зважаючи на те, що на колегії облдержад!
міністрації схвалено обласну програму «Будуємо но!
ву Черкащину», Василь Корнієнко акцентував увагу
на тому, що питання розвитку сільських територій є
невід'ємними складовими цієї програми.
– Головна наша мета – соціально захистити сільське
населення області, для чого програма має відобрази!
ти усі сфери сільського життя, – зазначив заступник
голови облдержадміністрації і керівник обласної ро!
бочої групи.
Першим кроком для досягнення максимальної ефек!
тивності було визначено аналіз ситуації та збір інфор!
мації по кожному сільському населеному пункту. Са!
ме реальна оцінка стану справ на селі, на думку уча!
сників засідання, дозволить визначити конкретні на!
прямки над якими необхідно працювати і розробити
заходи, які дозволять підвищити якість життя сільсь!
кого населення. Серед пріоритетів визначено: відно!
влення сільських житлово!комунальних господарств,
налагодження агропромислового виробництва, вре!
гулювання земельних відносин та створення потуж!
ної соціальної інфраструктури.

Рідкісна птиця дісталася Сумщини
За підтримки облдержадміністрації та Сумської місь!
кої громадської організації птахівників!голубників
«ІКАР» відбулася регіональна виставка!ярмарок де!
коративного птахівництва «Птахи Сумщини – осені
2010 року».
Як повідомив в.о. начальника головного управління
агропромислового розвитку Володимир Шахов, ме!
тою виставки є популяризація птахівництва на Сум!
щині, заохочення до нього молоді. Крім сумських ен!
тузіастів, на виставку!ярмарок завітали птахівники!
професіонали з районів області, регіонів України та
Російської Федерації.
«На виставці представлено 285 експозицій, 11 видів
декоративної, рідкісної сільськогосподарської птиці,
дрібного тваринництва», – зазначив Володимир Ша!
хов. За словами посадовця, велике враження у відві!
дувачів викликала експозиція кролів різних порід, які
характеризуються високою живою масою (до 10 кг)
та неперевершеними екстер'єрними якостями.
Переможці та учасники виставки!ярмарку отримали
Почесні грамоти, Дипломи, Подяки, а її відвідувачі
змогли не лише помилуватися експозиціями, а й
придбати домашнього улюбленця.
Підготував Артем Житков
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Інтерес із за кордону є, інтересу держави не видно
Ситуація на ринку
ОРГАНІЧНОЮ продукцією на#
зивають продукти харчування,
які, як правило, не містять ге#
нетично#модифікованої органі#
ки, вирощені на чистих землях
без застосування пестицидів,
мінеральних добрив синтетич#
ного походження та консерван#
тів. За приблизними оцінками
фахівців, на органічну продук#
цію в Україні припадає близько
0,4% продажу харчових продук#
тів. В той час, як об'єм самого
ринку оцінюють в 1#1,25 млн
євро. Відповідно й ціна еколо#
гічно чистих продуктів на 40#
50% вище за традиційні.
На противагу в країнах
Європи, звідкіля переважно по#
ходить інтерес до вітчизняної
органічної продукції та ініціа#
тива розвивати цей доволі мо#
лодий ринок на наших родючих
землях, обсяги її споживання
щорічно зростають на 10#15%, а
стандарти якості харчової про#
дукції ще на початку 90#х років
вже були задекларовані у відпо#
відному договорі Council Regu#
lation on organic production of
agricultural products. Працює у
світі й ряд організацій, які на#
магаються розвивати цей ринок
у глобальних масштабах, зокре#
ма Міжнародна федерація орга#
нічного сільського господарства
(IFOAM), в лавах якої понад 700
учасників з близько 100 країн
світу.
Проте Україні для повноцін#
ного виходу на світові ринки з
екологічно чистим продуктом
потрібно попрацювати. Опиту#
вання експертів виявило, що на
сьогодні навіть ті, хто сертифі#
кує дану продукцію, не володі#
ють у повній мірі інформацією
про те, скільки «їстівної органі#
ки» продається фермерськими
господарствами на експорт і
скільки її потрапляє в країну з#
за кордону. Таких досліджень
ще не проводилось. Хоча опи#
тувані зізнаються, що наразі це
питання стає все більш актуаль#
ним і потреба мати прозору
картину ринку зростає.
Саме виробництво екологіч#
но чистої продукції від фермера
зокрема в рослинництві потре#
бує певного часу на перехід –
так званого періоду конверсії,
який триває 3 роки. За цей час
земля, яка зазнала плуга та хі#
мічних втручань отримує пев#
ний відпочинок та має віднови#
тися. Строк, звичайно, трива#
лий, і далеко не кожен пого#
диться на такий простій площ.
Та й побоюється селянин за те,
що без використання синтетич#
ної хімії, яка забороняється при
виробництві органічної продук#

ОГЛЯД У всьому світі поступово набуває поширення рух за здорову та корисну продукцію.
Споживач почасти з певною недовірою ставиться до різних домішок, генетично;модифікованих
культур та бажає, щоб до його столу з полів потрапляла їжа без зайвих хімічних сполук. Та навіть
попри інтерес із;за кордону та гучні гасла, з якими політики переконують, що всіма руками «за»
екологічно чисту їжу, здоров'я нації та потенціал родючості наших земель, ринок органічної продукції
розвинутий дуже мало.
ції, безпека врожаю опиниться
під загрозою. Проте сміливці
знаходяться, а деякі працюють
за екологічно чистими техноло#
гіями вже давно. За словами
Миколи Трофименка, заступ#
ника директора «Клубу органіч#
ного землеробства», продукція
спочатку вироблялася на влас#
ному ентузіазмі, сьогодні ж во#
на переживає другий етап свого
розвитку – це перехід до вигі#
дного та прибуткового бізнесу,
який представляє більше сотні
господарств.
Серед найбільш знаних під#
приємств, приміром, ПП
«Агроекологія», яке по праву
вважають флагманом руху за
екологічно чисту продукцію. Її
керівник, Герой України Семен
Антонець вже протягом 30 ро#
ків розвиває технологією виро#
щування та отримання високих
врожаїв екологічно чистої
сільськогосподарської продук#
ції не використовуючи пести#
цидів, гербіцидів, мінеральних
добрив, впроваджує та ділиться

