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Осінній 
комплекс2015
ЗА ДАНИМИ Міністерства аг�

рарної політики та продоволь�

ства України, станом на 18

грудня 2015 року зернові та зер�

нобобові культури зібрано на

площі майже 14,6 млн га (100%

до прогнозу), намолочено 61,1

млн т зерна при врожайності

41,9 ц/га (2014 року — 43,9

ц/га). 

Найбільший вал зерна на�

молотили хлібороби у Полтав�

ській — 5,2 млн т, Харківській

— 4,5 млн т, Дніпропетровській

— 4,0 млн т, Черкаській — 3,9

млн т, Вінницькій — 3,8 млн т,

Сумській — 3,7 млн т, Одеській

— 3,6 млн т, Чернігівській — 3,5

млн т, Кіровоградській — 3,3

млн т, Миколаївській — 3,0

млн т областях. 

Найвища урожайність зер�

нових та зернобобових культур

у Черкаській — 60,3 ц/га, Пол�

тавській — 57,5 ц/га, Сумській

— 56,2 ц/га, Хмельницькій —

55,4 ц/га, Київській — 52,0

ц/га, Тернопільській — 51,4

ц/га, Чернігівській — 51,3 ц/га

областях.

На даний час триває зби�

рання кукурудзи на зерно, при

прогнозі 4,09 млн га культуру

обмолочено на площі 4,07 млн

га (100%), намолочено 23,2 млн

т при врожайності 57,1 ц/га

(2014 — 60,4 ц/га).

Крім того, зяблевий обробі�

ток ґрунту проведено на площі

13,4 млн га (96%), у т.ч. глибока

оранка — 810 тис. га (117%).

Станом на 17 грудня 2015

року із посіяних 7,1 млн га ози�

мих сходи отримано на площі

6,1 млн га (86%), із них в доб�

рому та задовільному стані 4,1

млн га (67%), в слабкому та зрі�

дженому — 2,0 млн га (33%),

загинуло — 0,08 тис. га. Близь�

ко 14% посівів (майже 1,0 млн

га) не утворили сходів переваж�

но у Дніпропетровській, Пол�

тавській та Харківській обла�

стях.

Продовження на стор.2

ТАК каже українська народна му�

дрість. Не лише українці здавна

шанують свиней тому, що це дже�

рело сала, м'яса та шкіри. До свині

шанобливо ставилися починаючи

з сивої давнини — єгиптяни, гре�

ки, індійці, індіанці, скандинави

та німці. У єгипетській міфології

цариця неба, богиня Нут, взагалі

зображувалася саме у вигляді сви�

ні. Схожим чином виглядала і

скандинавська богиня материн�

ства. А в Стародавній Греції в дея�

ких міфах взагалі йдеться, що ви�

годувала Зевса саме свиня. У Ні�

меччині вже в сучасний час є за�

кон, згідно з яким господарі таких

тварин повинні балувати їх, ку�

пуючи іграшки та приділяючи

увагу. У Стародавньому Китаї до�

машня свиня вважалася священ�

ною твариною, що символізує

благополуччя. Їсти свинину до�

зволялося лише у випадку релігій�

них і державних свят.

У наш час свинарство — чи не

найпотужніша галузь м'ясовироб�

ництва, втім є лише близько трид�

цяти країн, котрі виступають

нетто�експортерами м'яса. 2014

року до цього клубу обраних впер�

ше увійшла Україна, яка за показ�

ником чистого експорту одразу

посіла 24 місце в світі, а 2015 року,

за прогнозами аналітиків ринку,

має всі шанси посісти 21�ше.

Наша країна має непогані перс�

пективи ввійти до числа 15 най�

більших нетто�експортерів м'яса в

найближчі п'ять років, адже ми є

одним з найбільших світових ек�

спортерів кормів та кормових

компонентів, тому корми в Украї�

ні одні з найдоступніших в світі,

вважають вітчизняні фахівці тва�

ринницького ринку. 

Проте щоб досягти цих показ�

ників, потрібно переорієнтувати

експорт, адже він продовжує бути

критично залежним від російсько�

го напрямку. Якщо Росія з 1 січня

2016 року введе санкції проти ук�

раїнського м'яса (а це цілком імо�

вірно), його експорт зменшиться

на 40%, бо цьогоріч експорт сви�

нини до РФ склав 51 тис. тонн.

Якщо Росія буде закрита, то нам

залишаться ринки Грузії, Казах�

стану та частково Китаю. За оцін�

ками президента Асоціації свина�

рів України Артура Лози, 2016

року експорт свинини складе 10

тис. тонн. 

Водночас за 11 місяців 2015�го

імпорт м'яса скоротився на 31%. У

січні�листопаді 2015 року Україна

імпортувала 59 тис. тонн м'яса,

тоді як у попередньому 2014�му

цей показник склав 85,6 тис. тонн.

Найбільшу частку в структурі ім�

порту посідало м'ясо птиці та суб�

продукти — 93%. Однак імпорт

свинини скоротився у понад вісім

разів — до 3,5 тис. тонн, а ялови�

чини — більш ніж удвічі, до 0,9

тис. тонн. 

Причина такого становища —

скорочення попиту та девальвація

гривні, котра робить «заморське»

м'ясо надто дорогим. Адже насе�

лення за рівнем доходів цьогоріч

стало найбіднішим за останні 10

років, що призвело до скорочення

споживання м'яса. Хоча задля

справедливості зазначимо, що при

цьому споживання м'яса не стало

найнижчим за ті ж 10 років.

Продовження на стор. 8

Були б свині, а поросята будуть
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АКТУАЛЬНО
ВЕРХОВНА РАДА: 
КОРОТКИЙ ПІДСУМОК БУРЕМНИХ ТИЖНІВ

«Ось приїде Байден, Байден нас розсудить» — так
жартували в українському політикумі напередодні
візиту високого американського гостя…

АГРОПОЛІТИКА
ПРОСУВАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Наприкінці року географія застосування аграрних
розписок в Україні поширилася вже на чотири області.
До Полтавщини, яка ще торік запровадила у себе цей
новий інструмент, що спрощує доступ аграріїв до
фінансових та матеріально(технічних ресурсів,
додалися Черкащина, Вінниччина та Харківщина.

ПЕРЕДПЛАТА	2016
Шановні читачі! Відкрито передплату�2016!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2016�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

17.12.2015

Зміна 
за тиж!

день

Зміна 
з початку

року
UX!індекс (UA) 684,48 !2,9% !33,8%
РТС (RU) 794,76 0,2% 0,5%
WIG 20 (PL) 1858,79 3,3% !19,7%
WIG Ukraine (PL) 363,75 0,6% 48,9%
DAX* (DE) 10469,26 !1,2% 6,8%
S&P 500* (US) 2073,07 1,2% 0,7%

КОМПАНІЇ
ПІДСУМКИ 
АГРАРНОГО СЕЗОНУ�2015

Підсумкам роботи 2015 року
було присвячено нараду
керівників, спеціалістів ТОВ СП
«НІБУЛОН», проведену спільно з
керівниками виробничих філій
компанії у регіонах України.

РОСЛИННИЦТВО
СОЯ ó МОНІТОРИНГ ПЕРЕДУСІМ
Соя належить до числа культур,
посіви яких в Україні за кілька
останніх десятиріч значно зросли.
Пропорціонально зростає і ураження
культури хворобами. Про основні
з них ми попросили розповісти Сергія
Ретьмана — заступника директора
з наукової роботи Інституту захисту
рослин НААН. 10

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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«ОСЬ ПРИЇДЕ БАЙДЕН, Байден

нас розсудить» — так жартували в

українському політикумі напере�

додні візиту високого амери�

канського гостя. Це вже п'ятий

його візит, — минулого разу віце�

президент США приїжджав до

Києва майже рік тому в супроводі

дружини, і його приїзд передував

призначенню нового складу Кабі�

нету Міністрів.  Звісно, були

також зустрічі з вищим керівниц�

твом країни, обіцянки грошей,

щоправда тоді сума була більшою.

Відтоді віце�президент США по�

стійно тримає «руку на пульсі» си�

туації в Україні, спілкуючись з

Петром Порошенком і Арсенієм

Яценюком телефоном, про що

час від часу повідомляють прес�

служби. Байден недаремно вважа�

ється куратором України в Білому

Домі, відповідаючи разом із по�

мічником Держсекретаря Вікторі�

єю Нуланд за даний вектор полі�

тики США.

Досить обіцяти — 
починайте працювати
ВІЗИТ став п'ятим, а от виступ у

Верховній Раді — першим. Байден

визнав певні успіхи України, але

при цьому підкреслив, що дуже ба�

гато ще належить зробити, і ни�

нішня влада просто зобов'язана

скористатися можливістю, яку

надав їй Євромайдан. Відносно ж

можливої відставки уряду (а по�

дейкували, що саме для цього Бай�

ден і приїздив) він заявив, що всі

гілки влади в Україні повинні

працювати спільно. 

Першочергові завдання все ті

самі — боротьба з корупцією,

зміни до Конституції у частині де�

централізації, врегулювання ситуа�

ції на Донбасі. Байден наголосив

на необхідності прийняття змін до

Конституції та закону про вибори

на окупованих територіях. За його

словами, виконання Україною

Мінських домовленостей дасть

можливість США зажадати відпо�

відних кроків і від Росії, а європей�

ців спонукатиме до єдності у пи�

танні санкцій проти агресора.

Віце�президент США вважає,

що Україні необхідно провести ам�

ністію осіб, не замішаних у тяжких

злочинах, а також організувати ви�

бори на Донбасі. Щодо змін до

Конституції, то гість наполягав на

завершенні децентралізації, яка,

на його думку, не є частиною суве�

ренітету. При цьому він запропо�

нував Україні піти за американсь�

ким сценарієм, значно підвищив�

ши самостійність регіонів.

Байден підтвердив, що Сполу�

чені Штати ніколи не визнають

анексію Росією Криму — ця ча�

стина його виступу в Раді була

найбільш емоційною. Також він

заявив, що санкції проти Росії

зняті не будуть, а розколоти єд�

ність ЄС і США в цьому питанні

не вийде.

Проте від візиту такого гостя

всі насамперед чекають подарун�

ків. Фінансова допомога, яку поо�

біцяв Байден, менше очікуваної —

$190 млн на підтримку прогресу

реформ. За словами промовця, ці

гроші допоможуть Україні у бо�

ротьбі з корупцією в правоохорон�

ному секторі та впровадженні ре�

форм грошової системи, а також

сприятимуть зростанню інвестицій

за рахунок спрощення регулюван�

ня та прозорої приватизації дер�

жавних підприємств. Крім того він

зазначив, що США можуть надати

Україні ще $300 на сектор безпеки,

принаймні Конгрес працює над

прийняттям такого акта. Загалом

після зміни уряду 2014�го сума

прямої фінансової допомоги від

США склала вже $760 млн, а ще

були гарантії їхнього уряду під кре�

дити для України.

Аграрний день
НАДИХНУВШИСЬ проникли�

вим спічем Віце�президента США,

депутати палко кинулися до робо�

ти. І, на щастя, їм під руку потра�

пила ціла низка законопроектів

щодо аграрної сфери. Так, воче�

видь завдячуючи Джо Байдену, де�

путати в один день ухвалили низку

аграрних законів (деякі — за осно�

ву, деякі — в цілому). Може варто

його частіше запрошувати?

Бо ще 18 листопада 2015 року

до голови ВРУ Володимира Гройс�

мана з проханням провести в Раді

«аграрний день» звернулися cім

громадських організацій АПК. 

Аж 8 грудня це прохання було

нарешті виконано: в рамках аграр�

ного дня із 11 законопроектів по�

рядку денного Верховна Рада Ук�

раїни ухвалила:

— Закон «Про внесення змін

до Земельного кодексу України

щодо удосконалення механізму

передачі земельних ділянок, відчу�

жених для суспільних потреб чи з

мотивів суспільної необхідності»

(законопроект №1270) (запустить

ефективний механізм викупу зе�

мельних ділянок для земельних

потреб).

— Закон «Про внесення змін

до статті 50 Закону України «Про

землеустрій» щодо спрощення

процедури виготовлення проектів

землеустрою для відведення зе�

мельних ділянок» (законопроект

№ 1280) (спростить процедури ви�

готовлення проектів землеустрою).

— Закон «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів Ук�

раїни (щодо приведення законо�

давства у сфері насінництва та роз�

садництва у відповідність до євро�

пейських та міжнародних вимог)»

(законопроект № 1460�1) (це євро�

інтеграційний закон у сфері насін�

ництва і розсадництва).

Окремо варто зупинитися на

ухваленому Законі «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України щодо дерегуляції в агро�

промисловому комплексі» (зако�

нопроект № 2558а). Його метою є

скасування або обмеження дії 22

дозвільних процедур у сфері рос�

линництва, агрохімікатів, тварин�

ництва, харчових продуктів, риб�

ного господарства та водокористу�

вання. Після того, як він вступить

у силу, аграріїв очікує суттєве ско�

рочення адміністративних витрат,

зниження цін на добрива, що

призведе до підвищення рента�

бельності рослинництва, спро�

щення виходу нових суб'єктів гос�

подарювання на ринок, зниження

ризиків корупції в агросекторі,

пов'язаних із видачею дозвільних

документів і як наслідок підви�

щення інвестиційної привабливо�

сті АПК та позиції України в між�

народних рейтингах економічної

свободи.

* * *

Крім того Верховна Рада Укра�

їни прийняла за основу:

— Законопроект № 2027а «Про

внесення змін до деяких законо�

давчих актів України (щодо єдиної

правової долі земельної ділянки та

розміщеного на ній об'єкта неру�

хомості)».

— Законопроект № 2028а «Про

внесення змін до деяких законо�

давчих актів України щодо врегу�

лювання окремих питань правово�

го статусу земель фермерського

господарства» (котрий надасть по�

штовх розвитку фермерства)

— Законопроект № 2150а «Про

внесення змін до Закону України

«Про побічні продукти тваринного

походження, що не призначені для

споживання людиною»(щодо узго�
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Крім того, із посіяних

655,1 тис. га сходи озимого

ріпаку отримані на 571,6 тис.

га (87%), із них в доброму та

задовільному стані 389,9 тис.

га (68,2%), в слабкому та зрі�

дженому — 177,8  тис.  га

(31,1%), загинуло 3,9 тис. га

(0,7%). 13% посівів (83,5 тис.

га) не утворили сходів, най�

більше таких площ на Дні�

пропетровщині, Донеччині,

Миколаївщині та Полтав�

щині.

За розрахунками Мін�

агрополітики, 2015 року ва�

лове виробництво зерна у

вазі після доробки очікується

близько 60 мільйонів тонн,

що повністю задовольнить

внутрішні потреби та продо�

вольчу безпеку держави,

також збережеться хороший

потенціал ресурсів для по�

ставки зернової продукції на

зовнішній ринок.

Для проведення комплек�

су літньо�осінніх польових

робіт та виходячи із фінансо�

вих можливостей, господар�

ствами заявлено та передба�

чається використати в межах

614 тис. т поживних речовин

мінеральних добрив.

Враховуючи перехідні за�

лишки, станом на 18 грудня

2015 року, в сільськогоспо�

дарських підприємствах є в

наявності 667 тис. тонн по�

живних речовин мінеральних

добрив (109% до заявки), в

тому числі азотних — 359

тис. т, або 110% до заявки

(2014 — 100 %), фосфорних

— 171 тис. т, або 110 % (2014

— 98 %), калійних — 137 тис.

т, або 104 % до заявки (2014

— 95 %).

Технологічна потреба

сільгоспвиробників у паль�

ному на період осінніх

польових робіт 2015 року ста�

новить 499 тис. т дизпалива

та 115 тис. т бензину.

Станом на цю дату прид�

бано 556,7 тис. т дизпалива

та 130,7 тис. т бензину, що

становить відповідно 112% та

113% до потреби.

Середні оптові ціни скла�

ли: на дизпаливо — 15736

грн/т(зменшились проти

відповідного періоду 2014

року на 16%); на бензин —

19400 грн/т (зменшились

проти відповідного періоду

торік на 8%).

Верховна Рада: короткий 

Виступ Віце&президента США Дж.Байдена в Раді. Фото: Офіційне інтернет�представництво Президента України, www.president.gov.ua



дження його положень у сфері по�

водження з продуктами тваринно�

го походження, що належать до ка�

тегорії ІІ, з вимогами законодав�

ства ЄС)» (для гармонізації із зако�

нодавством ЄС окремих правил

поводження з побічними продук�

тами тваринного походження).