з іншими ефективними метода#
ми оздоровлення ґрунтів та
ощадного використання землі.
В підприємстві, яке має понад 5
тисяч голів великої рогатої ху#
доби, 2 тисячі становить молоч#
не поголів'я. Технологічний
цикл побудований таким чи#
ном, що корми худоба отримує
виключно натуральні і сама во#
на забезпечує поля органікою.
При цьому підприємство
комп'ютеризоване та оснащене
сучасними системами контро#
лю, які забезпечують якість
продукції. Тим самим являючи
собою приклад того, наскільки
може бути ефективним вироб#
ництво екологічно чистої про#
дукції. Проте, таких підпри#
ємств поки що в державі мало.

З поля до столу –
шлях через
сертифікацію
НЕЗВАЖАЮЧИ на фактичну
відсутність вітчизняного зако#
нодавства, яке б регулювало
сертифікацію органічної про#

дукції (проект закону вже кіль#
ка років, як#то кажуть, лежить у
шухляді), існують закордонні
стандарти. Ними й керуються
вітчизняні виробники на вимо#
гу споживачів з тих же країн
Європи, які зацікавленні в от#
риманні екологічно чистого
продукту з України. У світі ви#
моги до органічної продукції
висуваються як державними,
так і приватними стандартами
від різних міжнародних органі#
зацій. Українці здебільшого орі#
єнтуються на стандарт ЄС та
вимоги Асоціації «БІОЛан#
Україна».
Здійснювати сертифікацію
мають визнані на міжнародно#
му рівні та акредитовані компа#
нії. Однак, не зважаючи на те,
що в Україні працює близько 12
сертифікаторів, переважна біль#
шість з них немає ані власного
офісу, ані офіційного представ#
ництва на нашій території –
здебільшого інспекції приїздять
з#за кордону з перевірками, і у
такий спосіб засвідчують відпо#

відність дотримання умов ве#
дення органічного господар#
ства. Як правило, клієнти цих
компаній зорієнтовані на ек#
спорт. Серед лідируючих ком#
паній у сфері сертифікації орга#
нічної продукції одна з най#
більш знаних – ТОВ «Органік
стандарт» (створена у 2007 році
як українсько#швейцарський
проект з сертифікації, отримала
міжнародну акредитацію у 2009
році), яка має вже близько 100
клієнтів з різних галузей сільсь#
кого господарства, що орієнту#
ються як на зовнішні ринки,
так і на внутрішній ринок.
ЇЇ директор Сергій Галашев+
ський розповідає, що сам про#
цес сертифікації включає дві
фази: це виїзд інспекції на міс#
цевість де знімаються необхідні
данні та оцінка даних по доку#
ментам перевірки, які були на#
дані інспекцією.
«Вимоги до компаній, що
вирішили отримати сертифікат
виробника органічної продукції
залежать від того, який вид
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НОВИНИ ï СТИСЛО
Квотування продовжено, квоти збільшено

стандарту вони оберуть. Але є
найважливіші пункти, яких ма#
ють дотримуватися всі. Це, при#
міром, наявність повної мате#
ріальної бази для виробництва
без застосування хімічних засо#
бів захисту, синтетичних добрив
та без використання ГМО», –
розповідає він. – «Звичайно,
треба розуміти, що абсолютно
виключити наявність генетич#
но#модифікованої органіки
сьогодні майже неможливо че#
рез фактор випадкового потра#
пляння, тому мова йде про не#
допустимість перевищення
норми, наприклад на 0,1%. Теж
саме стосується хімії. Дозволені
певні засоби натурального по#
ходження, використання яких
не наносить шкоди в техноло#
гічному процесі вироблення
екологічно чистої продукції».
Ще один важливий крок, який
необхідно зробити для отри#
мання сертифікації – забезпе#
чення повного відстеження та
контролю продукції на всьому
ланцюгу технологічного проце#
су. Фахівці називають такий
підхід «з поля до столу», коли
контроль відбувається від само#
го початку перевірки та внесен#
ня зерна до землі до упаковки
та маркування товару. Фактич#
но, мають бути сертифіковані
всі учасники: виробник, пере#
робник та пакувальник (трей#
дер). Вартість послуги коли#
вається в залежності від обсягів
робіт, які доведеться виконува#
ти інспекторам. Приміром,
дрібному фермеру це може
обійтися від 2 тис. грн, а склад#
ні комплексні проекти (що
включають і виробництво, і пе#
реробку, і рослинництво, і тва#
ринництво) мають бути готові
викласти суму в обсязі й до 50
тис. грн. Все витікає з процеду#
ри контролю. Чим більше ви#
робництво, тим більше потріб#
но контролювати, як пояснив
нам директор «Органік стан#
дарт».
Світлана Горбань, керівник
консультативного департаменту
Асоціації «БІОЛан#Україна» та#
кож переконує нас, що нині по#
пит на органічну продукцію пе#
ревищує можливості її вироб#
ництва. «Ті вітчизняні підпри#
ємства, які входять до нашої ор#
ганізації, виробляють переваж#
но зернову сировину (хоча є й
виробники органічної олії, круп
та іншої продукції) за стандар#
тами Євросоюзу та стандартами
Асоціації «БІОЛан» – це майже
ті ж вимоги, що існують і в ЄС,
але адаптовані під українські
реалії» – пояснює вона. За її
словами, сьогодні є ряд магази#
нів, які позиціонують себе, як