— Законопроект № 2920 «Про

внесення змін до деяких законо�

давчих актів України щодо встано�

влення мінімального строку орен�

ди земельних ділянок сіль�

госппризначення, на яких прово�

диться гідротехнічна меліорація»

(встановлює чіткі правила гри в

сфері оренди меліорованих зе�

мель).

Законопроект № 3006 «Про

внесення змін до Земельного ко�

дексу України та інших законодав�

чих актів щодо правової долі зе�

мельних ділянок, власники яких

померли» (котрий удосконалює

процедури визнання спадщини та

збільшення матеріальної бази міс�

цевих бюджетів).

Танці з трояндами
ОСКІЛЬКИ всі зрозуміли, що

Прем'єра міняти не на часі, але пе�

реформатування уряду неминуче,

дехто поспішив самостійно зіско�

чити з поїзда, котрий іде під укіс.

Першим про добровільну відставку

заявив міністр інформаційної по�

літики Юрій Стець. Формальна

підстава — виконання даної рік

тому обіцянки. Мовляв, за рік я

зроблю все, що зможу і добровіль�

но складу повноваження. От рік

минув, чи зроблено все — це ще

питання, проте формальну обіцян�

ку виконано.

А от заява про відставку міні�

стра інфраструктури Андрія Пиво�

варського та двох його заступників

мала зовсім інше підґрунтя. Хлоп�

ці прямо зазначили, що йдуть

через утому. Вони втомилися дола�

ти опір системи державної влади в

країні, котра за два роки якщо і пе�

режила, то не реконструкцію, а ре�

монт, та й то суто косметичний.

Водночас справжньої підтримки

своїх реформаторських кроків

вони не відчувають. Саме нере�

формовану бюрократичну систему

і низькі зарплати членів своєї ко�

манди назвав Андрій Пивоварсь�

кий головними причинами, по

яких він прийняв рішення про

свою відставку.

Як і годиться у пристойній

компанії, рівно за рік Прем'єр�мі�

ністр мав би вийти до парламенту,

котрий його призначив, із деталь�

ним звітом про виконану роботу.

Проте наслідком такого звіту ціл�

ком могла стати відставка. Про від�

ставку вже зрозуміло — Байден її

не «благословив», проте відзвітува�

ти все ж треба? От Арсеній Петро�

вич і вирішив відбутися усними

відповідями на болючі питання

сьогодення у рамках години запи�

тань до уряду. Воно виходить ніби

Прем'єр і звітує, а формальних

наслідків такий звіт немає жодних

— хіба полаятися. До того ж в

усних відповідях можна затушува�

ти прогалини і підкреслити дося�

гнення, поменше навантажувати

народ цифрами. Якби уряд подав

на розгляд парламенту письмовий

звіт, такі фокуси не пройшли би, а

маніпуляції були би показово роз�

вінчані.

Наші депутати коли відчува�

ють, що з них знущаються, то від�

повідають на це у найнесподівані�

ший спосіб. От Олег Барна також

вирішив замість словесної перепа�

лки, на яку виборець уже не реа�

гує, просто винести Прем'єра із�за

трибуни.

Закінчилася спроба баналь�

ною бійкою, коли депутати від

Народного фронту кинулися на

барну з  кулаками «захищати

честь» свого лідера. Як годиться,

фракція Блоку Петра Порошенка,

до якої належить (вірніше нале�

жав) Олег Барна, його дії засуди�

ла, виключила зі своїх лав — щоби

не підривав єдність коаліції напе�

редодні ухвалення надважливих

рішень. А Регламентний комітет

ще й позбавив депутата права уча�

сті у п'яти найближчих пленарних

засіданнях.

Меморандум 
про єдність 
і його попередники
У ВІДПОВІДЬ на закиди про кон�

флікт у реформаторській владній

команді, котрий опозиція побачи�

ла у доволі невинних витівках

Олега Барни, народився цікавий

документ. Президент Петро Поро�

шенко, Голова Верховної Ради Во�

лодимир Гройсман та Прем'єр�мі�

ністр Арсеній Яценюк підписали

такий собі меморандум про єдність

— спільну заяву. 

Як завжди в таких випадках,

йдеться про досягнення, плани та

необхідність поставити понад усе

інтереси України, вгамувати полі�

тичні пристрасті і показати полі�

тичну культуру, гідну європейської

країни тощо. Підписанти рішуче

засудили істеричну антивладну, ан�

тиурядову та антидержавну кампа�

нію, організовану корумпованими

олігархами. 

Насправді суть «заяви трьох»

зводиться до однієї фрази — нині

як ніколи необхідні єдність, взаєм�

на підтримка і спільна подальша

робота Президента, Верховної

Ради та Уряду. Питання про зміну

Прем'єр�міністра — не перебуває

на порядку денному. 

Такі заяви�меморандуми вже

стали доброю традицією нашої по�

літичної системи. Українські пре�

зидент, прем'єр та голова ВР заяви

щодо власної «єдності» підписува�

ли вже тричі. Перший раз, 13 лю�

того 2001�го Леонід Кучма, Іван

Плющ та Віктор Ющенко у влас�

ному листі засудили акцію «Украї�

на без Кучми», назвавши її учасни�

ків «фашистами». Через 2,5 місяці,

29�го травня 2001�го, ВРУ відпра�

вила Ющенка у відставку. 

Вдруге спільний документ

Ющенка, вже як Президента, Яну�

ковича, як майбутнього Прем'єра

та Мороза, як майбутнього голови

ВР називався Універсалом націо�

нальної єдності котрий був підпи�

саний 3 серпня 2006 року. Рівно

через 8 місяців, 2�го квітня 2007�го

року, Віктор Ющенко власним

указом розпустив Верховну Раду,

призначивши дострокові вибори. 

Третій документ Президента

Порошенка, Прем'єра Яценюка та

голови ВРУ Гройсмана був підпи�

саний 15 грудня 2015�го. Цікаво,

хто тепер кого розпустить чи звіль�

нить, і скільки часу для цього зна�

добиться.

Чергове позачергове
НА НОСІ — Новий рік, а у бю�

джетному процесі ще, як кажуть, і

кінь не валявся. Відповідно до

статті 96 Конституції України, уряд

має надати головний кошторис

країни на розгляд Верховної Ради

15 вересня, аби без поспіху і нер�

вування розглянути й ухвалити цей

важливий (до того ж великий за

обсягом) документ. Але останнім

часом ця норма Конституції уря�

дом нехтується, і Кабмін для про�

форми вносить якийсь проект бю�

джету у вересні, щоб тут же його

відкликати на доопрацювання.

Минулого року проект бюджету

надали на розгляд депутатам взага�

лі аж 22 грудня, а представляли

його в сесійній залі вже наступного

дня — аби народні обранці не

встигли оговтатися. Втім, з наско�

ку «взяти Раду» не вийшло, і Бю�

джет�2015 зі скандалом ухвалили

«під ялинку» 28 грудня 2014 року.

Нинішнього року процедуру

намагалися витримати, принаймні

законопроект про Держбюджет за�

реєстрували у Верховній Раді ще 14

вересня, проте того ж дня відкли�

кали для доопрацювання. Нарешті

11 грудня вже доопрацьований

проект бюджету подали на розгляд

депутатів.

Але паралельно і Міністерство

фінансів, і профільний парламент�

ський комітет розробляли зміни до

Податкового кодексу, котрі супро�

воджувалися заочними суперечка�

ми між міністром Наталією Яресь�

ко та головою комітету Ніною

Южаніною «у кого борщ кращий».

Відтак виникла колізія: ухвалюва�

ти новий бюджет на новій подат�

ковій базі (що доцільно, але про�

тизаконно) чи на старій? Аби роз�

глянути всі ці питання, депутатів

зібрали на позачергове засідання

17 грудня.

Кількість народних обранців,

які зібралися в сесійній залі, щоб

обговорити головні фінансові до�

кументи країни, була майже ре�

кордною — 350 осіб. Після вступ�

ного слова Володимира Гройсмана

першим, як годиться, виступив

Арсеній Яценюк, котрий скромно

зазначив, що об'єктивно ідеальних

бюджетів ніколи немає і не буде.

Проте він сподівається, що бюджет

2016 року буде ефективним і спра�

ведливим. За словами Прем'єра,

завдання цього бюджету — забез�

печити соціальну справедливість і

підвищити соціальні стандарти,

котрі уряд пропонує підвищити на

12%, що буде вперше з часу кризи. 

Пан Яценюк окремо проко�

ментував ситуацію зі змінами до

податкового законодавства, зазна�

чивши, що робота з їхньої підго�

товки тривала шість місяців. Він

повідомив, що уряд пропонує з 1

січня запровадити нові ставки по�

датків, внести необхідні зміни до

чинного Податкового кодексу. Як

компроміс, Прем'єр запропонував

прийняти у першому читанні уря�

дову редакцію Податкового кодек�

су, а потім парламенту разом з уря�

дом доопрацювати його. Проте

вводити в дію його будуть не з 1

січня, чи з 1 лютого, а після широ�

кого публічного обговорення та

після підготовки українського біз�

несу і сприйняття ним цих подат�

кових змін — тобто впродовж 2016

року.

Представляючи проект Закону

України «Про Державний бюджет

України на 2016 рік» (реєстр.

№3000), міністр фінансів Наталія

Яресько вкотре акцентувала увагу

на його основних параметрах і зау�

важила, що уряд продовжує курс

на децентралізацію. Втім, Володи�

мир Гройсман заперечив: мовляв,

побачив у документі протилежне

— руйнацію децентралізації. Ана�

логічної думки і заступник голови

Комітету Верховної Ради України

з питань бюджету Сергій Мельник. 

Проект Закону «Про створен�

ня конкурентних умов в оподатку�

ванні та стимулювання економіч�

ної діяльності в Україні» (реєстр.

№3630) викликав не менший

шквал емоцій у народних депута�

тів. Розповідаючи про зниження

ставки ЄСВ з 41 до 20%; запрова�

дження ставок ПДФО і ПП — 18%

(2016 р.), 17% (2017 р.) тощо, Ната�

лія Яресько не забула і про «спро�

щенців», які, на переконання чи�

новників Мінфіну, «сидять на схе�

мах» оптимізації сплати податків, а

тому держава просто має змусити

їх ділитися з собою «по�справедли�

вості». «Ті, хто протестує проти

будь�яких змін у спрощеній систе�

мі оподаткування, хочуть зберегти

свій привілейований статус порів�

няно з бідними людьми, які спла�

чують більші податки. Ми твердо

переконані, що спрощена система

має працювати для дрібних під�

приємців», — зазначила міністр

фінансів.

Селянський бунт
НАЙБОЛЮЧІШЕ пропоновані

урядом зміни до Податкового ко�

дексу вдарять по аграріях се�

реднього і дрібного достатку, які

все життя працюють, щоби добре

напрацюватися. Бажаючи напов�

нити держбюджет, уряд хоче зро�

бити це за їхній рахунок, «помазав�

ши» всіх — від олігархів�латифун�

дистів до фермерів одним податко�

вим миром. Так, потужні агропід�

приємства повинні перейти на

єдину систему оподаткування, і

такі приклади в Україні хоч і поо�

динокі, однак існують. Але навіщо

ж знищувати українське село, за�

губивши той сектор економіки, що

в прямому сенсі цього слова

«годує» нашу державу. Чому не за�

провадити для аграріїв податок з

гектару, щоби вивести з тіні той

необлікований ринок сірої оренди

землі, як це пропонують сіль�

госпвиробники вже з десяток

років? 

Аби потім не чухати потилицю

та не згадувати депутатів непарла�

ментськими виразами, представ�

ники агропромислового комплек�

су вийшли на мітинг під стіни пар�

ламенту. Відразу було помітно, що

це не акція удаваного «народного

гніву», проплачена лобістами яко�

гось законопроекту. Й одяг уча�

сників, і антураж свідчили, що

перед Верховною Радою зібралися

представники того самого се�

реднього селянського класу, кот�

рий на своїх плечах несе основний

тягар і забезпечення продовольчої

безпеки держави, й утримання со�

ціальної сфери села, і наповнення

бюджетів усіх рівнів. 

Вочевидь наполегливість агра�

ріїв зіграла свою роль — депутати

не повелися на заклики Прем'єра

ухвалити урядові зміни до Подат�

кового кодексу, а потім розбирати�

ся — що ж саме ухвалили у підго�

товці до другого читання. Депутати

вирішили, що над проектами бю�

джету�2016 та змінами до Податко�

вого кодексу працюватиме спе�

ціально створена робоча група.

Склад її не оголосили, але запев�

нили, що включать до нього фахо�

вих представників як від уряду, так

і від парламенту. 

Олександр Максименко
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ВИКЛАДАЧІ Могилів�Подільсь�

кого технолого�економічного ко�

леджу Вінницького національно�

го аграрного університету поб�

ували у відрядженні на переван�

тажувальному терміналі у Мико�

лаєві задля обміну досвідом із

провідними фахівцями ТОВ СП

«НІБУЛОН».

Вибір з боку викладачів був

свідомим, адже це сільгосппід�

приємство є одним із найбільших

вітчизняних сільгоспвиробників,

інвесторів і експортерів, лідером

аграрного ринку країни. Компа�

нія динамічно розвивається, під�

приємства побудовані й оснаще�

ні за останнім словом техніки,

працівники володіють унікаль�

ними для галузі знаннями та дос�

відом. Завдяки професійним

якостям керівництва підприєм�

ства, зваженим рішенням, що

ґрунтуються на великому досвіді,

неабияким зусиллям та самовід�

даності працівників між компа�

нією ТОВ СП «НІБУЛОН» та

Могилів�Подільським техноло�

го�економічним коледжем ВНАУ

налагоджена плідна співпраця з

підготовки висококваліфікова�

них фахівців.

ТОВ СП «НІБУЛОН» є на�

дійним партнером, зацікавленим

учасником освітніх і інновацій�

них процесів у підготовці спеціа�

лістів для аграрного сектору на�

шої країни.

Цього разу сільгосппідприєм�

ство відвідали Ніна Сітнікова —

голова циклової комісії товаро�

знавства зерна та харчових про�

дуктів, завідувач зерновою лабо�

раторією коледжу, та Людмилa

Серженік — голова циклової

комісії спеціальних дисциплін.

Вони засвідчили, що для них на

високому рівні було організова�

но семінар�практикум для озна�

йомлення з  виробництвом,

основними видами діяльності

підприємства та лабораторії,

особливостями технологічного

процесу обробки та зберігання

зерна, організації технологічного

контролю, який тривав упродовж

тижня.

Гості відзначили високий

професіоналізм, взаєморозумін�

ня і допомогу в організації семі�
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грудня 2015 року відвідала місія з

торговельної логістики Групи

Світового банку в рамках візиту

до України. 

До складу Групи ввійшли

Віолін Конар�Лейсі (спеціаліст

з торговельної логістики), Пері�

кліс Сарагіотіс (спеціаліст з ро�

звитку приватного сектору),

Девід Спаркс (старший спеціа�

ліст з  портових операцій),

Роберт Струтерс (старший спе�

ціаліст з митних процедур) та

Олег Нів'євський (радник з аг�

рарної політики).

Метою місії є детальне визна�

чення та вивчення процедурних

та адміністративних бар'єрів, які

заважають налагодженню та роз�

витку ефективного експортного

та імпортного товаропотоків аг�

рарної продукції (зокрема зерно�

вих культур) та матеріально�тех�

нічних ресурсів у портовому та

річковому господарствах України.

Це фактично є продовженням

планомірної роботи, яку прово�

дить Світовий банк із вивчення

різноманітних аспектів аграрної

логістики України.

У ході зустрічі гості ознайоми�

лися з логістичною системою

компанії «НІБУЛОН», видами її

діяльності, географією роботи в

Україні та за кордоном тощо.

Окремо їм було продемонстрова�

но роботу головного експортного

термінала компанії, зокрема су�

часні лабораторії,  оснащені

обладнанням провідних вироб�

ників світу.

Але ключовою темою зустрічі
стали існуючі нагальні проблеми в
торговельній логістиці України,
озвучені генеральним директором
компанії «НІБУЛОН» Олексієм

Вадатурським.
У сфері морського транспор$

ту — це:
1. Монополія держави на

розвиток інфраструктури (не�

ефективне використання коштів

Адміністрацією морських портів

України (далі — АМПУ)), отри�

маних від портових зборів); від�

сутність стратегії розвитку інфра�

структури морегосподарського

комплексу Миколаївської області

(насамперед, Бузько�Дніпров�

сько�лиманського каналу (далі —

БДЛК)).

2. Наявність значної кількості

бар'єрів: тарифних (економічно

необґрунтовані та неконкурентні

портові збори) та регуляторних

(правила плавання БДЛК).

3. Систематичні спроби по�

глинання об'єктів морського

транспорту приватної форми

власності з боку АМПУ (на при�

кладі розширення меж акваторій

та територій Миколаївського

морського порту за рахунок

об'єктів, що належать ТОВ СП

«НІБУЛОН»).

4. Критична різниця у розвит�

ку морегосподарського комплек�

су в різних регіонах; відсутність

загальнодержавного підходу.

У сфері внутрішнього водного
транспорту:

1. Відсутність у держави заці�

кавленості в розвитку і поглиб�

ленні суднових ходів внутрішніх

водних шляхів (р.Дніпро та

р.Південний Буг).

2. Наявність тарифних бар'є�

рів (плати за шлюзування, за ре�

гулювання руху суден, лоцмансь�

ке обслуговування тощо).

3. Недосконалість законодав�

ства, що регулює справляння та

використання акцизного податку

з нафтопродуктів, що спожива�

ються суднами внутрішнього та

змішаного плавання, і неврах�

ування кращого іноземного дос�

віду (США та ЄС).

4. Запровадження приховано�

го податку на річкові перевезен�

ня (річкового збору) при розробці

проекту Закону України «Про

внутрішній водний транспорт».

5. Відсутність державного сти�

мулювання внутрішнього попиту

на судна внутрішнього та зміша�

ного плавання.

У сфері автомобільного транс$
порту: передчасне запровадження

державою надмірно жорстких ва�

гових обмежень вантажопереве�

зень на фоні нерозвиненості вну�

трішнього водного транспорту та

державної монополії на залізнич�

ні перевезення.

У сфері митної і фіскальної
справи: відсутність ефективної

системи виявлення та запобіган�

ня існуванню фіктивних експор�

терів сільськогосподарської про�

дукції та ухиленню від оподатку�

вання.

По завершенні дискусії іно�

земні гості завірили менеджмент

компанії «НІБУЛОН», що макси�

мально об'єктивно та незаанга�

жовано підійдуть до аналізу пере�

лічених проблем, використавши

всі можливі інструменти для усу�

нення законодавчих та адміні�

стративних бар'єрів, які заважа�

ють оптимізації торговельної

(зокрема, аграрної) логістики в

Україні.

Торговельна логістика України 
в об'єктиві Групи Світового банку

Викладачі також переймають досвід
нару та вирішенні питань кадрової підготов�

ки заступника генерального директора з

персоналу Лариси Бурик, інспектора відді�

лу кадрів Ірини Савенко, інженера з якості

відділу організації та контролю якості Олени

Лешко.

«У наш непростий час, — розповідають

викладачі, — ТОВ СП «НІБУЛОН» знахо�

дить можливості підтримки та надання до�

помоги освітянам. Працюючи в успішній

компанії, наші випускники відчувають

упевненість у завтрашньому дні. Разом ми

робимо значний внесок у розвиток України.

Визначивши відкритість як одну з базових

цінностей компанії, створення атмосфери

довіри та ефективної співпраці, коли висо�

комотивований та розумний випускник на�

шого коледжу робить крок назустріч компа�

нії — вона також робить крок у відповідь.

Окрім реальних кар'єрних перспектив, про�

понує своїм працівникам усі ті гарантії, які

дозволяють їм усі сили присвятити роботі та

професійній самореалізації. Якщо випу�

скник коледжу готовий працювати і ставати

найкращим спеціалістом не тільки в Украї�

ні, але й у світі, якщо професійні амбіції

надзвичайно високі, то, сподіваємось, що в

компанії обов'язково знайдеться гідне

місце, великі перспективи та відповідна ви�

нагорода».
Олена ЛЕШКО (стоїть) та гості «НІБУЛОНа» — викладачі 
Могилів�Подільського технолого�економічного коледжу



У СЕРЕДИНІ грудня 2015 року на

суднобудівно�судноремонтному

заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск

на воду несамохідного плавучого

крана проекту С14938. Попри сим�

волічність даної події, яка засвід�

чила подальше відродження судно�

будівної галузі в регіоні, спуск здій�

снено у виключно робочому режи�

мі, за участю колективу заводу.

Після переведення судна зі

стапеля до заводського пірсу, на

ньому стартували добудовчі робо�

ти, зокрема, монтаж електричного

обладнання, ізолювання та оздо�

блення приміщень житлового

комплексу, підготовчі роботи до

випробування механізмів. 

Довжина крана сягає 38,5 м;

ширина — 12 м; висота борту на

міделі — 3,45 м; осадка — 1,45 м.

Після проведення швартовних

та ходових випробувань та введен�

ня в експлуатацію наприкінці 2015

року судно буде прийнято на від�

повідний клас Регістра судноплав�

ства України: KE * Ice1 B�R4�

RSN2,0 плавкран.

Несамохідний плавкран вико�

ристовуватиметься у парі з рані�

ше придбаним компанією пере�

вантажувальним грейферним мо�

більним краном Terex Fuchs MHL

385 D. Даний тандем виконувати�

ме навантажувально�розвантажу�

вальні операції на рейді та на пе�

ревантажувальному терміналі без

залучення сторонніх організацій,

а також допоміжні вантажні опе�

рації.

Плавкран, призначений для

навантаження різноманітних ти�

пів насипних вантажів, допоможе

компанії досягти стратегічного

напрямку роботи — доведення об�

сягів перевезень зерна Дніпром і

Південним Бугом до позначки в 3

млн тонн на рік.

Варто нагадати, що нещодав�

но до складу «флотської сім'ї»

«НІБУЛОНу» було прийнято два

нових несамохідних судна проек�

ту NBL�91.

А сьогодні на Миколаївському

суднобудівно�судноремонтному

заводі «НІБУЛОН» розроблено та

успішно реалізується виробнича

програма зі 100% завантаженістю

підприємства на найближчі п'ять

років. 

У планах компанії на 2016�

2018 роки будівництво на власній

судновій верфі 13 несамохідних

суден (проекти NBL�91, В2000,

90М); самохідного плавучого

крана (є однотипним з плавучим

краном «Святий Миколай»); двох

багатоцільових морських буксирів

потужністю 3,5 та 5 тис. кінських

сил; трьох буксирів�штовхачів

модернізованого проекту 121.
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Підсумки аграрного сезону2015
Підсумкам роботи 2015 року було присвя�

чено нараду керівників, спеціалістів ТОВ

СП «НІБУЛОН», проведену спільно з ке�

рівниками виробничих філій компанії у ре�

гіонах України. 11 грудня 2015 року під го�

ловуванням генерального директора ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексія Вадатурського на

виробничій нараді було підбито підсумки

цьогорічних жнив, а також обговорено

перспективні плани виробничої діяльності.

Звертаючись до колег Олексій Вада&

турський відзначив, що помітними озна�

ками останніх кількох сільськогосподарсь�

ких сезонів є посушливі літо та осінь. І хоч

погода постійно підкидає аграріям нові

«сюрпризи», нібулонівські хлібороби, дот�

римуючись необхідних агрокліматичних

термінів, збирають щедрі врожаї й за таких

подекуди екстремальних умов.

Докладніше про підсумки збирання

ранніх та пізніх зернових розповів Костян&

тин Хмельницький, заступник генераль�

ного директора з сільськогосподарського

виробництва.

Він наголосив, що у сезоні�2015 філіями

підприємства вироблено близько 310 тис.

тонн сільськогосподарської продукції, що

майже на 50 тис. тонн більше, ніж у сезоні

2012 року. Отже, за його словами, ранніх

зернових аграрії компанії зібрали рекордний

урожай за всю 24�річну історію компанії! З

площі понад 31 тис. га було намолочено

понад 134 тис. тонн збіжжя. Попередній ре�

корд складав 129,4 тис. тонн 2009 року.

Чудово показала себе озима група. Так,

озимої пшениці було зібрано 115,4 тис.

тонн. Показник валового збору є найвищим

по культурі за історію компанії! На другому

місці — 2009 рік (92,3 тис. тонн).

Щодо трійки лідерів за збиранням ози�

мої пшениці: філія «Снігурівська» (Мико�

лаївської обл.)  — понад 14 тис. тонн при

врожайності 50,4 ц/га, філія «Хмільник»

(Вінницької обл.) — понад 5 тис. тонн при

врожайності 54,8 ц/га, філія «Романівська»

(Житомирської обл.) — майже 3,4 тис. тонн

при врожайності 58 ц/га.

Не менш потужних результатів аграрії

«НІБУЛОНу» досягли і при вирощуванні та

збиранні озимого ячменю. Середня вро�

жайність культури цього сезону стала най�

більшою за останні 10 років та становить

45,1 ц/га. Майже 13 тис. тонн збіжжя було

зібрано з площ понад 2,8 тис. га. Найбіль�

ший результат продемонструвала філія

«Снігурівська» (Миколаївської обл.), де

врожайність становила 53,2 ц/га.

Щодо озимого ріпаку, то компанією по�

точного сезону зібрано понад 5,7 тис. тонн

із площі понад 1,6 тис. га при середній уро�

жайності 34,6 ц/га. Це другий показник

врожайності цієї культури в історії компа�

нії. На першому місці поки що тримається

результат 2013 року — 38 ц/га. Найкращі ре�

зультати середньої врожайності продемон�

струвала філія «Кам'янець�Подільська»

(Хмельницької обл.) — 39 ц/га.

Загалом, наголосив Костянтин Хмель�

ницький, відбулося збільшення обсягів ви�

робництва озимого клину на 20% порівняно

з минулими роками, що пов'язано зі збіль�

шенням обсягів вирощування на 13,5% та

збільшенням урожайності по групі ранніх

культур на 5,5%.

Також, за його словами, було досягнуто

високих показників перезимівлі культур,

більшість із яких перезимувала практично

без втрат.

Нібулонівські аграрії продовжили ди�

версифікацію виробництва, зокрема повні�

стю відмовившись від ярого ячменю в

структурі посівів.

У структурі пізніх зернових максималь�

них показників продуктивності соняшнику

за сезон досягли філії: за врожайністю —

«Присеймівська» (Сумської обл.) — 29,4

ц/га, за валовим збором — «Снігурівська»

(Миколаївської обл.) — 2,8 тис. тонн.

Максимальних показників продуктив�

ності кукурудзи за сезон по врожайності та

валовому збору досягла філія «Чигирин»

(Черкаської обл.) — 86,5 ц/га та 28,6 тис.

тонн відповідно. Це є абсолютним рекор�

дом компанії! Рекордсменом за загальним

валовим збором пізніх культур також стала

філія «Чигирин» — 35,5 тис. тонн (рекорд

компанії!).

Філія «Чигирин» стала лідером аграрно�

го сезону 2015 року, забезпечивши валовий

збір ранніх та пізніх зернових в обсязі 47,9

тис. тонн (рекорд компанії!).

Локальні (особисті) рекорди врожайно�

сті для себе також встановили філії «Снігу�

рівська» (Миколаївської обл.) — 25,3 ц/га —

соняшник, 45,6 ц/га — сорго та «Кам'янка»

(Черкаської обл.) — 78,1 ц/га — кукурудза.

Попри складні погодно�кліматичні

умови, аграріям компанії вдалося забезпе�

чити врожайність соняшнику та кукурудзи

на рівні попередніх сезонів. Вихід продук�

ції з одного гектара поточного сезону пе�

ревищив показник минулого року на

1,4 ц/га.

Також компанії вдалося досягти макси�

мального використання земельних ресурсів

поточного року, зокрема продовжуючи ко�

рекцію структури сівозміни.

У символічному рейтингу успішності

філій за зональним розміщенням місця роз�

ділилися наступним чином (з першого по

третє): Південний Степ: філії «Снігурів�

ська», «ДП «Лідієвське», «Баштанська» (всі

три — Миколаївської обл.); Східний Степ:

«Новопсковська», «Троїцька», «Старо�

більська» (всі три — Луганської обл.); Цен�

тральний Лісостеп: «Чигирин» (Черкаської

обл.), «Присеймівська» (Сумської обл.),

«Сухорабівська» (Полтавської обл.); Північ�

ний Лісостеп: «Бистрицька», «Чуднівська»,

«Романівська» (всі три — Житомирської

обл.).

Також Костянтин Хмельницький пові�

домив, що для підготовки до наступного се�

зону виробничим відділом компанії прид�

бано посівний матеріал зернових культур

(зокрема, елітне насіння українського ви�

робництва), мінеральні добрива та протруй�

ники насіння.

Аграрії компанії вже посіяли озимі куль�

тури на площі 29,6 тис. га із 33,5 тис. га за�

планованих. Зокрема, з них озимого ріпаку

та озимого ячменю — в повному обсязі (3,6

тис. га й 3 тис. га відповідно); озимої пше�

ниці — 23 тис. га із 26,9 тис. га.

Плавкран «НІБУЛОНІВЕЦЬ» спущено на воду

За інф. прес&центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»
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Примітка: акції Мрія Агро пройшли делістинг і вже не торгуються. тому і виключені зі списку (http://www.bloomberg.com/quote/MAYA:GR). 

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 17 грудня 2015 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Ціна 

купівлі
Ціна

продажу
Остання

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,95 9,02 9,00 951 951 !4,3% !2,2% !1,1%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 46,66 46,71 46,66 3 718 941 6,0% 63,9% 1,4%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 32,34 32,35 32,35 809 205 !1,9% 61,8% !0,3%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 86,03 88,99 89,00 534 135 0,0% 23,6% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 1,35 1,55 1,55 99 99 !2,5% !24,4% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 5,51 5,85 5,55 174 44 !11,9% !2,1% !8,9%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,48 1,51 1,51 47 12 !4,4% 2,0% 2,7%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,00 1,03 1,03 22 6 !1,0% !16,3% 1,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 12,03 12,64 12,64 19 5 !2,0% 40,4% !1,9%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 0,97 1,03 1,03 15 4 5,1% !8,0% 1,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 3,00 4,50 4,00 2 2 30,5% !46,7% 0,0%
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Астарта
АГРОХОЛДИНГ «Астарта» за період з 9 листопада по 11

грудня поточного року викупив на ринку 19,6 тис. своїх

акцій на загальну суму PLN681,85 тис. (близько $172

тис.) за середнім курсом PLN34,79 за штуку. Про це

йдеться в повідомленні агрохолдингу.

Згідно з повідомленням, у зазначений період ціна

акцій «Астарти» знизилася з PLN38,5 до PLN33,7 за

штуку.

Зазначається, що на початку цього тижня компанія

дешевшала на тлі негативних новин з України, проте в

середу курс акцій підріс на 2,7% — до PLN32,6 за штуку,

що відповідає капіталізації PLN815 млн ($205,6 млн).

Довідка. «Астарта» — вертикально інтегрований аг�

ропромисловий холдинг, що об'єднує шість регіональ�

них підрозділів у Полтавській, Вінницькій, Хмельниць�

кій, Тернопільській, Житомирській та Харківській обла�

стях. До їх складу входять дев'ять цукрових заводів, агро�

господарства із земельним банком близько 245 тис. га і

молочні ферми.

Кернел
КОМПАНІЯ, контрольована менеджером групи «Кер�

нел», за період з 7 по 11 грудня придбала на Варшавській

фондовій біржі 126,679 тис. акцій холдингової компанії

групи Kernel Holding SA (Люксембург).

Про це інформує Lastnews. Згідно з повідомленням

на сайті Варшавської фондової біржі, середня ціна за

одну акцію склала PLN43,9 (або $11,05 за шт. за курсом

Національного банку Польщі).

Довідка. «Кернел» — вертикально інтегрована ком�

панія, що працює в агропромисловому секторі України з

1994 року. Виробляє соняшникову олію, займається про�

дажами бутильованої олії в країні під торговими марка�

ми «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота», експор�

том олії і зернових, а також надає послуги зі зберігання

зернових і олійних культур на елеваторах. До складу

групи входять Полтавський олієкстракційний завод,

Приколотнянський ОЕЗ і Вовчанський ОЕЗ.

Укрлендфармінг
АГЕНТСТВО IBI�Rating відновило довгостроковий кре�

дитний рейтинг іменних відсоткових забезпечених облі�

гацій серії А Івано�Франківського м'ясокомбінату (вхо�

дить до складу аграрного холдингу Укрлендфармінг) на

рівні uaB�, прогноз «стабільний».

Про це повідомляється на сайті агентства. Згідно з

повідомленням, введення обмежень на зарубіжному

ринку збуту зумовило зниження активності господарсь�

кої діяльності м'ясокомбінату та негативно позначилося

на основних фінансових результатах.

При цьому, за підсумками січня�вересня 2015 року

чистий прибуток підприємства склав 2,24 млн грн, чому

сприяв значний обсяг фінансових доходів. Підприємство

зберігає залежність від позикового капіталу і високе бор�

гове навантаження.