такі, що продають органічну
продукцію, але в переважній
більшості вони її імпортують.
Крім того, виробники «екопро#
дуктів», яких вони представля#
ють, можуть все ще вести ек#
стенсивне виробництво і не ма#
ти офіційної сертифікації. «З
одного боку, це показує інтерес
торговельних мереж до розши#
рення асортименту натуральної
продукції, з іншого, це не
сприяє дисципліні виробника.
Адже підприємство, побачив#
ши, що в нього і так беруть цей
товар, який не пройшов належ#
ної сертифікації, по високим
цінам (а натуральна продукція
коштує дорожче в рази), не на#
магається підтвердити якість
того, що вони виробляють», –
зазначає Світлана Горбань. Сер#
тифікат, за словами експерта, це
своєрідна зброя на ринку, як для
виробника, так і для споживача,
яка дає їм обом необхідну гаран#
тію того, що це продукт, який
вартий своїх ціни та якості.

Чи займемо ми
перше місце
в Європі?
ЗВИЧАЙНО, молодий ринок,
що стрімко розвивається, по#
требує певної підтримки з боку
держави. В цьому зокрема пере#
конаний і заступник директора
«Клубу органічного землероб#
ства» Микола Трофименко,
який констатує, що держава в
цю сторону майже не дивиться.
«Закон про органічне землероб#
ство три роки назад як пройшов
перше читання, так відтоді його
й закинули у чергу і не підійма#
ють. В парламенті на порядку
денному як завжди – то полі#
тичні питання, то «гарячі», то
ще щось. А друге читання цього
Закону постійно відкладають.
Але ж це архіважливе питання,
яке стосується у першу чергу
здоров'я нації і до того ж 14#15%
вітчизняних земель за оцінками
експертів вже сьогодні годяться
для впровадження органічного
землеробства. Україна в цьому
напрямку має величезний по#
тенціал! Як органічний вироб#
ник вона могла б займати пер#
ше місце у Європі, де землі не
такі родючі. Для нас отримува#
ти 50#70 центнерів екологічно
чистих зернових з гектару – це
елементарно!», – вважає він. –
«Якби держава прийняла Закон,
там би були передбачені певні
пільги для того, щоб цей ринок
запрацював, щоб люди з охотою
йшли на органічне виробниц#
тво. Адже фермеру необхідно
потерпіти три роки, щоб земля
оздоровилась – не кожний на
таке замахнеться самотужки.

Тим більше люди бояться без хі#
мії працювати, хоча є вже біо#
логічні речовини природного
походження, які можуть конку#
рувати з синтетичними добри#
вами».
Дійсно, в державі є питання
більш актуальні – це Податко#
вий кодекс, Земельний кодекс,
на фоні яких прийняття закону
про органічне землеробство від#
ходить на другий план. Проте є
сподівання, що влітку 2011 року
нарешті дійде черга і до нього,
разом з іншими соціально зна#
чущими питаннями.
Оптимістично оцінює пер#
спективи ринку екологічно чи#
стої продукції і Сергій Галашев#
ський. На його думку, все йде
поступово своїм шляхом. «Ри#
нок вже потенційно готовий,
люди давно говорять про здоро#
ве харчування, про безпечні
продукти, з'являється інформа#
ція у ЗМІ – все те, що пов'язано
з органічним виробництвом.
Єдине, на що слід звернути ува#
гу – це державне регулювання.
У нас часто буває, що навіть ко#
ли закон приймається, його ще
потрібно заставити працювати.
Мають з'явитися і відповідні ме#
ханізми, і державна система ак#
редитації», – переконаний він.
Вже сьогодні можна побачи#
ти на полицях спеціалізованих
торговельних мереж та супер#
маркетів продукти з різного ро#
ду маркуванням, що засвідчує
екологічну чистоту та натураль#
ність виготовленого продукту.
Люди завжди будуть прагнути
отримувати до столу якомога
кориснішу їжу, тим більше у
Європі. А відтак у цього ринку є
всі можливості для набирання
обертів, переконані наші екс#
перти. За умов, якщо державна
політика перейде від розмов
про потенціал та якість вітчиз#
няного натурального продукту
до рішучих дій.
Сергій Руженцев

Міністерство економіки України, точніше вже Міністерство еконо!
мічного розвитку і торгівлі України, пропонує продовжити до 31 бе!
резня 2011 р. квотування експорту зерна, введене урядом до 31
грудня 2010 р., і збільшити квоти в цілому на 1,5 млн тонн – до 4,2
млн тонн. Пропонується збільшити квоту на кукурудзу на 1 млн тонн
– до 3 млн тонн і на пшеницю – на 0,5 млн тонн, до 1 млн тонн. На
ячмінь квота залишається незмінною – 0,2 млн тонн.
За словами міністра аграрної політики та продовольства України
Миколи Присяжнюка, рішення вже прийняте і квоти збільшені
на 1,5 млн тонн.