Відзначається, що позитивно на рівень кредитного

рейтингу, на думку фахівців агентства, може вплинути

диверсифікація ринків збуту при одночасному зростан�

ні виробничої активності, поліпшення фінансових ре�

зультатів і зниження рівня боргового навантаження.

Негативно може вплинути невиконання боргових зо�

бов'язань. 

Довідка. Група Ukrlandfarming є найбільшим в Укра�

їні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, що

керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком ро�

дючої чорноземної землі площею 653 тис. гектарів.

Миронівський хлібопродукт
КОМПАНІЯ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) от�

римає від Європейського банку реконструкції та розвит�

ку (ЄБРР) кредит у $85 млн. Кошти кредиту будуть ви�

користані для розвитку і розширення групи. Про це по�

відомляє прес�служба компанії.

Згідно з повідомленням, МХП планує використову�

вати кредит банку для розвитку свого зернового і кор�

мового бізнесу в Україні, а саме — запуску нового заводу

з переробки сої та розширення сільськогосподарської

діяльності.

Також в компанії відзначають, що частина фінансу�

вання ЄБРР буде використана для придбання сучасного

сільськогосподарського обладнання, яке буде сприяти

зменшенню витрат і підвищенню ефективності викори�

стання ресурсів.

«Як один з найбільших інвесторів в український аг�

робізнес ми вважаємо важливим надання підтримки

компаніям, які намагаються зростати в цих складних для

країни обставинах. Даний сектор є рушійною силою еко�

номіки країни, наша стратегія полягає у сприянні його

зростанню і збільшенню конкурентоспроможності шля�

хом співпраці з такими компаніями, як МХП», — сказав

директор департаменту агробізнесу ЄБРР Жиль Метте�

таль.

«Незважаючи на важкі часи в Україні, МХП продов�

жує розвиватися. Ми розуміємо, що розвиток сільгосп�

сектору в нашій країні важливий, як ніколи. Інвестиції в

нові виробничі потужності, створення нових робочих

місць, прозорість і відповідальність за те, що ми робимо

сьогодні і будемо робити завтра — ось визначальні фак�

тори успіху як для МХП, так і для всієї України», — під�

креслив генеральний директор групи компаній МХП

Юрій Косюк.

Довідка. ПАТ «Миронівський хлібопродукт» — вер�

тикально інтегрований комплекс підприємств з вироб�

ництва курятини, інкубаційних яєць, кормів і вирощу�

вання великої рогатої худоби.

МХП виробляє куряче м'ясо під ТМ «Наша ряба»,

м'ясні напівфабрикати під ТМ «Легко», делікатесне яло�

виче м'ясо під ТМ «Сертифікований Ангус» і делікатесну

гусячу печінку під ТМ «Фуа Гра».

Укрпродукт Груп
КОМПАНІЯ «Укрпродукт Груп» погодила продовження

термінів погашення позики Європейського банку рекон�

струкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляється на

сайті Лондонської фондової біржі. 

Згідно з повідомленням, умови реструктуризації кре�

диту містять продовження дати погашення з 10 грудня

2018 до 1 грудня 2024 і 12�місячний період повернення

капіталу акціонерам.

При розгляді таких термінів сторони враховували

продуктивність компанії і ринкові умови в Україні. Ком�

панія очікує остаточного оформлення реорганізованої

документації.

Довідка. «Укпродукт Груп» є провідним виробником

і дистриб'ютором високоякісної брендованої молочної

продукції в Україні і на зовнішніх ринках. Компанія має

філії по всій Україні з доступом до сировинної бази на

території всієї країни. «Укпродукт Груп» також виробляє

і експортує молочні продукти промислового призначен�

ня, включаючи сухе молоко, в Данію, Нідерланди, Бол�

гарію, Японію і Туреччину. Крім того, група надає по�

слуги з логістики та дистрибуції своєї продукції третім

сторонам, які працюють в Україні.

Аграрний фонд
ПАТ «Аграрний фонд» став учасником роздрібного

ринку борошна і буде продавати свою продукцію в най�

більших торгових мережах України. Про це повідомляє

прес�служба компанії. 

За словами голови правління «Аграрного фонду» Ан�

дрія Радченка, продукція «Аграрного фонду» буде прода�

ватися у всіх областях України.

«Ми почнемо з Києва та Київської області, а потім

підемо по всій території України в інші області, і зокре�

ма у всіх областях будемо входити в лінійний роздріб,

продавати нашу продукцію на ринках, ярмарках і в неве�

ликих магазинах», — сказав він.

Керівник департаменту малого та середнього бізнесу

ПАТ «Аграрний фонд» Юрій Меленчук також додав, що

підприємство має намір співпрацювати з усіма націо�

нальними торговими мережами.

Крім цього, Андрій Радченко зазначив, що борошно

«Аграрного фонду» буде продаватися в середній ціновій

категорії.

«Борошно у роздрібній торгівлі — для нас іміджевий

крок. У той же час, ми не будемо демпінгувати і наша

ціна буде конкурентною», — сказав він.

За словами керівників, «Аграрний фонд» має намір

продавати в роздріб близько 10% власного борошна і

зайняти на роздрібному ринку борошна близько 8�10%.

Також наголошується, що наступним кроком компа�

нії буде роздрібний продаж цукру і крупів.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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11 Ціни на ріпак залежно від наявності ГМО: без ГМО/ з ГМО Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 18.12 по 22.12.2015 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 4050 3970 – – 3700 3650 – – – 9200 3500
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 3900 3820 – – 3560 3450 – – – 9050 3350
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 3900 3820 – – 3550 3500 – 3050 – – 3400
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 3950 3870 – – 3600 3550 – 3080 – 9150 3410
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4000 3920 – – 3650 3600 – 3080 – – 3450
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – 2900 – 8850 3180
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 3180
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 3750 3670 – – 3450 – – – – – 3180
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – 8850 3180
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 3750 – – – – – – 2900 – – 3180
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 3780 3700 – – – – – – – 8850 3210
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 3780 3700 – – 3480 – – – – – 3180
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 3750 3670 – – – – – – – – 3210
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 3780 3700 – – – – – – – 8850 3210
Філія «Кам’янка!Дніпровська», Запорізька обл. – 3930 3850 – – 3580 3530 – 3060 – – 3390
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 3730 3650 – – 3430 3200 – – – 8800 3200
Філія «Денихівська», Київська обл. – 3750 3670 – – 3450 3200 – – – 8800 3230
Філія «Переяславська», Київська обл. – 3750 3670 – – 3450 – – 2900 – 8850 3180
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 3700 3620 – – 3400 3150 – – – 8750 3200
Старобільський елеватор – 3500 3420 – – 3200 3000 – 2700 – – 2980
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. – 3750 3670 – – 3450 3350 – – – – 3210

ПШЕНИЦЯ. Протягом останнього

часу на фізичному ринку пшениці спо�

стерігається негативна цінова тенденція.

Це спричинене, насамперед, переглядом

світового валового збору даної культури

аналітиками Мінсільгоспу США у бік

збільшення. Згідно з їхніми оцінками,

поточного маркетингового року даний

показник сягне рекордних 734,93 млн т

проти 732,98 млн т у попередньому прог�

нозі та результату минулого сезону у

725,34 млн т. Підвищення обсягів цього�

річного врожаю очікується в країнах ЄС

і Канаді до 157,66 млн т (+0,39 млн т) та

27,60 млн т (+1,6 млн т) відповідно. Для

США прогноз залишився на попе�

редньому рівні — 55,84 млн т. 

Обсяги світової торгівлі, відповідно

до інформації американських аналітиків,

також зростуть порівняно з минулим

прогнозом та складуть 162,29 млн т. При

цьому варто очікувати збільшення ек�

спорту пшениці походженням із Арген�

тини на 1 млн т до 6,5 млн т (завдяки від�

міні ставки вивізного мита на дану куль�

туру), з Канади на 0,5 млн т до 21,0 млн т

та України на 0,5 млн т до 15,5 млн т.

Таким чином збільшення обсягів ек�

спорту з цих країн в повній мірі компен�

сує прогнозоване зменшення продажу

європейської пшениці на зовнішні

ринки на 1 млн т до 32,5 млн т.

Разом зі збільшенням світового ви�

робництва та експорту зростуть і світові

залишки, що безпосередньо тисне на

світовий ринок даної культури. Згідно з

прогнозами аналітиків Мінсільгоспу

США, вони є досить значними й оціню�

ються у 229,864 млн т, що перевищує ре�

зультат попереднього сезону на 17,79

млн т.

Додатковим фактором, що нині не�

гативно впливає на рівень цін, виступає

знецінення курсу російського рубля від�

носно долара США (спричинене падін�

ням цін на нафту), й як результат, зни�

ження цінової пропозиції на дану куль�

туру російськими експортерами та збіль�

шення конкуренції між основними її

продавцями. 

Для України оцінка цьогорічного

врожаю залишилася незмінною і складає

27 млн т. Нагадаємо, що минулого мар�

кетингового року цей показник становив

24,75 млн т. Ситуація на внутрішньому

ринку пшениці залишається доволі зба�

лансованою, а попит повністю задоволь�

няється пропозицією. Позитивною є но�

вина про покращення стану посівів ози�

мої пшениці врожаю 2016 року завдяки

доволі м'яким погодним умовам, що

протягом останнього часу спостеріга�

ються на території країни.

Станом на 18 грудня ціни в портах

України наступні: пшениця 2�го класу:

4050�4000 грн/т, 3�го класу: 3980�3850

грн/т, фураж: 3800�3700 грн/т.

КУКУРУДЗА/СОЯ. Оновлений звіт

Міністерства сільського господарства

США виявився доволі нейтральним та

не змінив цінову ситуацію на світовому

ринку кукурудзи. Так, згідно з даними

американських аналітиків, світовий ва�

ловий збір даної культури поточного

маркетингового року прогнозовано

складе 973,87 млн т, що поступається по�

передній оцінці лише на 1 млн т. Такий

стан справ спричинений, в першу чергу,

зниженням виробництва кукурудзи в

Індії та Південній Африці. Проте для

найбільших у світі виробників та експор�

терів даної культури прогноз цьогорічно�

го врожаю залишився на попередньому

рівні, а саме 346,182 млн т — для США,

81,50 млн т — для Бразилії та 25,6 млн т

— для Аргентини. Обсяги експорту ку�

курудзи походженням зі США поточно�

го маркетингового року, згідно з даними

експертів, зазнають зниження і складуть

44,5 млн т (�1,5 млн т до попереднього

прогнозу), проте дана нестача буде ком�

пенсована за рахунок збільшення обсягу

експорту з Бразилії (+1 млн т) та Канади

(+0,5 млн т). 

Що ж стосується прогнозу перехід�

них світових залишків на кінець поточ�

ного сезону, то він практично не змінив�

ся і зараз становить 211,85 млн т проти

211,91 млн т у попередньому прогнозі.

Минулого маркетингового року даний

показник склав 208,19 млн т. 

Варто додати, що девальвація бра�

зильського реала до долара США тис�

нуть на світовий рівень цін та створює

потужну конкуренцію для американсь�

кої та української кукурудзи. 

Станом на 18 листопада закупівельні

ціни трейдерів на кукурудзу в портах ста�

новили 3500�3400 грн/т.

В оновленому звіті аналітики Мін�

сільгоспу США дещо знизили свої прог�

нози стосовно цьогорічного валового

збору соєвих бобів у світі. Основною

причиною цього стало зниження вро�

жаю даної культури в Індії на 1,5 млн т

до 8,0 млн т. Обсяги виробництва даної

культури в США залишилися на попе�

редньому досить високому рівні у

108,354 млн т. Минулого маркетингового

року даний показник становив 106,878

млн т. Щодо прогнозу валового збору сої

в Південній Америці (насамперед, в Бра�

зилії та Аргентині), то він також зали�

шився незмінним і нині складає 157 млн

тонн. 

Щодо оцінки світового експорту, то

він зросте порівняно з попереднім прог�

нозом до 129,623 млн т (+0,55 млн т) за

рахунок збільшення обсягу експорту ар�

гентинської сої до 11,25 млн т. Збільшен�

ня світової торгівлі разом зі збільшенням

обсягів переробки призвели до певного

зниження перехідних запасів на кінець

поточного сезону, проте вони все одно

залишаються досить високими і склада�

ють 82,58 млн т. Минулого маркетинго�

вого року даний показник становив

77,656 млн т. 

Станом на 18 листопада на внутріш�

ньому ринку сої в Україні ціни трейдерів

у портах перебували в діапазоні: 9300�

8950 грн/т, а ціни переробників на заво�

дах: 9200�9100 грн/т.

За інф. торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58�04�02)

Цінові тренди на світових ринках зерна

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com
* На час здачі номера до друку оновлена інформація на сайті групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» була відсутня.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес&Трейдинг» на 16.12.2015* року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» 3250 3500 – 3700 3670 – 9350 8800 3150
Світловодський річний термінал – – – – – – – 8850 3210
Вінниця1 – 3500 – – 3650 – – – 3120
Кіровоград1 – 3500 – – 3650 – – – 3120
Черкаси1 – 3500 – – 3650 – – – 3120
Дніпропетровськ – 3500 – – 3650 – – – 3120

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ



ФАО нам допоможе
САМЕ ТОМУ ФАО та ЄБРР на�

дають всебічну підтримку

м'ясній галузі, реалізуючи спіль�

ні проекти з підтримки діалогу

держави та бізнесу в цій галузі,

підвищуючи прозорість ринку

через фундаментальні дослі�

дження та створення автомати�

зованого балансу попиту та про�

позиції м'яса. Цього року за їх�

нього сприяння для українських

фахівців галузі було організова�

но поїздки до Данії та США з

метою вивчення передового

досвіду. 

Чому саме Данія? Бо там на�

разі найбільш ефективне сви�

нарство в Європі, якщо не у

світі, і більше половини виро�

щеного данці експортують на

світовий ринок. Американська

система суттєво інша, проте так

само ефективна, отже у наших

господарників є вибір. Оскіль�

ки Україна також стала експор�

тером свинини, подальший ро�

звиток галузі неможливий без

розширення експортної скла�

дової. 

Те саме стосується й ялови�

чини, котра традиційно слабо

споживається всередині країни,

а експортується у вигляді замо�

рожених напівтуш до Росії.

Якщо ми хочемо знайти для

своєї яловичини «шпаринку» на

світовому ринку, потрібно перш

за все змінити підхід до вирощу�

вання і не забивати бичків у

ранньому віці, а догодовувати до

прийнятних у Європі кондицій.

Та і морожені напівтуші навряд

чи когось там зацікавлять —

потрібна повна обвалка туш. А

як ідеал — глибока переробка і

вакуумне фасування (це ж стос�

ується і свинини). 

Бо у тій же Данії кажуть, що

у свині можна продати все,

включаючи поросячий вереск. І

продають — навіть кістки і ра�

тиці, а вереск записують на ін�

формносії і відлякують ним пта�

хів в аеропортах. 

В Україні наразі немає пере�

робних підприємств, котрі здат�

ні задовольнити попит у такому

широкому асортименті — занад�

то довго ми працювали для не�

вибагливих росіян. Проте якщо

не буде гарантованого збуту,

така витратна операція позбав�

лена сенсу, тож маємо чергове

замкнене коло: щоб продати

м'ясо на світовому ринку, спер�

шу потрібно купити технологію

його глибокої переробки. А у

нас грошей немає — бо нічого

не продається, а інвестор не йде,

бо бізнесовий і політичний клі�

мат не підходить…

Вітчизняних виробників ку�

рятини «смажений півень» клю�

нув раніше, і наслідком маємо

суттєві успіхи з просування

нашої продукції на світовому

ринку — в Азію, Африку і навіть

на такий вибагливий європейсь�

кий ринок. Тож вони можуть

навчити виробників інших видів

м'яса виходити і торгувати з «ба�

луваними» європейцями. Ну,

йти зі свининою до мусульман

навряд чи варто, а от в Азію —

залюбки. Саме тому ФАО з

ЄБРР організували для наших

виробників поїздку на харчову

виставку до Гонконгу — так би

мовити, налагоджувати ділові

контакти з тамтешніми потен�

ційними споживачами. 

Нюанси обліку
ТА ПЕРШ ніж торгувати, варто

було би баланси порахувати.

Для розуміння, скільки ж нас�

правді виробляється м'яса, де і

хто його виробляє, за сприяння

ЄБРР вперше в історії України

розроблено автоматизовану си�

стему його обліку та балансу. 

Чим нова система відріз�

няється від звичної нам Держ�

статівської? Розробники вивели

окремим рядком субпродукти і

жир — наше улюблене сало, а у

Держстату вони входили до за�

гальної цифри балансу. Бо

Держстат рахує показник вироб�

ництва м'яса у забійній вазі — це

доволі просто, адже відома кіль�

кість голів худоби, зданої на

забій, і варто перемножити цю

кількість на певні коефіцієнти,

як ми отримуємо кількість м'яса. 