Експерти прогнозують,
прем’єр заспокоює
Україна в поточному маркетинговому році (МР) не зможе забезпе!
чити свої потреби в цукрі за рахунок власного виробництва і покри!
ватиме внутрішній дефіцит за допомогою імпорту тростинного цу!
кру!сирцю в рамках квоти. Про це заявив голова наглядової ради
ВАТ «Цукровий союз «Укррос» Сергій Федоренко.
Він вважає, що потреби внутрішнього ринку в поточному МР стано!
влять 1,75 млн тонн, при цьому виробництво цукру з буряків уро!
жаю 2010 р. складе близько 1,53 млн тонн. При цьому перехідні за!
паси з урожаю 2009 р. експерт оцінює лише в 40 тис. тонн.
Сергій Федоренко нагадав, що в минулі роки Україна покривала
внутрішній дефіцит у тому числі за рахунок імпорту цукру з Білорусі.
Наприклад, в 2009/10 МР, за його даними, ввезення білоруського
цукру склало 87,7 тис. тонн. Проте в поточному МР, за словами екс!
перта, ці постачання можуть припинитися через плановане виклю!
чення цукру з режиму вільної торгівлі з Білоруссю.
Також експерт прогнозує, що середньорічна оптово!відпускна ціна
на цукор в поточному МР в Україні складе 8300 грн/т. При цьому в
роздрібній торгівлі, за його словами, вартість цукру досягатиме 11!
12 грн/кг. Як він зазначив, великий вплив на цінову ситуацію має
зростання вартості буряків на 48,5% в порівнянні з 2009 р. – до 421
грн/т, а також подорожчання енергоносіїв.
Натомість експерти Української аграрної конфедерації вважають,
що в Україні цього року зібрано достатньо цукрових буряків для за!
безпечення цукром внутрішніх потреб українців. Про це повідомив
аналітик Української аграрної конфедерації Денис Рубченко на
прес!конференції у Києві.
«Наразі цукрові буряки вже повністю зібрано і точно відомо, що ми
виробимо 1,7 млн тонн цукру, що, за внутрішньої потреби в 1,75!1,8
млн тонн, достатньо», – зауважив він.
При цьому пан Рубченко додав, що впродовж 9 місяців поточного
року Україна імпортувала вже близько 300 тис. тонн цукру. Крім то!
го, аналітик УАК розповів, що цьогорічний врожай цукрових буря!
ків значно перевищив минулорічний, але через несприятливі погод!
ні умови, прогнозовані 2 млн тонн цукру отримати не вдасться.
Прем'єр!міністр України Микола Азаров вважає, що ціна на цу!
кор в Україні підвищуватися не буде. Про це він розповів в інтерв'ю
телеканалу «Рада». При цьому він додав, що до Держрезерву заку!
плені необхідні об'єми цукру, і немає жодних економічно обгрунто!
ваних причин для підвищення ціни на цукор.
«У нас цукру більш ніж досить, і ціна на цукор не може піднятися,
навіть якщо його почнуть купувати мішками. Ми купили досить цу!
кру в державний резерв, і якщо буде така потреба, ми цей цукор
випустимо в торговельні мережі», – повідомив Прем'єр!міністр.
Крім того, Микола Азаров закликав громадян більше довіряти уря!
довим прогнозам. «Люди більше повинні довіряти уряду, оскільки
він несе відповідальність, у тому числі і за прогнози. Ось якщо уряд
зробить хоч би один раз прогноз невірно, йому не віритимуть. Тому
ціна урядових прогнозів досить висока», – впевнений Прем'єр!мі!
ністр.

Шановні читачі!

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі!
Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2011й рік
в будьякому поштовому
відділенні або через Редакцію.
ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!
Наш
індекс:

98990

Триває передплата на український тижневик ділової інформації
газету «АГРОПРОФІ» на 2011й рік.
«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження
сучасних технологій агровиробництва і управління для досягнення
максимальної ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ,
ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ для фахівців АПК, які приймають
рішення: керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будь!якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань.
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію.
Вартість редакційної передплати у 2011 році – 16,00 грн на місяць.
Наша ціна залишається незмінною з 2009 року!

З питань редакційної передплати телефонуйте:
(044) 2279355, 2357324 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

АГРОПРОФІ
№

46 [133]  10 грудня, 2010

НОВИНИ ï СТИСЛО

В Україні
планують
створити
державну
дорадчу
службу
В Україні уже давно назріла
необхідність створити дер!
жавну дорадчу службу.
Адже розвиток консульта!
ційних послуг є дуже важ!
ливим для малого та се!
реднього бізнесу, який
працює в аграрному секто!
рі. Про це заявила директор
Департаменту аграрної ос!
віти, науки та консультуван!
ня Міністерства аграрної
політики та продовольства
України Ірина Синявська
під час прес!конференції у
Луцьку.
«Цей процес відбувається
якраз в рамках реформу!
вання органів державної
влади. Адже до цього часу
управління агропромисло!
вого розвитку були свого
роду «статистами», – наго!
лосила посадовець.
Свого часу саме дорадча
служба відіграла важливу
роль у становленні сільсь!
кого господарства у Польщі.
І тепер поляки готові діли!
тися досвідом з українцями.
Для цього у рамках проекту
«Підтримка консультатив!
них служб та інших сільсь!
когосподарських і аграрних
установ України в реалізації
програм розвитку сільсько!
го господарства та сільсь!
ких територій з використан!
ням польського та євро!
пейського досвіду», фінан!
сується навчання самих до!
радників.
«Ми працюємо вже 5 років.
Їздимо вашими селами і ба!
чимо, що у вас ті ж самі
проблеми, які були і в нас.
Тому ми можемо допомогти
у їх вирішенні. Втім, головні
зміни повинні відбутись у
свідомості самих людей», –
заявив директор відділу в
Старому Полі Поморського
центру сільськогосподарсь!
кого консультування в
Гданську Антоній Гайдачук.
А представник Міністерства
сільського господарства і
розвитку села Республіки
Польща Барбара Одро+
біньська зазначила, що в її
країні всі зміни у сільському
господарстві відбувалися
саме за участю дорадчих
служб. Пошук нових дже!
рел прибутку, створення но!
вих робочих місць на
сільській території, розви!
ток у Польщі зеленого ту!
ризму – все це відбувалося
в країні за активної участі
саме дорадчих служб.
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Індекси цін на товари і послуги
в Україні у листопаді 2010 року
СТАТИСТИКА Держкомстат України оприлюднив
дані щодо індексів цін на різні групи товарів та
послуги. За даними статистики, індекси споживчих цін
(ІСЦ) та цін виробників промислової продукції (ІЦВ)
у листопаді 2010 року становили 100,3% і 99,7%,
з початку року –108,2% і 117,6% відповідно.
Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2009;10 рр. (до попереднього місяця)