Сам спосіб такого обчислен�

ня доволі лукавий і бере свій по�

чаток від часів, коли СРСР усіма

правдами (і неправдами) нама�

гався «догнати і перегнати»

США. Одним із таких вагомих

показників була величина спо�

живання м'яса на душу населен�

ня. Крім загальнополітичної

мети — довести першість СРСР

у всіх без винятку галузях, ста�

вилось завдання довести пере�

ваги колгоспного ладу. 

Проте сувора реальність ніяк

не дозволяла забезпечити рівень

споживання м'яса, який хоча би

віддалено нагадував штатів�

ський. От якийсь мудрагель і

здогадався погратися з цифра�

ми: у США м'ясо рахують у за�

бійній вазі, і в СРСР в забійній,

от лише коефіцієнти різні…

Приміром, по яловичині — за�

бійна вага могла бути від 50 до

70% ваги живої тварини. До того

ж, можна було включати чи не

включати сало і субпродукти —

так що поле для статистичних

махінацій було «неоране».

Звісно, що з часів СРСР

деякі коефіцієнти застаріли і

викликають справедливі запи�

тання у  операторів  ринку.

Тепер їх оновлено — для сви�

ней та ВРХ було використано

коефіцієнти з методичних ре�

комендацій, які дозволяють ба�

чити частку субпродуктів та

жиру. Методичні рекомендації

були розроблені Міністерством

аграрної політики та продо�

вольства України, Полтав�

ською державною аграрною

академією на основі тестових

забоїв, котрі враховують зміну

породної структури українсь�

кого свиновиробництва. 

У результаті, річне вироб�

ництво м'яса разом із субпро�

дуктами та жиром в балансах на

2% перевищує дані Держстату.

Втім, кардинальних змін у ба�

лансі не відбудеться, просто від�

будеться його деталізація, до

того ж, на основі цих даних

можна розробити детальний

прогнозний баланс на наступ�

ний рік. 

Виклики 
і можливості
З ОГЛЯДУ на існуючі тенденції,

українського споживача чекає

позитив, зокрема зменшення

ціни на сировинному ринку. Ви�

робникам доведеться дещо

скрутніше, оскільки вони мати�

муть наднизьку ціну. А відтак,

деякі з них виходитимуть з біз�

несу (переважно середні та

малі). Це означає надлишок

пропозиції на ринку.

За словами президента Асо�

ціації свинарів України Артура

Лози, свинарі вже зараз прац�

юють на межі рентабельності.

При ціні на ринку 26,5�27,5 грн

за кг, собівартість виробництва

кілограма свинини становить

25�27 грн без амортизації й ви�

трат на погашення фінансових

зобов'язань. Ціну свинини стри�

мує низька купівельна спро�

можність населення. Зараз ук�

раїнці купують на 25% менше

свинини, ніж два роки тому.

Відтак у галузі розпочалася кла�

сична «битва за виживання», і

переможуть у ній ті, хто свого

часу модернізував виробництво,

«вклався» у генетику та суча�

сний менеджмент.

Серйозне падіння попиту у

сфері свинарства спостерігаєть�

ся вже другий рік поспіль. За да�

ними Артура Лози, наступного

року виробництво свинини буде

таким же, як і цього — близько

740 тис. тонн. У разі введення

Росією ембарго на постачання

продукції з України з 1 січня

2016 року, на внутрішньому

ринку свинини спостерігати�

муться надлишки пропозиції,

що призведе до зниження цін.

Воно обумовлене як економіч�

ною ситуацією в самій країні,

так і низьким попитом на вну�

трішньому ринку. 

Втім, деякі аналітики більш

оптимістичні, й їхній оптимізм

ґрунтується на тому, що нижня

точка падіння українською еко�

номікою вже пройдена, і на�

ступного року почнеться хоч і

повільне (на 2%), але зростання

ВВП. Ну, а зростатиме ВВП —

зростатимуть і доходи населен�

ня, а з ними і платоспроможний

попит. І от якщо цей попит не

«з'їдять» тарифи на ЖКГ, то
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споживання м'яса збільшиться

— на 1%. Але не варто забувати

про майже гарантоване скоро�

чення експорту до Росії (в тому

числі через Крим).

Проте крім позитиву, 2016�го

свинарів чекають і виклики,

пов'язані зі зміною системи

оподаткування в АПК. По�

перше, через можливе скасуван�

ня спецрежиму ПДВ подорож�

чають складові комбікорму, а

по�друге,  це скасування

«вимиє» фінанси зі свинарсько�

го бізнесу (5�10%). 

На жаль, залишається акту�

альною і проблема африкансь�

кої чуми свиней. Зокрема, у пів�

нічних регіонах України утвори�

лася ендемічна зона хвороби.

Крім того, випадки АЧС на Пів�

дні становлять окрему загрозу —

вони стаються у присадибних

господарствах, де контролювати

ситуацію дуже складно. Втім,

боротьба з епізоотією триває і

має позитивні наслідки. Від по�

чатку 2015�го 23 пункти, де про�

водився комплекс заходів із ло�

калізації та ліквідації хвороби,

оздоровлені від африканської

чуми свиней. 

Наразі карантин продовжує

діяти у 14 неблагополучних

пунктах у семи областях (Київ�

ська, Чернігівська, Сумська,

Полтавська, Одеська, Миколаїв�

ська та Черкаська). Очікується,

що найближчими днями каран�

тин буде знятий у Гребінківсько�

му районі Полтавської області.

Боротьба з АЧС — справа

дорога і довга, проте наука може

підставити свинарям надійне

плече: американські вчені спіль�

но з британськими колегами за

допомогою «редагування» генів

створили перших у світі свиней,

стійких до поширених вірусів.

Наразі йдеться не про АЧС,

проте початок покладено.

Перед вченими з Міссурійсь�

кого університету науки та тех�

нологій (Колубмія, США) та біз�

несменами, що спеціалізуються

на поставках фермерам насіннє�

вого матеріалу свиней і биків,

стояло завдання створити тва�

рин з імунітетом до репродук�

тивно�респіраторного синдрому,

також відомого як «синє вухо».

Це захворювання вражає імунну

систему свиней, і ліків від нього

поки не існує. Недуга обходить�

ся фермерам у сотні мільйонів

доларів на рік. За даними універ�

ситету Айови, збитки від вірусу

2011 року у США склали $700

млн, а в Європі — EUR1,5 млрд.

За допомогою редагування

свинячих генів вченим вдалося

вивести тварин, організм яких

не виробляє білок, що сприяє

поширенню вірусу. Результати

роботи були опубліковані в жур�

налі Nature Biotechnology. На

ранній стадії дослідження пока�

зали, що генетично модифіко�

вані свині резистентні по відно�

шенню до вірусу «синього вуха»,

не хворіють і продовжують нор�

мально набирати вагу. Наукова

робота поки перебуває на по�

чатковій стадії, і вчені підкре�

слюють, що зіткнулися з «низ�

кою критичних проблем», які

поки не дозволяють запустити

генетично модифікованих сви�

ней в серійне виробництво. 

* * *

НАЙБІЛЬШОЮ загрозою для

м'ясної галузі України лишаєть�

ся стрімке розповсюдження

АЧС, що відбувається, на жаль,

за песимістичним сценарієм, а

також негативний інвестицій�

ний клімат в країні, який зава�

жає залученню внутрішніх та

зовнішніх інвестицій e вироб�

ництво та переробку м'яса. 

Втім, покращувати інвести�

ційний клімат — це завдання

української влади, а ФАО та

ЄБРР спільно з Асоціацією сви�

нарів України ініціювали проект

із запобігання розповсюдження

АЧС.

Українське м'ясо та м'ясо�

продукти можуть бути конку�

рентними на світових ринках,

що вже підтверджується швидко

зростаючим експортом м'яса

птиці, по якому Україна вже на�

ближається до десятки найбіль�

ших світових експортерів. Ство�

рення сучасних підприємств з

глибокої переробки яловичини

та свинини, можливо навіть ко�

оперативних, зможе стати до�

датковим поштовхом для зро�

стання експорту цих видів м'яса,

адже подальший розвиток ви�

робництва яловичини та свини�

ни буде залежати виключно від

експорту. 

Олесь Євтєєв
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СОЯ належить до числа культур,

посіви яких в Україні за кілька

останніх десятиріч значно зро�

сли. Якщо 1995 року площі під

посівами складали лише 24,7

тис. га, то 2014 року нею було за�

сіяно 1,8 млн га, а валовий збір

за середньої урожайності у 21,6

ц/га становив 3,9 млн тонн. За

очікуваннями асоціації вироб�

ників і переробників сої, 2020

року посівні площі під соєю в

Україні збільшаться до 2,1

млн га.

Слід зазначити, що насичен�

ня сівозмін призводить до нако�

пичення джерел інфекції в агро�

ценозах і, відповідно, до погір�

шення фітосанітарної ситуації.

Протягом вегетаційного сезону

рослини сої можуть уражуватись

значною кількістю збудників

грибної, бактеріальної і вірусної

етіології. До числа найбільш по�

ширених і шкідливих хвороб на�

лежать фузаріоз, пероноспороз,

біла гниль, аскохітоз, сім'ядоль�

ний бактеріоз і бактеріальний

опік. Деякі збудники хвороб зу�

стрічаються в посівах епізодич�

но, проте оновлення набору сор�

тів, зміна погодних умов в ос�

танні десятиліття викликають

необхідність у проведенні регу�

лярних моніторингів. При цьому

слід пам'ятати, що успіх прове�

дення захисних заходів в першу

чергу залежить від правильної та

своєчасної діагностики хвороб.

Про основні з них ми попро�

сили розповісти Сергія Ретьма&

на — заступника директора з

наукової роботи Інституту захи�

сту рослин НААН.

Ф у з а р і о з  с о ї .  Хворобу

можна виявити на всіх органах

рослини протягом вегетаційно�

го періоду. Це можуть бути коре�

неві гнилі, плямистості листя,

трахеомікозне в'янення, фуза�

ріоз бобів і насіння. Поширен�

ню хвороби сприяє висока воло�

гість ґрунту і повітря за помірної

температури. Рівень розвитку

хвороби значно зростає у разі

недотримання сівозміни. Дже�

релами інфекції є рослинні реш�

тки, насіння та ґрунт.  Протрую�

вання насіння препаратами си�

стемної дії дозволяє захистити

посіви на ранніх етапах органо�

генезу.  

Пероноспороз сої. Хвороба

може розвиватись дифузно або

локально. При використанні для

посіву інфікованого насіння, а

також за ураження на ранніх

етапах органогенезу хвороба

охоплює рослину в цілому, при�

водячи до пригнічення росту.

Однак, найчастіше зараження

рослин відбувається в період

цвітіння — формування бобів.

Оптимальними для хвороби є

умови з високою вологістю по�

вітря та температурою 20�25 °С.

Джерелом інфекції може бути як

насіння, так і рослинні рештки.

Захист посівів базується на про�

труюванні посівного матеріалу

та проведенні своєчасних фунгі�

цидних обробок. У першу чергу,

це препарати на основі стробілу�

ринів, також показані профілак�

тичні обробки. 

Септоріоз сої. Джерелами

інфекції є рослинні рештки, на

яких формуються спороношен�

ня гриба, а також інфіковане

зерно. При цьому життєздат�

ність гриба може зберігатись як

на поверхні ґрунту, так і на гли�

бині до 30 см. Зараження рослин

відбувається, починаючи з ни�

жнього ярусу і рухається вгору.

Листя набуває іржавого кольору.

Уражуються всі надземні части�

ни рослини, включаючи стебло,

черешки, боби і насіння.  Поши�

ренню хвороби сприяє тепла по�

года з частими дощами та роса�

ми. У вологу погоду пікноспори

вивільняються і з краплинами

дощу вітром поширюються у по�

сівах сої. Некротизація листя

призводить до зменшення аси�

міляційної поверхні і швидкого

відмирання. Для своєчасного за�

хисту посівів важливе значення

мають профілактичні обробки

фунгіцидами. Варто зауважити,

що після ураження листової по�

верхні на 10�15% такі обробки,

якщо й проводяться, великого

результату не дають — віднови�

ти цей відсоток листової поверх�

ні не вдасться. Таким чином від�

бувається зменшення процесів

фотосинтезу, що призведе до

зменшення врожаїв.

Антракноз. Посів інфікова�

ним насіннєвим матеріалом

призводить до загибелі пророс�

тків ще до виходу на поверхню

ґрунту. Однак, найчастіше сим�

птоми хвороби стають помітни�

ми на початку формування

бобів. Збудники хвороби уражу�

ють всі надземні органи росли�

ни. Для розвитку хвороби

обов'язковою умовою є тепла

погода з наявністю крапельної

вологи протягом більше 12 год.

Інколи хвороба може протікати

безсимптомно.

Аскохітоз сої. Збудник ура�

жує листки, стебла, боби і насін�

ня. Поширенню сприяють пі�

двищена вологість повітря, дощі

і температура 20�24°С. Як і в по�

передньому випадку наявність

крапельної вологи є критичним

фактором.

Церкоспороз сої. Симпто�

ми хвороби найчастіше з'явля�

ються  в середині сезону на верх�

ніх листках. Інтенсивний розви�

ток хвороби призводить до пе�

редчасного опадання листя. За

температури 25�30 °С і вологості

повітря вище 90% спороношен�

ня гриба формується вже через

48 годин після появи перших

симптомів — відбувається швид�

ке перезараження рослин. Дже�

релом інфекції є міцелій на рос�

линних рештках і насінні.

Ризоктоніоз сої. Ризокто�

ніоз набуває значного поши�

рення в Україні  на різних

сільськогосподарських культу�

рах, не виключення і соя. По�

ширенню хвороби сприяють

тривалий період холодної пого�

ди після посіву, ґрунтова кірка.

Джерелами інфекції є рослинні

рештки, грунт. Протруювання

насіння частково дає можли�

вість контролювати розвиток

хвороби.

Біла гниль. Уражаються сте�

бла (особливо коренева шийка),

бічні пагони, черешки і листки,

боби, насіння. Симптоми та ін�

тенсивність їх прояву залежать

від погодних умов. Значне по�

ширення хвороби відбувається

за наявності тривалих періодів

зволоження листя (16�48 год.) та

температури повітря 12�24°С.

Спороношення гриба може по�

ширюватись вітром, дощем та

комахами. Збудник хвороби збе�

рігається у вигляді склероціїв у

ґрунті (до 10 років) і як домішка

до насіння, а також міцелію в

насінні. Під час вегетаційного

періоду перезараження рослин

може відбуватись частинками

міцелію.

Сіра гниль. Симптоми хво�

роби помітні протягом всього

вегетаційного періоду починаю�

чи від пліснявіння висіяного на�

сіння, загибелі проростків до

загнивання нижньої частини

стебла, ураження черешків та

листків. Поширенню хвороби

сприяють дощова прохолодна

погода (14�16°С), загущеність

посівів, комахи. Джерелами ін�

фекції є склероції в ґрунті і рос�

линних рештках, насіння.

У «Переліку пестицидів і

агрохмікатів…» специфічних

фунгіцидів проти білої та сірої

гнилі для сої поки що немає,

тому що для цієї культури хворо�

ба суттєвого значення не набу�

вала.

Пліснявіння насіння. Рі�

вень ураження у великій мірі

залежить від умов, що склада�

ються в кінці вегетаційного пе�

ріоду та під час збирання уро�

жаю. Запізнення із збиранням

через затяжні дощі призводить

до інтенсивного ураження на�

сіння комплексом грибів, які

продовжують розвиватись в пе�

ріод зберігання. Важливим еле�

ментом системи захисту є виз�

начення рівня інфікованості

насіння. Оптимальним варіан�

том є контроль  перед та після

зберігання. Це дає можливість

своєчасно виявити насіння з

високим рівнем бактеріальної

інфекції.

Серед бактеріальних хвороб
сої найбільш поширеними є

бактеріальний опік та сім'ядоль�

ний бактеріоз.
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Соя — моніторинг передусім

Сергій РЕТЬМАН



Бактеріальний опік. По�

ширенню хвороби сприяє

тепла дощова погода з вітром.

Проявляється на всіх надзем�

них органах рослин протягом

усього вегетаційного періоду,

однак найбільш типові озна�

ки помітні на листках в пе�

ріод дозрівання бобів. Основ�

ними джерелами хвороби є

рослинні рештки та насіння.

Інтенсивний розвиток хворо�

би на листках може призво�

дити до втрати 25�30% уро�

жаю, а в сприятливі для хво�

роби роки і до 55 відсотків.