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у ли#
стопаді ціни на продукти харчу#
вання та безалкогольні напої зро#
сли на 0,1%. Найбільше (на 5,1#
2,2%) подорожчали маргарин, мо#
локо, сири та олія. На 1,7#0,6%
зросли ціни на масло, кисломолоч#
ну продукцію, макаронні вироби,
хліб та цукор. Водночас на 4,4#
0,7% стали дешевшими яйця,
фрукти, тваринні жири, овочі, рис,
м'ясо та м'ясопродукти.
Алкогольні напої та тютюнові
вироби подорожчали на 1,1%, у т.ч.
алкогольні напої – на 1,6%, тютю#
нові вироби – на 0,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду,
електроенергію, газ та інші види
палива зросли на 0,5%, у тому
числі плата за гарячу воду та опа#
лення – на 1,3%.
У сфері охорони здоров'я зро#
стання цін на 0,6%, зумовлене,
насамперед, подорожчанням фар#
мацевтичної продукції на 0,8%.
Водночас на 0,4% знизилася вар#
тість санаторно#курортних послуг.
Підвищення цін на транс#
портні послуги у цілому на 0,7%
відбулося головним чином за раху#
нок подорожчання палива та ма#
стил на 1,8%.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2009;10 рр. (до попереднього місяця)

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %
Листопад 2010 до
Товари та послуги
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН
Продукти харчування
та безалкогольні напої
Продукти харчування загалом
Хліб та хлібопродукти
Хліб
Макаронні вироби
М'ясо та м'ясопродукти
Риба та рибопродукти
Молоко
Сир і м'який сир (творог)
Яйця
Масло
Олія
Фрукти
Овочі
Цукор
Безалкогольні напої
Алкогольні напої, тютюнові вироби
Одяг і взуття
Одяг
Взуття
Житло, вода, електроенергія, газ
та інші види палива
Плата за власне житло
(квартирна плата)
Утримання та ремонт житла
Водопостачання
Каналізація
Електроенергія
Природний газ
Гаряча вода, опалення
Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла
Охорона здоров’я
Медичні товари, ліки та обладнання
Амбулаторні послуги
Транспорт
Паливо і мастила
Транспортні послуги:
Залізничний пасажирський транспорт
Автодорожній пасажирський транспорт
Зв’язок
Відпочинок і культура
Освіта
Ресторани та готелі
Різні товари та послуги

жовтня
2010

грудня
2009

листопада
2009

100,3

108,2

109,2

100,1

109,5

111,4

100,1
100,5
100,8
101,3
99,3
100,0
103,6
102,4
95,6
101,7
102,2
97,4
98,6
100,6
100,4
101,1
100,4
100,4
100,4

109,6
115,7
110,3
110,1
103,8
103,6
117,9
125,5
82,8
124,3
112,0
108,0
116,4
116,9
105,4
121,2
102,0
102,0
102,4

111,4
116,5
111,1
110,6
103,7
103,9
129,4
135,1
86,6
135,0
113,9
104,9
123,5
120,5
106,2
122,1
102,3
102,4
102,6

100,5

113,5

113,7

100,0

104,4

104,6

100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
101,3

102,1
105,9
106,7
100,0
150,1
105,8

102,2
106,1
106,9
100,0
150,1
105,7

100,4

101,0

101,0

100,6
100,7
100,6
100,7
101,8
100,2
100,0
100,2
99,9
100,4
100,2
100,6
101,2

105,5
102,6
108,4
104,9
109,9
104,3
99,8
105,1
91,2
102,2
110,2
106,9
105,7

106,0
102,9
108,9
103,3
102,5
105,1
99,8
106,1
91,1
102,5
110,2
107,4
107,1

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
Листопад 2010 до
Товари та послуги

У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості
ціни підвищилися на 1,3%. Най#
більше на 3,8% подорожчала про#
дукція у хімічному виробництві; на
2,4#1,4% – у виробництві шкіри та
виробів з неї, продуктів нафтопе#
рероблення, текстильному вироб#
ництві, виробництві одягу, хутра та
виробів з нього, транспортних за#
собів та устаткування, гумових та
пластмасових виробів. Водночас у
виробництві коксу ціни знизилися
на 0,2%.
У виробництві харчових про#
дуктів, напоїв продукція подорож#

чала на 1,6%, у т.ч. у виробництві
олії та тваринних жирів – на 10,2%,
цукру – на 3,7%, переробленні та
консервуванні овочів та фруктів –
на 2,3%, борошномельно#круп'яних
продуктів – на 2,1%, хліба і хлібо#
булочних виробів – на 1,3%. Разом
з цим у виробництві молочних про#
дуктів і морозива та м'яса і м'ясо#
продуктів продукція подешевшала
на 3,2% та 0,8% відповідно.
У виробництві та розподіленні
електроенергії, газу та води тарифи
знизилися на 6,6% за рахунок зде#
шевлення електроенергії на 7,4%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

жовтня
2010

грудня
2009

листопада
2009

99,7
101,3

117,6
115,7

118,9
116,4

101,5

117,1

120,7

Виробництво м'яса
та м'ясних продуктів

99,2

109,0

109,4

Виробництво молочних продуктів
та морозива

96,8

121,1

133,9

101,3

108,5

109,4

103,7
100,3

121,5
112,0

130,3
111,4

Виробництво хліба
та хлібобулочних виробів
Виробництво цукру
Виробництво напоїв

За матеріалами Держкомстату України
Експрес;випуск від 6 грудня 2010 р.

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
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Загальний звiт про результати торгiв

сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 03 по 09 грудня 2010 року
Назва
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
Базис
ництва / дата поставки
поставки

Обсяг,
тонн

2626,40
3422,28
3263,11

330,00
430,00
410,00

5280,13
5280,13

664,00
664,00

5566,40
5595,66
4572,16

700,00
703,68
574,97

3344,00

420,16

4210,21
2338,52
3661,05
5191,73

529,00
294,00
460,00
652,33

3295,10

415,00

1906,75
3865,97
2881,42
3220,64

239,80
486,20
362,38
405,04

4673,49

587,21

3299,83
5113,14
3426,26
4708,90
4695,69
5077,87
2865,17

415,00
643,00
430,50
591,66
590,00
638,02
360,00

4354,85

548,47

3336,30
3498,62

419,58
440,00

4769,64

600,00

1749,31
3247,02
3386,07
4731,44
1988,28
5422,85
3490,66
4492,88
9916,14
10263,54

220,00
407,98
425,45
595,00
250,00
682,00
439,00
565,00
1247,00
1289,58

1630,04
3314,13
19918,26
5565,98
5565,98
4712,30
5259,99
5406,95
5791,31

205,00
417,02
2505,00
700,00
700,00
593,49
661,52
680,00
728,34

2636,12
3318,82
6736,33
5529,56

331,43
417,00
846,40
695,42

3255,40
9289,80
8321,12
5057,78
4367,00
4208,20

410,00
1170,00
1048,00
637,00
550,00
530,00

Форвард
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 28.02.2011
*Ріпак продовольчий
ДСТУ 4966(2008 31.03.2011
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Просо 1 клас
ГОСТ 22983(88
31.01.2011
*Просо 3 клас
ГОСТ 22983(88
01.03.2011
*Горох 2 клас
ДСТУ 4523(2006 31.12.2010
*Соя
ГОСТ 17109(88
31.12.2010
*Соя
ГОСТ 17109(88
31.12.2010
*Насіння гарбуза
ГОСТ 658(95
01.03.2011
*Насіння гарбуза
ГОСТ 658(95
31.03.2011
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 31.12.2010
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 31.12.2010
*Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 31.12.2010
*Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 31.05.2011
*Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 31.03.2011
*Крупа горохова колота
ГОСТ 6201(68
01.03.2011
*Сорго
ГОСТ 8759(92
01.03.2011
*Сорго
ГОСТ 8759(92
28.02.2011
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
31.01.2011
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
31.12.2010
*Вика
ДСТУ 4828(2007 01.03.2011
*Насіння коріандру
ГОСТ 17081(97
31.12.2010
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
31.12.2010
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
30.01.2011
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
31.12.2010
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
30.12.2010

FCA
FOB

20,00
1057,59

9892,68
4363,15

1245,93
549,51

DAF
FCA
FCA
FCA
CPT
FCA
FCA
FCA
DDU
DDU
DAF
DAF
FCA
FCA
DAF
FCA
DDU
FCA
DDU
FCA
FCA
FCA
DDU

300,00
153,00
818,00
500,00
3600,00
40,00
110,00
778,00
20,00
40,00
15000,00
16000,00
198,00
52,65
280,00
200,00
66,00
128,00
20,00
370,00
45,00
44,00
21,00

2102,72
1216,56
2338,48
3092,63
3207,43
12276,96
19902,35
5562,85
3489,80
7940,00
1606,18
1630,04
2401,32
1192,71
2067,36
1542,57
2567,27
2385,42
6133,58
3723,86
5249,00
3985,88
5763,45

264,45
153,00
294,52
389,50
403,96
1544,00
2503,00
700,00
439,52
1000,00
202,00
205,00
302,00
150,00
260,00
194,00
323,33
300,00
772,49
469,00
661,08
502,00
725,88
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Середньозважені біржові ціни

на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися
на Акредитованих товарних бiржах з 03 по 09 грудня 2010 року