Серед заходів захисту провід�

не місце займають дотриман�

ня сівозміни, заорювання

рослинних решток, аналіз на�

сіннєвого матеріалу, опти�

мальні строки сівби, висів

стійких сортів.

Сім'ядольний бактеріоз

проявляється переважно за

вологої прохолодної погоди.

Уражені насінини можуть заг�

нивати не утворюючи про�

ростків. Інтенсивний розви�

ток хвороби за сприятливих

погодних умов може призво�

дити до загибелі 70% сходів.

Основним джерелом хвороби

є інфіковане насіння. Для за�

побігання розвитку хвороби

визначальними є дотримання

сівозміни, аналіз насіннєвого

матеріалу, оптимальні строки

сівби, висів стійких сортів.

Серед вірусних хвороб
найбільш поширені мозаїки

— зморшкувата та жовта.

Переносником хвороби є по�

пелиці. Тому боротьба йде

перш за все з переносниками

інфекції (попелицями) та

бур'янами як їх резерватами.

Важливим також є дотри�

мання оптимальних ьтроків

посіву. 

Основні складові 
захисту сої 
від хвороб
ЗА СЛОВАМИ Сергія Реть�

мана, найкращий контроль —

коли ми можемо управляти

розвитком фітоінфекцій.

Якщо ми не знаємо динаміки

розвитку і біології хвороб, об�

прискування результату не

дадуть. Без прогнозу поши�

рення хвороб, без проведення

експертизи насіння не можна

надійно вирощувати сою. 

До основних складових

захисту належать найперше

агротехнічні заходи, на що

слід звертати особливу увагу.

По�друге, це стійкі сорти —

якщо маємо стійкі до хвороб

сорти, можна скоротити кіль�

кість фунгіцидних обробок.

По�третє, це біологічні захо�

ди контролю. І вже на остан�

ньому місці стоять фунгіциди.

Записав Павло Мороз
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Індекси цін на товари і послуги
в Україні у листопаді 2015 року

У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

відбулося підвищення цін на 0,4%,

у т.ч. у виробництві автотранспорт�

них засобів, причепів і напівприче�

пів та інших транспортних засобів

— на 2,1%, основних фармацевтич�

них продуктів і фармацевтичних

препаратів — на 1,9%, гумових і

пластмасових виробів, іншої неме�

талевої мінеральної продукції — на

0,7%. 

Водночас у виробництві хіміч�

них речовин і хімічної продукції за�

фіксовано зниження цін на 2,0%,

коксу та продуктів нафтопереро�

блення — на 1,3%, металургійному

виробництві, виробництві готових

металевих виробів, крім машин та

устаткування — на 0,6%.

У виробництві харчових про�

дуктів, напоїв і тютюнових виробів

продукція подорожчала на 1,5%, у

т.ч. виробництві борошномельно�

круп'яних продуктів зростання цін

становило 4,0%, цукру — 3,5%, олії

та тваринних жирів — 3,2%, молоч�

них продуктів — 3,0%, перероблен�

ні та консервуванні фруктів і овочів

— 1,5%, виробництві хліба, хлібобу�

лочних і борошняних виробів —

1,2%, м'яса та м'ясних продуктів —

0,3%. У той же час у виробництві

тютюну ціни знизились на 0,5%,

напоїв — на 0,1%.

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив дані
щодо індексів цін на різні групи товарів та послуги.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді 2015 року
становив 102,0%, з початку року – 142,3%. Індекс цін
виробників промислової продукції (ІЦВ) у листопаді
становив 100,1%, з початку року – 125,0%.

За матеріалами Держстату України

Експрес�випуск від 7 грудня 2015 р.

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Листопад 2015 до

жовтня 
2015

грудня 
2014

листопада 
2014

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,0 142,3 146,6

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 102,5 139,1 144,7

Продукти харчування загалом 102,6 137,6 143,1
Хліб та хлібопродукти 101,1 142,3 152,0

Хліб 100,3 143,7 146,6
Макаронні вироби 100,0 142,4 146,4

М'ясо та м'ясопродукти 100,1 122,8 124,9
Риба та рибопродукти 100,0 141,5 148,5
Молоко 105,0 122,3 126,7
Сир і м'який сир (творог) 102,6 121,9 124,4
Яйця 113,1 141,8 152,2
Масло 104,1 124,0 125,2
Олія 100,3 157,1 168,2
Фрукти 97,0 147,7 152,1
Овочі 118,6 159,3 182,3
Цукор 110,9 165,7 161,4
Безалкогольні напої 100,3 157,9 163,3
Алкогольні напої, тютюнові вироби 99,4 125,1 127,3
Одяг і взуття 100,8 137,3 138,6

Одяг 100,7 135,8 137,1
Взуття 100,9 139,9 140,9

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 103,3 203,0 205,6

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,0 105,4 106,4

Утримання та ремонт житла 100,7 129,6 133,6
Водопостачання 100,2 123,3 123,3
Каналізація 100,2 122,7 122,8
Електроенергія 100,0 166,9 166,9
Природний газ 100,0 373,0 373,0
Гаряча вода, опалення 117,2 178,4 184,5

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,6 135,6 140,7

Охорона здоров’я 100,6 127,7 131,1
Медичні товари, ліки та обладнання 100,4 133,3 138,1
Амбулаторні послуги 100,9 123,5 126,3

Транспорт 100,6 120,6 123,9
Паливо і мастила 100,0 113,2 114,9
Транспортні послуги: 100,5 126,7 128,3

Залізничний пасажирський транспорт 99,6 108,4 109,3
Автодорожній пасажирський транспорт 100,7 130,4 131,8

Зв’язок 100,4 107,0 107,2
Відпочинок і культура 102,0 136,6 141,7
Освіта 100,3 124,0 124,1
Ресторани та готелі 100,7 122,2 124,3
Різні товари та послуги 101,1 130,0 135,6

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в ли�

стопаді ціни на продукти харчуван�

ня та безалкогольні напої зросли на

2,5%. Найбільше (на 18,6�10,9%)

подорожчали овочі, яйця, цукор. На

5,0�1,8% зросли ціни на молоко та

молочні продукти, продукти пере�

робки зернових, масло, сало, м'ясо

птиці. Водночас на 3,0�1,5% поде�

шевшали фрукти, свинина, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютю�

нові вироби знизилися на 0,6%, що

пов'язано зі здешевленням останніх

на 1,3%. Водночас на 0,5% зросли

ціни на алкогольні напої.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 3,3% відбулося

головним чином за рахунок підви�

щення тарифів на опалення на

19,7%. Крім того зросли ціни на

скраплений газ на 4,8%.

У сфері охорони здоров'я ціни

зросли на 0,6%, при цьому послуги

лікарень подорожчали на 1,3%, ам�

булаторій — на 0,9%, ліки — на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у

цілому на 0,6% пов'язано з подо�

рожчанням автомобілів на 4,3% та

проїзду в автодорожньому пасажир�

ському транспорті на 0,7%. Разом з

тим на 3,2% та 0,4% знизилася вар�

тість послуг авіаційного і залізнич�

ного транспорту.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2014�15 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2014�15 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Листопад 2015 до

жовтня 
2015

грудня 
2014

листопада 
2014

ПРОМИСЛОВІСТЬ 100,1 125,0 125,1

Переробна промисловість 100,4 124,0 126,7

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 101,5 135,7 139,8

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 100,3 120,5 123,3

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 103,0 125,7 126,8

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 101,2 141,3 144,3

Виробництво цукру 103,5 167,7 168,6
Виробництво напоїв 99,9 129,0 129,7

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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У січні&листопаді 2015 р. ін&

декс обсягу сільськогоспо&

дарського виробництва по&

рівняно з відповідним періо&

дом 2014 р. становив 95,3%, у

т.ч. у сільськогосподарських

підприємствах — 95,5%, у гос&

подарствах населення —

95,0%. 

Рослинництво. За січень�

листопад п.р. індекс обсягу ви�

робництва продукції рослинниц�

тва порівняно з відповідним пе�

ріодом 2014 р. становив 95,3%, у

т.ч. у сільськогосподарських під�

приємствах — 95,5%, у господар�

ствах населення — 95,1%. 

За попередніми даними, під

урожай 2016р. озимі на зерно та

зелений корм посіяно на площі

7,8 млн.га (на 12,9% менше, ніж

торік), у т.ч. зернові на зерно —

7,1 млн.га (на 11,4% менше),

ріпак озимий на зерно — 0,7

млн.га (на 26,5% менше). 

Тваринництво. У січні�ли�

стопаді п.р. індекс обсягу вироб�

ництва продукції тваринництва

порівняно з відповідним періо�

дом 2014 р. становив 95,2%, у т.ч.

у сільськогосподарських підпри�

ємствах — 95,6%, у господар�

ствах населення — 94,9%. 

У сільськогосподарських під�

приємствах у січні�листопаді п.р.

порівняно з відповідним періо�

дом 2014 р. обсяг вирощування

худоби та птиці скорочено на

0,2%, у т.ч. великої рогатої худоби

— на 3,3%, птиці всіх видів — на

1,0%, але збільшено вирощуван�

ня свиней на 2,5%; відношення

обсягу вирощування худоби та

птиці до їхньої реалізації на забій

становило 104,3% (у січні�листо�

паді 2014 р. — 105,0%). 

Реалізація сільськогоспо&

дарської продукції. Загальний

обсяг реалізованої сільськогос�

подарських підприємствами

власно виробленої продукції за

січень�листопад 2015 р. порівня�

но з відповідним періодом 2014

р. збільшився на 0,3%, у т.ч. про�

дукції рослинництва — на 2,8%,

продукції тваринництва — змен�

шився на 6,0%. 

Середні ціни продажу аграр�

ної продукції сільськогосподар�

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за січень�

листопад 2015 р. порівняно з від�

повідним періодом 2014 р. зро�

сли на 54%, у т.ч. продукції рос�

линництва — на 69%, тварин�

ництва — на 41%. У листопаді

п.р. порівняно з жовтнем середні

ціни реалізації аграрної продук�

ції зросли на 16%, у т.ч. рослин�

ництва — на 19%, тваринництва

— на 7%. 

Надходження цукрових бу&

ряків на переробні підприєм&

ства. Станом на 1 грудня 2015 р.

на переробні підприємства від

усіх категорій господарств зага�

лом надійшло 9302 тис.т цукро�

вих буряків (на 32% менше, ніж

на 1 грудня 2014 р.), у т.ч. заку�

плено 2667 тис.т (29% всіх над�

ходжень), надійшло на даваль�

ницьких засадах — 3858 тис.т

(41%), надійшло на переробку

власно вирощених цукровими

заводами цукрових буряків —

2777 тис.т (30%). 

Наявність зерна та насін&

ня соняшнику. На 1 грудня 2015

р. у сільськогосподарських під�

приємствах (крім малих) та під�

приємствах, що здійснюють збе�

рігання, переробку зернових

культур, було в наявності 30,8

млн.т зерна (на 0,2% менше, ніж

на 1 грудня 2014 р.), у т.ч. 12,5

млн.т пшениці, 2,2 млн.т ячме�

ню, 14,7 млн.т кукурудзи, 0,1

млн.т жита. Безпосередньо у

сільськогосподарських підпри�

ємствах зберігалося 18,4 млн.т

зерна (на 5% більше), у т.ч. 7,6

млн.т пшениці, 1,7 млн.т ячме�

ню, 7,9 млн.т кукурудзи, 0,1

млн.т жита. Зернозберігаючі та

зернопереробні підприємства

мали в наявності 12,4 млн.т

зерна (на 7% менше), у т.ч. зер�

нозберігаючі — 9,7 млн.т (на 5%

менше). 

Запаси насіння соняшнику

становили 6,9 млн.т (на 12%

більше, ніж на 1 грудня 2014 р.),

із них безпосередньо у сільсько�

господарських підприємствах

(крім малих) зберігалося 4,2

млн.т (на 17% більше), підпри�

ємствах, що здійснюють його пе�

реробку та зберігання, — 2,7

млн.т (на 5% більше, ніж торік). 

За матеріалами Держстату України (Експрес�випуск від 16 грудня 2015 р.)

Сільське господарство України
у січнілистопаді 2015 року*

СТАТИСТИКА Державна служба статистики
України обрахувала та оприлюднила статистичні дані
щодо обсягів виробництва і реалізації агропродукції
у січні!листопаді 2015 року. 

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у січні�листопаді 2015 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації

тис.тонн
у % до 

січня!листопада
2014 р.

грн. 
за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня!листо!
пада 2014 р.

Довідково: листопад 2015 р.

грн. за тонну 
(тис.шт.)

у % до жовтня
2015 р.

Зернові культури 35044,4 106,0 2857,8 163,7 3058,0 114,9 
у т.ч. пшениця 14374,1 106,4 2739,5 148,1 2857,4 106,4 

жито 164,0 67,1 2155,6 173,9 2441,7 111,9 
ячмінь 3389,0 85,7 2674,7 157,1 2637,4 96,8 
кукурудза 16388,1 113,1 2948,1 180,7 3190,5 125,9 

Насіння соняшнику 7468,9 101,8 7262,2 199,3 8316,7 124,0 
Соя 2581,7 119,2 7240,4 164,6 7277,0 107,0 
Ріпак 1541,1 77,7 7456,0 181,9 9007,6 117,7 
Цукрові буряки 5377,42 77,6 784,7 158,3 897,9 120,2 
Худоба та птиця (у живій вазі) 1727,5 98,0 21682,8 139,1 23700,9 105,2 
у т.ч. велика рогата худоба 152,4 90,4 20692,3 155,8 21681,2 105,5 

свині 431,1 98,7 24488,9 134,4 24892,3 103,4 
птиця 1140,6 98,8 20745,3 139,8 23539,9 105,9 

Молоко та молочні продукти 2329,9 101,1 4275,0 119,9 4730,8 107,5 
Яйця, млн.шт. 8127,3 74,2 1296,3 170,9 1551,2 112,3 

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень!
листопад
2015 р.

у % до 
січня!листо!
пада 2014 р.

січень!
листопад
2015 р.

у % до 
січня!листо!
пада 2014 р.

січень!
листопад
2015 р.

у % до 
січня!листо!
пада 2014 р.

січень!
листопад
2015 р.

січень!
листопад
2014 р.

М'ясо1, тис.т 2863,4 98,5 1789,4 100,5 1074,0 95,3 37,5 38,7 

Молоко, тис.т 10025,8 95,7 2468,3 100,7 7557,5 94,2 75,4 76,6 

Яйця, млн.шт. 15699,3 85,5 8994,2 77,3 6705,1 99,8 42,7 36,6 

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

на 
1 грудня
2015 р.

у % до 
1 грудня 
2014 р.

на 
1 грудня
2015 р.

у % до 
1 грудня 
2014 р.

на 
1 грудня
2015 р.

у % до 
1 грудня 
2014 р.

на 
1 грудня
2015 р.

на 
1 грудня
2014 р.

Велика рогата худоба 4074,0 94,7 1281,1 96,5 2792,9 93,8 68,6 69,2 

у т.ч. корови 2221,1 94,8 509,6 95,4 1711,5 94,7 77,1 77,2 

Свині 7556,2 96,4 3827,4 100,6 3728,8 92,4 49,3 51,5 

Вівці та кози 1500,6 96,4 192,5 90,4 1308,1 97,3 87,2 86,3 

Птиця 222240,8 98,2 118719,6 96,5 103521,2 100,2 46,6 45,6 

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополя

та частини зони проведення антитерористичної операції.

** За періоди з січня по січень�травень розрахунки індексу проводяться на

основі даних щодо продукції тваринництва, починаючи з січня�червня —

на основі даних щодо продукції рослинництва і тваринництва.



НАПРИКІНЦІ року географія

застосування аграрних розписок

в Україні поширилася вже на чо�

тири області. До Полтавщини,

яка ще торік запровадила у себе

цей новий інструмент, що спро�

щує доступ аграріїв до фінансо�

вих та матеріально�технічних ре�

сурсів, додалися Черкащина, Він�

ниччина та Харківщина. Таке рі�

шення було ухвалене 1 вересня

Міністерством аграрної політики

та продовольства і Міністерством

юстиції. 

До запровадження нового

способу поповнення обігових

коштів сільгоспвиробників ак�

тивно долучився й Проект Між�

народної фінансової корпорації

(IFC, Група Світового банку) «Аг�

рарні розписки в Україні». Спіль�

но із згаданими міністерствами,

місцевими органами влади, по�

стачальниками матеріально�тех�

нічних ресурсів, дистриб'ютора�

ми, банками, агровиробниками

тощо він провів у трьох нових пі�

лотних регіонах круглі столи. Го�

ловну увагу учасники приділили

особливостям аграрних розписок,

їх перевагам і тому, як ними

можна скористатися.