Середньозважена цiна за одну тонну
включає ПДВ
без ПДВ
грн.
USD
грн.
USD

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
FCA
42,00
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
DDU
44,00
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
FCA
20,00
Житомирська товарна агропромислова біржа
*Насіння коріандру
ГОСТ 17081(97
2010
DDU
20,00
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
DDU
25,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
CPT
40,00
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DDU
20,00
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DDU
80,00
ЗахідноУкраїнська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
DDU
120,00
ІваноФранківська аграрна біржа
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
38,20
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
FCA
264,00
*Вика
ДСТУ 4828(2007 2010
DDU
22,00
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
DDU
86,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
600,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарномайнова біржа "Прайс"
*Просо 1 клас
ГОСТ 22983(88
2010
FCA
1,00
*Ріпак технічний
ДСТУ 4966(2008 2010
DDU
44,00
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
DDU
43,00
*Насіння редьки
ГОСТ 2240(93
2010
FCA
22,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
CPT
22,00
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
500,00
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
20,00
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
42,00
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DAF
42,00
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FOB
22,10
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
CPT
42,00
*Вика
ДСТУ 4828(2007 2010
FCA
46,20
Товарна біржа "Львівська Універсальна" (м.Львів)
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
CPT
22,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м. Київ)
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
3600,00
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
DAF
560,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
44,00
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Горох 3 клас
ДСТУ 4523(2006 2010
CPT
800,00
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
4700,00
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
FOB
2000,00
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FOB
5500,00
*Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 2010
DAF
13000,00
*Крупа рисова
ГОСТ 6292(93
2010
FCA
6,00
*Крупа рисова дроблена
ГОСТ 6292(93
2010
FCA
14,00
*Ріпак продовольчий
ДСТУ 4966(2008 2010
FOB
20000,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2010
CPT
960,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2010
FOB
6000,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Горох 3 клас
ДСТУ 4523(2006 2010
FAS
250,00
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
4025,00
*Насіння гарбуза
ГОСТ 658(95
2010
FCA
22,00
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
147,00
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FOB
54,00
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
FCA
22,00
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
DDU
21,00
*Насіння коріандру
ГОСТ 17081(97
2010
FAS
21,00
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
DDU
42,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Горох 1 клас
ДСТУ 4523(2006 2010
DDU
61,08
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
3000,00
*Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DDU
21,63
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
DDU
23,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
2850,00
*Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 2010
CPT
20,00
*Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 2010
DAF
17,33
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DAF
5,00
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
CPT
20,00
*Ріпак продовольчий
ДСТУ 4966(2008 2010
FOB
12500,00

АГРОПРОФІ
№

Назва
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
Базис
ництва / дата поставки
поставки

Експортнi контракти*: СПОТ
Просо 1 клас
ГОСТ 22983(88
2010
FCA
Горох 1 клас
ДСТУ 4523(2006 2010
DDU
Горох 3 клас
ДСТУ 4523(2006 2010
CPT
Горох 3 клас
ДСТУ 4523(2006 2010
FAS
Вика
ДСТУ 4828(2007 2010
FCA
Вика
ДСТУ 4828(2007 2010
DDU
Соя
ГОСТ 17109(88
2010
CPT
Соя
ГОСТ 17109(88
2010
DAF
Соя
ГОСТ 17109(88
2010
FOB
Соя
ГОСТ 17109(88
2010
DDU
Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
CPT
Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DAF
Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FOB
Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DDU
Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FCA
Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
CPT
Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DAF
Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
FOB
Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DDU
Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 2010
DDU
Ріпак технічний
ДСТУ 4966(2008 2010
DDU
Ріпак продовольчий
ДСТУ 4966(2008 2010
FOB
Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
FCA
Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
CPT
Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2010
DDU
Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
FCA
Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
CPT
Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2010
DDU
Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 2010
CPT
Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 2010
DAF
Насіння гарбуза
ГОСТ 658(95
2010
FCA
Насіння редьки
ГОСТ 2240(93
2010
FCA
Насіння коріандру
ГОСТ 17081(97
2010
DDU
Насіння коріандру
ГОСТ 17081(97
2010
FAS
Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 2010
DAF
Крупа рисова
ГОСТ 6292(93
2010
FCA
Крупа рисова дроблена
ГОСТ 6292(93
2010
FCA
Олія соняшникова нерафінована
ДСТУ 4492(2005 2010
CPT
Олія соняшникова нерафінована
ДСТУ 4492(2005 2010
FOB
Експортнi контракти*: Форвард
Просо 1 клас
ГОСТ 22983(88
31.01.2011
DAF
Просо 3 клас
ГОСТ 22983(88
01.03.2011
FCA
Сорго
ГОСТ 8759(92
28.02.2011
DAF
Сорго
ГОСТ 8759(92
01.03.2011
FCA
Горох 2 клас
ДСТУ 4523(2006 31.12.2010
FCA
Вика
ДСТУ 4828(2007 01.03.2011
FCA
Соя
ГОСТ 17109(88
31.12.2010
FCA
Соя
ГОСТ 17109(88
31.12.2010
CPT
Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 31.12.2010
FCA
Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 31.12.2010
DDU
Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 31.12.2010
DDU
Ріпак продовольчий
ДСТУ 4966(2008 31.03.2011
FOB
Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
31.12.2010
DDU
Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
31.01.2011
FCA
Насіння льону
ГОСТ 10582(76
30.12.2010
DDU
Насіння льону
ГОСТ 10582(76
31.12.2010
FCA
Насіння льону
ГОСТ 10582(76
30.01.2011
FCA
Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 28.02.2011
FCA
Насіння гарбуза
ГОСТ 658(95
01.03.2011
FCA
Насіння гарбуза
ГОСТ 658(95
31.03.2011
FCA
Насіння коріандру
ГОСТ 17081(97
31.12.2010
DDU
Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 31.03.2011
DAF
Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 31.05.2011
DAF
Крупа горохова колота
ГОСТ 6201(68
01.03.2011
FCA
* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою.

Обсяг,
тонн

Середньозважена цiна
за одну тонну з ПДВ, грн.
min
середня
max

1906,75
2709,52
1749,31
1630,04
2865,17
3661,05
3379,34
3498,62
3386,07
3344,00
5565,98
5566,40
5057,78
5565,98
5595,66
4775,28
4367,00
4708,90
4731,44
4572,16
6736,33
3865,97
4492,88
4712,30
5077,87
5529,56
3263,11
4673,49
5791,31
9289,80
8321,12
19918,26
3220,64
5280,13
5406,95
1989,70
5422,85
3490,66
9916,14
10346,44

1,00
61,08
800,00
250,00
46,20
22,00
19275,00
560,00
2000,00
120,00
167,00
40,00
5,00
54,00
20,00
124,20
20,00
42,00
5522,10
80,00
21,63
44,00
32500,00
328,00
64,00
131,00
20,00
22,00
153,00
20,00
17,33
22,00
22,00
20,00
21,00
13000,00
6,00
14,00
960,00
6000,00