Бразильський досвід 
реалізується в Україні
УПЕРШЕ аграрні розписки ви�

пробували в Бразилії 1997 року,

бо аграрії цієї південноамери�

канської країни постійно стика�

лися з браком обігових коштів.

Утім не лише успішний бра�

зильський досвід вирішення про�

блеми коштів змусив нас привер�

нути особливу увагу до аграрних

розписок. До цього спонукала й

економічна криза, яка надто

сильно зачепила малих та серед�

ніх сільгоспвиробників. Через

відсутність достатнього заставно�

го майна та інші вагомі причини

вони й раніше не дуже співпрац�

ювали з банками, а потому, як

ставка річних на їх кредити зро�

сла до 30%, і зовсім перестали по�

кладатися на можливу співпрацю.

Для цього в Мінагрополітики

створили спеціальну робочу групу

з відомчих фахівців та учасників

ринку — постачальників мате�

ріально�технічних ресурсів, бан�

ків, дистриб'юторів, зернотрейде�

рів, сільгосппідприємств та фер�

мерських господарств. профіль�

них асоціацій. Робочу групу очо�

лила заступник міністра Влади&

слава Рутицька. 

За її словами, привілей у ви�

борі областей надавався тим, де

найбільший відсоток земель сіль�

госппризначення оформлено та

зареєстровано у відповідності до

вимог діючого законодавства.

Також зважили на рекомендації

представників партнерських ор�

ганізацій — не лише IFC, а й про

компаній, які допомагають у

впровадженні цього інструменту. 

Невдовзі список учасників пі�

лотного проекту може поповни�

тися Одеською та Київською

областями. Не виключено, що

місце у ньому знайдеться й Львів�

щині, Волині та Тернопільщині.

«За допомогою імплементації

аграрних розписок наша країна

отримає прямий транспарентний

доступ до історії роботи всіх фер�

мерів кожної області — як вони

отримували аграрні розписки і як

їх виконували», — говорить чи�

новниця.

Тож малий та середній агро�

бізнес, який залишається надто

вразливим до економічних нега�

раздів, вже заради самовиживан�

ня все частіше змушений зверта�

ти увагу на аграрні розписки.

Саме тому на Полтавщині лише

протягом року їх було оформлено

10 на загальну суму зобов'язань

близько 45 млн гривень. Із цих

розписок 9 — товарні і 1 — фінан�

сова. Середній розмір зобов'язань

за однією аграрною розпискою

склав приблизно 3,5 млн гривень. 

Загалом в країні вже офор�

млено 11 аграрних розписок у

Полтавській та Черкаській обла�

стях. 

Спрощений механізм 
кредитування
АНАЛІТИКИ аграрного ринку

називають проект впровадження

аграрних розписок одним із най�

більш успішних серед тих, які

останнім часом реалізуються в

галузі. Проект IFC виступає

своєрідним ідеологом аграрних

розписок. Його завдання полягає

в максимальному поширенні

серед аграріїв інформації про пе�

реваги та можливості цього ін�

струменту кредитування. З цією

метою він проводить у пілотних

регіонах численні семінари, до

яких активно долучаються сіль�

госпвиробники і всі зацікавлені

сторони. 

Ця робота, за словами керів�

ника Програм IFC з розвитку фі�

нансування аграрного сектору Лії

Сороки, здійснюється за під�

тримки Швейцарської Конфеде�

рації. 

Такий додатковий інструмент

кредитування аграріїв зручний у

використанні, зазначив радник

IFC з юридичних питань Сергій

Рабенко. і тому приваблює як

позичальників коштів та мате�

ріально�технічних ресурсів, так і

тих, хто їх надає. І це підтвердже�

но практикою застосування аг�

рарних розписок у Полтавській

області.

Разом із тим, навколо аграр�

них розписок почало виникати

чимало неправдивої інформації, і

тому варто її розвіяти. Найбіль$

ший міф, що через аграрні розпи$
ски у фермерів можуть забрати
землю. Насправді це не відпові$
дає дійсності. Заставою за аграр$
ною розпискою є винятково май$
бутній урожай. Земля тут не ви$
ступає предметом застави.

«В Україні все фінансування

по суті є ломбардним, — заува�

жив пан Рабенко. — Це коли ми

беремо твердий предмет застави

— трактор, будівлю, землю або

щось подібне. Таке фінансування

є застарілим і в цивілізованих

країнах його не використовують.

Бо всі працюють із звичайними

інструментами, які не є ломбар�

дними. Аграрна розписка — це

той крок, коли ми не використо�

вуємо тверду заставу, а в якості

застави використовуємо майбут�

ній врожай».

Зазвичай для отримання бан�

ківського кредиту виробники ви�

трачають 3�4 тижні. На офор�

млення аграрної розписки, за

практикою Полтавської області,

достатньо лише півтора�два

тижні. 

Станом на середину листопа$
да 2015 року з 11 виданих аграр$
них розписок 5 вже були успішно
виконані. Тобто їхні учасники

обійшлися без процедури примус$
ового стягнення. 

Аграрний реєстр 
у вільному доступі
АДМІНІСТРАТОРОМ Реєстру

аграрних розписок є Державне

підприємство «Аграрні реєстри».

Воно забезпечує його безперер�

вну та повноцінну роботу, надій�

не збереження даних, а також

оперативне підключення нотарі�

усів і надання громадянам інфор�

мації за їх запитами в частині пу�

блічних даних цього Реєстру.

«Будь�який громадянин, —

наголосив директор ДП «Аграрні

реєстри» Сергій Клюца, — у

будь�якій точці земної кулі, вико�

ристовуючи Інтернет, може отри�

мувати інформацію про те, скіль�

ки аграрних розписок видано

конкретним агровиробником і

скільки з них наразі залишається

невиконаними. Це потрібно для

того, щоб оцінити рівень заванта�

ження зазначеного агровиробни�

ка й ухвалити рішення щодо

придбання у нього продукції або

про надання йому відповідних

додаткових кредитних ресурсів».

Зазначена система дозволяє

кредиторам бути впевненими в

тому, що предмет застави не буде

безпідставно відчужений третьою

особою.

Ще одна особливість. Реєстр

забезпечує цілодобовий та безо�

платний доступ громадянам до

інформації, яку містить. Сам же

він наповнюється державними та

приватними нотаріусами, які на�

бувають статусу реєстраторів Ре�

єстру аграрних розписок.

«Підключення до Реєстру, —

додав пан Клюца, — не потребує

від нотаріусів жодного додатково�

го програмного забезпечення або

особливих умов для комп'ютер�

ного обладнання».

Закордонні інвестори
підтримують 
аграрні розписки
ПОПРИ економічну кризу АПК

залишається привабливим для ін�

весторів. Серед компаній, які

давно працюють на нашому аг�

рарному ринку, особливо вирізня�

ються активністю, BASF, Bayer,

AP group, Monsanto, ІМК, CHS,

Syngenta та інші. Всі вони демон�

струють зацікавленість у аграрних

розписках, безпосередньо прац�

юють із ними і всіляко сприяють

їхньому впровадженню в нових

пілотних регіонах. 

Зокрема, за інформацією ке�

рівника групи з розвитку бізнесу

Syngenta Хелен Феірлемб, в

Полтавській області компанія

оформила 3 аграрні розписки. «Як

звичайна людина я очікувала, що

ця процедура нагадуватиме ра�

дянський паспортний стіл, тобто

передбачатиме багато паперів,

стільки ж проблем та труднощів.

Маю сказати, що чинна процеду�

ра виявилася простою, зручною і

зрозумілою. Я лише за впрова�

дження аграрних розписок».

Українським аграріям бракує

обігових коштів із двох причин:

через високі процентні ставки за

кредитами та вкрай складний до�

кументообіг. Тому аграрні розпи�

ски — своєрідна знахідка, бо їхнє

оформлення хоча й потребує від�

повідних паперів, але набагато

менше, ніж для отримання креди�

ту. 

Цінність аграрної розписки
ще і в тому, що вона захищає
сільгоспвиробників від цінових
ризиків, адже на українського

ринку цінова політика часто змі�

нюється. Особливо зараз в умовах

фінансової нестабільності, коли

ціна, приміром, на кукурудзу

може коливатися від 30 до 40%. 

Промовиця запевнила, що

Syngenta активно працюватиме в

Черкаській, Харківській та Він�

ницькій областях, які приєдналися

до пілотного проекту впроваджен�

ня аграрних розписок. Зрештою,

цей намір вони вже підтверджують

практикою. Першу свою аграрну

розписку в Черкаській області

компанія оформила 15 жовтня за

лічені години до проведення в

обласному центрі круглого столу

на тему аграрних розписок.

Договірною стороною висту�

пило місцеве сільгосппідприєм�

ство «АгроКО». Його генеральний

директор Володимир Таран&

душко під час круглого столу заз�

начив: «Цього року ми зафрахту�

вали 5 тис. тонн кукурудзи вро�

жаю наступного року. Споді�

ваємося на подальшу плідну спів�

працю на взаємовигідних умовах

і беремо на себе зобов'язання ви�

конати всі умови нашого догово�

ру. А також виступаємо за те, щоб

у подальшому така програма діяла

по всій Україні».
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Просування аграрних розписок 

За матеріалами Національного прес&клубу «Українська перспектива»
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CУКУПНІ посівні площі під ку�

курудзу і  соєві  боби у США

2016/17 маркетингового року

значно зростуть порівняно з ана�

логічними показниками ниніш�

нього сезону. Подібне припущен�

ня висловлюють експерти USDA,

державного департаменту сільсь�

кого господарства США, передає

ІК «ПроАгро».

Згідно з прогнозами експер�

тів відомства, посівні площі під

кукурудзу в країні в прийдеш�

ньому сезоні складуть близько

90,5 млн акрів, що на 0,5 млн

акрів перевищує попередній

прогноз експертів, а під соєві

боби — 82 млн акрів, що на 3 млн

акрів перевищує показник ни�

нішнього сезону.

Причиною розширення по�

сівних площ під ярі культури є

зростання цін на них, очікуване

учасниками ринку в прийдеш�

ньому маркетинговому році —

нині, згідно поширеній думці,

вони є вельми недооціненими.

На противагу кукурудзі та сої,

посівні площі під пшеницю в

США у прийдешньому році, нав�

паки, обіцяють значно звузитися.

Як прогнозують експерти USDA,

сукупні посівні площі під зернову

не перевищать 53 млн акрів, що

на цілих 1,5 млн акрів менше по�

рівняно з показником нинішньо�

го сезону. У тому випадку, якщо

прогноз правильний, посівні

площі під пшеницю в США сяг�

нуть сорокасемирічного мініму�

му. Це обумовлено, головним

чином, значним зниженням по�

питу на американську зернову на

ринку, що спостерігається остан�

нім часом через її невисоку серед�

ню якість і низьку, зважаючи на

зростання індексу долара США,

цінову конкурентоспроможність

на світових товарних ринках.

Як зазначають в «ПроАгро»,

американська м'яка пшениця

типу SRW врожаю 2015/16 МР ві�

дрізняється гранично низькою

якістю. Середня якість амери�

канської пшениці в нинішньому

сезоні — найнижча за останні

сімнадцять років. Основною при�

чиною цього є негода, яка пану�

вала впродовж кількох перед�

жнивних місяців, і встигла завда�

ти посівам озимої значної шкоди.

Проливні дощі, які не припиня�

лися в долині Міссісіпі протягом

весни�літа 2015 року, забезпечи�

ли зібраному зерну надмірну во�

логість, грибкові захворювання та

інші серйозні проблеми. У під�

сумку, хоча валовий збір SRW в

порівнянні з попереднім сезоном

зменшиться несуттєво, її конку�

рентоспроможність на світових

товарних ринках знизилася, і на

багатьох ринках збуту амери�

канська пшениця виявилася по�

тіснена конкурентами.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Продукт, 
назва біржі 

та/або ф’ючерс 
відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'15 !2,9133 145,7414

CBOT – Березень'16 !2,7558 147,8673

CBOT – Травень'16 !2,5983 149,5995

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень' 16 +0,1738 173,2566

Euronext – Березень '16 !0,3259 180,5887

Euronext – Червень'16 !0,1629 186,2915

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'15 !3,8948 177,8395

CBOT – Березень'16 !3,7479 180,2646

CBOT – Травень'16 !3,3804 182,2488

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березнь'16 !2,2811 190,0934

Euronext – Травень'16 !2,0747 195,5247

Euronext – Вересень'16 !2,3246 198,5118

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий '16 !1,0971 399,1962

Euronext – Травень '16 !1,1731 398,9246

Euronext – Серпень '16 !0,1521 390,5062

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '16 !2,6688 129,3766

CBOT – Травень '16 !2,5527 129,9567

CBOT – Липень '16 !2,5527 131,3491

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '16 !1,6902 317,0981

CBOT – Березень '16 !1,6167 317,4656

CBOT – Травень '16 !1,6167 319,5232

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '16 !2,0944 298,0619

CBOT – Березень '16 !2,3148 300,0461

CBOT – Травень '16 !2,3148 302,5814

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Січень'16 !0,7269 66,9383

CBOT – Березень' 16 !0,7489 67,3568

CBOT – Травень '16 !0,6608 67,8194

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '16 +1,2125 242,0673

CBOT – Березень' 16 +1,1023 248,0198

CBOT – Травень '16 +1,2125 254,5234

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Січень'16 !0,0132 0,3691

CBOT !Лютий '16 !0,0124 0,3741

CBOT – Березень' 16 !0,0098 0,3778

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CBOT – Грудень'15 +0,0011 1,7351

CBOT – Січень'16 !0,0017 1,8359

CBOT – Лютий' 16 +0,0007 1,9868

Цукор Ціна ($) за тонну

NYBOT – Березень '16 0,0000 321,8062

NYBOT – Травень '16 +0,8811 313,2159

NYBOT – Липень '16 +1,3216 !

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 16 грудня 2015 року

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 11 грудня 2015 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’15 Березень ’16 Травень ’16 Липень ’16 Вересень ’15 

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 177,38 4,8275 0,1150 4,9050 0,0600 4,9625 0,0500 5,0050 0,0300 5,1050 0,0325
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 172,05 4,6825 0,0475 4,8250 0,0200 4,9275 0,0150 5,0275 0,0125 5,1675 0,0125
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 183,07 4,9825 !0,3000 5,0775 !0,0775 5,1825 !0,0500 5,2700 !0,0475 5,3825 !0,0350
CBOT Чикаго (Кукурудза) 137,05 3,7300 !0,0325 3,7525 !0,0625 3,8025 !0,0700 3,8475 !0,0800 3,8850 !0,0775

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’16 Березень ’16 Травень ’16 Липень ’16 Серпень ’16

319,94 8,7075 !0,3525 8,7375 !0,3425 8,8000 !0,3400 8,8650 !0,3400 8,8850 !0,3350

США. Ставки океанського фрахту на 11 грудня 2015 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25!30 тис.тонн

«Handymax» 
40!46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 13 12
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Південь Південної Америки (Чилі) 38
Північ Південної Америки (Колумбія) 14
Схід Південної Америки (Бразилія) 27
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 30
Західне Середземномор'я (Марокко) 29
Близький Схід (Єгипет) 21
Японія 27 26

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 37
Західна Африка (Нігерія) 48
Близький Схід (Єгипет) 41

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 26

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 70
Західне Середземномор'я (Іспанія) 65
Європа (Роттердам) 60
Західна Африка (Марокко/Алжир) 65

Північно!Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 38
Південь Південної Америки (Чилі) 41
Північ Південної Америки (Колумбія) 21
Близький Схід (Єгипет) 26
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 33 31
Тайвань 21 20
Південна Корея 24 22
Японія 18 17

USDA очікує на значний перерозподіл площ під культурами
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* * *

5 лютого 2016 року в Києві відбудеться науково�

практична конференція «Глибока переробка в АПК

— вихiд на зростаючi ринки». Організатор — консал�
тингова компанія «Інсайтекс».
Формат цього заходу передбачає додатково демон�
страції енергоефективних технологічних новинок (зона
реєстрації — виносні міністенди). Серед учасників фо�
руму будуть представники масложирової, м'ясо� і ри�
бопереробної сфери, а так само борошномельні під�
приємства й елеваторні господарства.
Тематичний план роботи конференції:
Сесія 1: Доцільність розробки бізнес економічного та
технічного обгрунтування на початку будівництва або
переоздоблення нових та старих об’єктів АПК.
Сесія 2: Енергоефективні проекти — результати і перс�
пективи 2016.