1906,75 1906,75
2597,43 2636,12
1749,31 1749,31
1630,04 1630,04
2865,17 2865,17
3661,05 3661,05
3021,53 3292,99
3498,62 3498,62
3386,07 3386,07
3344,00 3344,00
5113,14 5511,75
5566,40 5566,40
5057,78 5057,78
5565,98 5565,98
5595,66 5595,66
3426,26 4143,29
4367,00 4367,00
4708,90 4708,90
4695,69 4731,30
4572,16 4572,16
6736,33 6736,33
3865,97 3865,97
4208,20 4383,39
2123,02 2534,60
4354,85 4829,33
2330,24 3909,32
3263,11 3263,11
4673,49 4673,49
5014,04 5370,76
9289,80 9289,80
8321,12 8321,12
19918,26 19918,26
3220,64 3220,64
5280,13 5280,13
5406,95 5406,95
1987,85 1988,28
5422,85 5422,85
3490,66 3490,66
9916,14 9916,14
10147,47 10263,54

300,00
153,00
280,00
52,65
818,00
128,00
500,00
3600,00
778,00
20,00
40,00
1057,59
66,00
200,00
21,00
414,00
45,00
20,00
40,00
110,00
20,00
16000,00
15000,00
198,00

2102,72 2102,72 2102,72
264,45
1216,56 1216,56 1216,56
153,00
2067,36 2067,36 2067,36
260,00
1192,71 1192,71 1192,71
150,00
2302,60 2338,48 2397,88
294,52
2385,42 2385,42 2385,42
300,00
3092,63 3092,63 3092,63
389,50
3176,00 3207,43 3215,70
403,96
5558,00 5562,85 5565,98
700,00
3489,80 3489,80 3489,80
439,52
7940,00 7940,00 7940,00
1000,00
4346,04 4363,15 4440,68
549,51
2540,80 2567,27 2620,20
323,33
1542,57 1542,57 1542,57
194,00
5763,45 5763,45 5763,45
725,88
3723,86 3751,71 3985,88
472,51
5249,00 5249,00 5249,00
661,08
9892,68 9892,68 9892,68
1245,93
12276,96 12276,96 12276,96
1544,00
19902,35 19902,35 19902,35
2503,00
6133,58 6133,58 6133,58
772,49
1630,04 1630,04 1630,04
205,00
1606,18 1606,18 1606,18
202,00
2401,32 2401,32 2401,32
302,00
За даними Союзу бірж України

Перелік акредитованих товарних бірж
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Назва біржі
Аграрна біржа
Вінницька товарна універсальна біржа
Донецька товарна біржа
Житомирська агропромислова товарна біржа
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Західно(Українська регіональна агропромислова біржа
Івано(Франківська аграрна товарна біржа
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Кримська аграрна біржа
Луганська агропромислова товарна біржа
Одеська аграрна біржа
Одеська товарна біржа
Подільська спеціалізована аграрна біржа
Придніпровська товарна біржа
Рівненська міжрегіональна товарно(майнова біржа «Прайс»
Слов'янська універсальна біржа
Сумська товарна біржа
Тернопільська агропромислова біржа
Товарна біржа «Катеринославська»
Товарна біржа АПК центральних областей України
Товарна біржа «Львівська Універсальна»
Товарна біржа «Українська(Донецьк»
ТОВ «Центральна Товарна біржа»
Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа»
Українська аграрна біржа
Українська спеціалізована зернова біржа
Українська універсальна біржа
Українська універсальна товарна біржа
Українська універсальна біржа «Капітал»
Універсальна біржа «Україна»
Херсонська товарно(сировинна біржа «Кристал»
Хмельницька обласна товарна біржа
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
Чорноморська товарна біржа

Цiна USD,
середня

Регіон
м.Херсон
м.Вінниця
м.Донецьк
м.Житомир
м.Запоріжжя
м.Львів
м.Івано(Франківськ
м.Київ
м.Сімферополь
м.Луганськ
м.Одеса
м.Одеса
м.Хмельницький
м.Дніпропетровськ
м.Рівне
м.Дніпропетровськ
м.Суми
м.Тернопіль
м.Дніпропетровськ
м.Черкаси
м.Львів
м.Донецьк
м.Полтава
м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Полтава
м.Херсон
м.Київ
м.Харків
м.Херсон
м.Хмельницьк
м.Чернігів
м.Миколаїв

239,80
331,43
220,00
205,00
360,00
460,00
414,14
440,00
425,45
420,16
693,17
700,00
637,00
700,00
703,68
520,84
550,00
591,66
594,98
574,97
846,40
486,20
551,54
318,70
607,24
491,52
410,00
587,21
675,10
1170,00
1048,00
2505,00
405,04
664,00
680,00
250,00
682,00
439,00
1247,00
1289,58
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НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.
НАМ ДОВІРЯЮТЬ.
«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження сучасних
технологій агровиробництва і управління. Ми ставимо за мету заповнити
вакуум оперативної, суто ДІЛОВОЇ газетної інформації для фахівців АПК,
які приймають рішення: керівників і менеджерів, власників та інвесторів.
Наші переваги:
 оперативність та об’єктивність;
 достовірні факти і прогнози;
 приклади успішного господарювання;
 різні точки зору;
 лаконічна ділова мова.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ»
і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь(якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію.
Вартість редакційної передплати у 2011 році не змінилась і залишилась такою ж,
як у 2009(2010 роках – 16,00 грн/місяць.

Український тижневик ділової інформації
ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ(135, а/с 79.
Тел. (044) 227(93(55, 235(73(24.
E(mail: info@agroprofi.com.ua
www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