* * *

19&20 лютого 2016 року у Львові («Арена Львів»)
відбудеться Перша національна аграрна конферен�

ція «Мільйон з гектара».
Організатори та партнери конференції: проект «Успіш�
ний зерновий агробізнес на невеликій площі» Сумсько�
го національного аграрного університету; проект «АПК�
Інформ: овочі та фрукти»; Продовольча та сільськогос�
подарська організація ООН (FAO); Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР); Департамент АПК Ль�
вівської ОДА; ОРСП «Шувар».
Основна мета конференції — розкриття всіх можливих
шляхів диверсифікації агарних виробництв. Тематика
конференції — «Мільйон з гектара — наскільки і чому це
реально?» Ідеально підходить як уже сформованим
сільськогосподарським компаніям, так і новачкам бізне�
су. Дводенна програма події дозволяє отримати повну
картину абсолютно всіх новітніх сфер і ніш аграрного
сектора країни, оцінити можливості впровадження но�
вого виробництва та диверсифікації виробничих потуж�
ностей на малій площі з мінімальними витратами, мак�
симальною віддачею і високою маржинальністю.
У другий день конференції відбудеться практичний біз�
нес�тур у провідні господарства Львівської області, а
також на найбільший в Україні оптовий ринок сільсь�
когосподарської продукції — «Шувар».
Серед ключових тем конференції:
— Переваги диверсифікації аграрного виробництва в
нинішніх умовах;

— Державна підтримка дрібних фермерських госпо�
дарств, фінансові проекти і земельні питання;
— Високомаржинальні плодоовочеві культури;
— Впровадження нішевих зернових та олійних культур
в структуру агровиробництва;
— Сучасні літні теплиці: перспективні культури для вну�
трішнього ринку та експорту;
— Розширення асортименту овочевих культур;
— Основні канали реалізації с/г продукції дрібними
фермерськими господарствами тощо.
У конференції візьмуть участь близько 250 делегатів, з
яких більше 160 — виробники с/г продукції. Програма
конференції не міститиме жодної рекламної презента�
ції, а буде орієнтована на інформаційно�аналітичні та
економічні питання. 

* * *

23&25 лютого 2016 року у Києві (ВЦ
«КиївЕкспоПлаза») відбудеться VI Міжнародний

промисловий ярмарок обладнання і технологій

для тепличної галузі «Тепличне господарство».
Міжнародний промисловий ярмарок «Тепличне госпо�
дарство» є єдиним в Україні виставковим майданчи�
ком, де збираються основні гравці ринку з виробниц�
тва та постачання обладнання, технологій для вирощу�
вання в закритому ґрунті овочів, ягід грибів. На стендах
українських та зарубіжних учасників промислового яр�
марку пропонуються рішення як для великих тепличних
комбінатів, так і для середнього та дрібного фермер�
ства.
Тематика промислового ярмарку:
— будівництво теплиць «під ключ»;
— укривні матеріали;
— клімат�контроль та автоматичне обладнання;
— селекція, насінництво, рослинництво;
— сучасні технології вирощування в закритому ґрунті;
— обладнання для обробки та захисту рослин;
— обладнання для первинної переробки;
— грибовиробництво;
— технології вирощування квітів.
Промисловий ярмарок «Тепличне господарство» тра�
диційно супроводжує ділова програма. Профільні кон�
ференції та спеціалізовані семінари формуються орга�
нізаторами виставки з урахуванням різних типів бізне�
су, для професіоналів і любителів. У 2016�му році пла�
нується проведення заходу по можливостям організації
тепличного бізнесу та модернізації вже існуючого, тех�
нологіям вирощування овочевих і ягідних культур, а
також багато інших семінарів і конференцій, що повно�
цінно розкривають актуальні питання тепличної галузі.

Одночасно з VI міжнародним промисловим ярмарком
технологій та обладнання «Тепличне господарство» від�
будеться IV промисловий ярмарок технологій та облад�
нання для садів, виноградників та ягідників «Комерцій�
не Садівництво». Проведення промислових ярмарків
одночасно і на одному майданчику дозволяє відвідува�
чам та учасникам обмінятися досвідом, дізнатися про
новинки «суміжних» галузей і виробити інструменти
ефективної взаємодії.
Оргкомітет промислових ярмарків «Тепличне господар�
ство і Комерційне садівництво 2016» заручився під�
тримкою «Українського проекту бізнес розвитку плодо�
овочівництва» (УПБРП). З березня 2015 року розпочав�
ся другий етап роботи Проекту з українськими агро ви�
робниками. Проект реалізується в Україні Менонітсь�
кою асоціацією економічного розвитку (MEDA, Канада)
за фінансової підтримки Канади (DFATD) на підставі
Меморандуму про взаєморозуміння між урядом Украї�
ни та урядом Канади стосовно Канадської програми
співробітництва від 24.10.1994 року і в партнерстві з Із�
раїльським Центром Міжнародного Співробітництва
MASHAV.

* * *

12&13 квітня 2016 року в м.Баку (Азербайджан),
відбудеться Каспійсько�Чорноморський аграрний

конгрес. Організаторами конгресу виступають Всеук�
раїнське громадське об'єднання «Українська зернова
асоціація» та інформаційно�аналітичне агентство «АПК�
Інформ». Партнери з організації: Європейський банк
реконструкції та розвитку (EBRD), Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН (FAO), Міжна�
родна фінансова корпорація групи Світового банку
(World Bank Group IFC).
Каспійсько�Чорноморський аграрний конгрес повинен
стати майданчиком для обговорення на найвищому
експертному рівні виробництва і торгівлі аграрною про�
дукцією в регіоні, що зв'язує економічні інтереси ба�
гатьох країн, розташованих уздовж так званого «Ново�
го шовкового шляху»: Китаю, Індії, Казахстану, Азер�
байджану, Росії, Ірану, Туркменістану, Туреччини, Ук�
раїни та країн Західної Європи.
Основними темами аграрного діалогу стануть:
— Виробництво та торгівля продукцією зернового й
олійного сегментів;
— Розвиток ринку сільгосптехніки та агрохімії;
— Тарифні та нетарифні обмеження в торгівлі сіль�
госппродукцією в країнах регіону;
— Доступ до фінансових і технологічних ресурсів;
— Бізнес�діалог учасників конгресу.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Держспоживслужба виступає 
за роздержавлення лабораторій
ПЕРШИЙ заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа вважає за доцільне поступово

напрацьовувати законодавчу базу, яка передбачатиме роздержавлення лабораторій, що

підпорядковуватимуться Держпродспоживслужбі. Таку думку він висловив під час

зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє прес�служба

Мінагрополітики.

«Я вважаю за доцільне у майбутньому делегувати повноваження державних

лабораторій, підпорядкованих Держпродспоживслужбі, приватному сектору. Якщо той

чи інший господарюючий суб'єкт зробить орган сертифікації, чи лабораторію, акредитує

її належним чином, то Держпродспоживслужба матиме можливість уповноважувати на

виконання функцій від імені держави», — наголосив Володимир Лапа.

За його словами, ці процеси можуть відбуватися за умови добре налагодженого

зворотного зв'язку та на основі врахування критеріїв ризиків.

«Якщо суб'єкт господарювання проводить дослідження і з боку бізнесу чи

торгівельних партнерів нема нарікань, результати визнаються і всіма акцептуються, то ми

будемо наполегливо йти в бік делегування повноважень», — додав чиновник.

Володимир Лапа зауважив, що роздержавлення лабораторій — це процес не

короткотерміновий. Спершу необхідно відпрацювати відповідну законодавчу базу,

проаналізувати нову систему на рівні пілотних проектів. «Такі кроки в частині

лабораторного контролю потрібно робити послідовно, але зважено, щоб не поламати ту

систему, яка працює сьогодні», — зазначив він та додав, що ці питання можна піднімати

не раніше 2017 року.

Також він зазначив, що держспоживслужба виконуватиме функції арбітра з метою

неупередженого врегулювання спорів між суб'єктами ринку. 

«Функції Держпродспоживслужби полягають не стільки в тому, аби проводити

планові чи непланові перевірки, служба повинна стати арбітражною установою, яка

більше реагуватиме на сигнали від бізнесу, впливатиме там, де це дійсно необхідно — чи

то йдеться про сертифікацію, чи про охорону прав на сорти рослин чи інші сфери

відповідальності» — наголосив Володимир Лапа. Він також додав, що зараз ведеться

робота над формуванням кадрового складу, фаховий рівень якого відповідав би

поставленим перед службою завданням.

Нагадаємо, згідно з Постановою Уряду №942 від 18.11.2015 Державна служба України

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підпорядковується

Міністерству аграрної політики та продовольства України.

Боротьба за торгові марки 
УКРАЇНСЬКІ споживачі вже на новорічні свята побачать ігристі вина торгової марки

«Новий Світ», яка поновлена на материковій частині України. Бренд «Масандра» буде

збережено за Україною. Мінагрополітики продовжує здійснювати заходи щодо захисту

національних інтересів підприємств, які залишились в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко,

передає прес�служба Мінагрополітики.

Водночас радник міністра Олександр Лієв (екс�міністр туризму АР Крим) наголосив,

що проект відродження в Україні бренду «Новий Світ» можна вважати реалізованим. За

його словами, наступним кроком стане повернення Україні бренду «Масандра».

«Наше завдання — зберегти й інші державні бренди. Адже, якщо торгову марку не

використовують три роки, юридичне право на неї може бути втрачене. Натомість бренд

«Масандра» Україна не використовує два роки. Відтак наше першочергове завдання —

дати українським підприємствам юридичну можливість випускати масандрівські вина

під відповідними торговими марками», — наголосив Олександр Лієв.

Він зауважив на важливості збереження для України традиційних ринків кримських

вин. «Маємо дати можливість країнам, які вже багато років знають бренд «Масандра», і

надалі споживати якісні українські вина», — зазначив Лієв. Він підкреслив, що

перенесення виробництва на материкову Україну — тимчасове явище. «Крим — це

Україна. Відтак після деокупації півострова підприємства із Ялти, Лівадії, Нового Світу,

інших кримських міст будуть і надалі виробляти традиційні для себе вина».

Керівництво компанії «Масандра» категорично не погоджується з цією точкою зору,

заявила «Інтерфаксу» генеральний директор «Масандри» Яніна Павленко. На питання,

чи буде «Масандра» звертатися до суду, гендиректор відповіла: «Сто відсотків. Ми будемо

відстоювати інтереси «Масандри» скрізь, де це тільки буде потрібно».

Сторінку підготував Артем Житков



Силою волі і дружби
НЕПОДАЛІК селища Єлі, що в китайській

провінції Хебей, можна побачити пам'ят�

ник силі волі і дружби. Це безліч молодих

дерев, що з'явилися на скелястій і

забур'яненій землі зусиллями лише двох

людей. 53�річний Jia Haixia (Я Хай Кся) на�

родився з катарактою, через яку згодом

осліп на одне око. 2000 року він остаточно

втратив зір через нещасний випадок на ро�

боті. Такого самого віку і його друг Jia Wenqi

(Я Вен Куі), який ще у трирічному віці

втратив обидві руки через аварію. У Китаї з

його мільярдним населенням важко знай�

ти роботу і здоровому, тож, порадившись,

друзі вирішили орендувати понад 8 га землі

у місцевої влади для озеленіння і збережен�

ня природи для прийдешніх поколінь. За

цю роботу вони отримують невеличку зар�

платню від держави. 

Уже 12 років щоранку вони відправля�

ються на місце роботи і колегіально вирі�

шують непосильні для одного інваліда зав�

дання. Так, Wenqi виступає поводирем Hai�

xia, переносить його на спині через річку і

скелясті ділянки, поливає саджанці. А той

викопує ями для саджанців. Також до

обов'язків Haixia належить обрізка гілок на

нові саджанці, адже грошей на їхню купі�

влю вистачає не завжди. 

За понад 10 років спільними зусиллями

друзі висадили більше 10 тис. дерев. 

Риба — з моря, 
овочі теж з моря
ЕКСПЕРТИ з Організації об'єднаних націй

передрікають, що до 2050 року населення

Землі збільшиться до 9,1 млрд людей. У такі

далекоглядні прогнози можна вірити або не

вірити, але все ж слід взяти до уваги той

факт, що 1900 року на планеті мешкало 1,6

млрд людей, а нині наше «поголів'я» стано�

вить понад 6 мільярдів. Відтак, якщо людей

на світі побільшає у півтора разу, то настіль�

ки ж більше їм знадобиться продуктів хар�

чування. Але де їх узяти? Адже ресурси

ґрунтів теж не безмежні. 

Як зазначають вчені з Барселонського

Інституту передових технологій, проблема

полягатиме не тільки в тому, що не вистача�

тиме місця для господарств, які б цю їжу

вирощували, але і в тому, що завдяки деда�

лі більшому використанню інтенсивних

технологій ґрунти виснажуються і дають де�

далі менше врожаїв. А якщо до цього дода�

ти ще постійне потепління клімату й уяву,

то перспективи вимальовуються зовсім

невтішні — аж до голодних бунтів. 

Ці ж учені запропонували заради вирі�

шення проблеми звернутися до потужно�

стей морів і океанів. Зокрема, вони пропо�

нують створювати трирівневі плавучі

ферми, якими би можна було компенсува�

ти нестачу родючої землі. Уявіть собі, поряд

з містом стоїть на якорі такий собі кора�

бель�платформа, який одночасно виробляє

і рибу, і овочі, і зернові, і олійні, і надає ро�

бочі місця для любителів нетрадиційного

сільського господарства. 

За задумкою вчених, на першому по�

версі, який майже повністю буде розташо�

ваний нижче рівня моря, міститимуться

рибні ферми. На цьому ж поверсі здійсню�

ватиметься опріснення солоної води, а

також розміщуватимуться протихвильові

бар'єри. 

Другий поверх буде віддано під своєрід�

ні теплиці — на ньому за застосування гі�

дропоніки і систем вертикального вирощу�

вання вирощуватимуться овочі та інші

культури. 

Згідно з планами розробників, третій

поверх живитиме всю платформу енергією.

На ньому розташовуватимуться сонячні ба�

тареї. Вся конструкція буде максимально

економною й екологічною. 

«Мета створення таких розумних пла�

вучих платформ — зовсім не заміна тради�

ційного сільського господарства, — заявля�

ють вчені. — Платформи покликані стати

альтернативою сільському господарству в

сьогоденні і вирішенням проблеми голоду

в країнах в майбутньому».

У планах учених зробити ці плавучі

платформи водонепроникними, стійкими

до посухи і шкідників. «Більше нагодова�

них людей за мінімального ризику і най�

меншого забруднення навколишнього се�

редовища» — ось кредо винахідників цих

альтернативних споруд.

Археологи, котрі
стали аграріями
ЩО ЗА ЛЮДИ ці археологи?! Як діти: що

не знайдуть, тягнуть до рота. Ну, майже

все. Наприклад, відкопають чи виловлять

у морі десь пляшку старовинного вина — і

відразу ж хочуть поласувати. Байдуже, що

воно вже давно перетворилося на оцет,

або, можливо, було з запасів якогось осо�

бливо капосного володаря, який заникав

пару�трійко пляшок з отруєним вином на

чорний день для особливо дорогих гостей.

Все одно — треба випити. Втім, тут слід

ставитися з розумінням: робота у них

важка — особливих знахідок дедалі мен�

шає, тож треба відсвяткувати. А тут два в

одному: й є що обмити, й є чим. 

Або ось аукціон влаштують — прода�

вай свою яхту і купуй пляшку вина часів

Навуходоносора. Та, може, той Навуходо�

носор тому його так далеко заховав, щоб

знайшли аж за тисячоліття, що воно кисле

було. Якщо вдуматися, древній цар поло�

вину Вавілонії віддав би за таку яхту,

разом із населенням і виноградниками.

Але ж купують. 

От і хлопці зі штату Вісконсін під час

розкопок на території одного з заповідни�

ків віднайшли насіння гарбуза у глиняно�

му горщику. Тільки зраділи, аж подивили�

ся — випити нема чого, на продаж теж не

дуже згодиться — вигляд некондиційний.

Тож найперше віддали його на експертизу. 

Експертиза показала, що насінню

більше 800 років і належить воно рослині,

що вважалася вимерлою — гарбузу�

сквош. Але найголовніше, зазначалося у

висновку, насіння придатне до відтворен�

ня! Тож, посіявши кілька зернин, команді

вдалося виростити гарбуз 800�річної дав�

нини. Археологи�аграрії сподіваються, що

на насіння культури буде значний попит.

Особливо з боку прихильників «чистої»,

немодифікованої генетично їжі. Якщо ж

узяти до уваги те, що природа постійно

сама щось повсякчас модифікує на генно�

му рівні, то, скоріше, слід розраховувати

на прихильників генетично застарілих

продуктів. 

Підготував Павло Мороз
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