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Осінній 
комплекс2018
ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики,

станом на 23.10.18 вітчизняні аг�

рарії посіяли озимі зернові на

площі 6,8 млн га (95%) при про�

гнозованій площі 7,2 млн га. У

розрізі культур посіяно: озимої

пшениці — 5,9 млн га (95%) при

прогнозі 6,2 млн га; жита — 114

тис. га (78%) при прогнозі 147

тис. га; озимого ячменю — 819

тис. га (94%) при прогнозі 872

тис. га.

Крім того, озимого ріпаку

посіяно 1,0 млн га (114%) при

прогнозі 888 тис. га.

Щодо проведення жнив, то

на цю дату сільгоспвиробники

намолотили 54,5 млн тонн зер�

на з площі 13,0 млн га (88% від

прогнозу) при середній урожай�

ності 41,9 ц/га. З них зібрано:

— ранніх зернових та зерно�

бобових — 34,3 млн тонн із

площі 9,9 млн га при врожайно�

сті 34,8 ц/га;

— кукурудзи — 19,5 млн

тонн із площі 2,8 млн га (62%)

при врожайності 68,2 ц/га;

— гречки — 131 тис. тонн із

площі 104 тис. га (96%) при вро�

жайності 12,6 ц/га;

— проса — 74 тис. тонн із

площі 48 тис. га (92%) при вро�

жайності 15,5 ц/га.

Технічних культур зібрано:

— соняшнику — 12,8 млн

тонн із площі 5,7 млн га (95%)

при врожайності 22,3 ц/га;

— сої — 3,9 млн тонн із пло�

щі 1,5 млн га (89%) при врожай�

ності 25,4 ц/га;

— ріпаку — 2,7 млн тонн із

площі 1,0 млн га при врожайно�

сті 26,1 ц/га.

— цукрових буряків накопа�

но 8,9 млн т із площі 184 тис. га

(66%) при врожайності 484 ц/га.

Мінагрополітики вчергове

переглянуло оцінку врожаю

2018 року у бік збільшення й

очікує виробництво зернових

культур на рівні 64 млн тонн.

Про це заявив перший заступ�

ник міністра Максим Марти


нюк, передає прес�служба ві�

домства. Це другий результат в

історії незалежної України після

рекорду�2016 в 66 млн тонн.За

його словами, експорт зернових

прогнозується на рівні 42,5 млн

тонн, але результат залежатиме

від здатності «Укрзалізниці» за�

безпечити ритмічну поставку

зерна в порти.

У ДБАЙЛИВОГО господаря, свід�

чить народна мудрість, і соломин�

ка з поля не пропаде. Втім, час від

часу ринок диктує такі ціни на

кінцеву продукцію, що залиша�

ється лише задорого її збирати і

задешево продавати. Причому на

виході зостається не прибуток, а

лише мінімізація втрат. І це ще

добре. Бо може статися, що про�

дукція піде на звалище, адже ви�

трати на збирання заженуть гос�

подаря у збитки.

Така ситуація найбільш харак�

терна для овочівництва, ягідниц�

тва і садівництва — без подальшої

переробки (включаючи заморожу�

вання) ця продукція довго не ви�

тримує. І навіть якщо ви маєте на�

лежні умови зберігання — сучасні

овочесховища, їхнє утримання

потребує значних фінансів: витра�

ти на електроенергію, робочу силу,

транспортування.

Великі компанії, які від почат�

ку закладають у бізнес�ідею певні

втрати врожаю, або ж мають свої

переробні потужності, ці ризики

враховують. А що ж робити дріб�

ним виробникам, у яких кожний

кілограм продукції на рахунку і

немає переробки? Можна, за ре�

цептом Мінагрополітики, утворю�

вати кооперативи і без посередни�

ків торувати собі шляхи з велико�

тоннажними партіями на зовніш�

ні ринки. На такому шляху є і свої

переваги, і свої недоліки (про це

— іншим разом). 

То що ж робити фермеру з над�

лишком продукції? Відповідь одна

— вишукати нетривіальний спосіб

продати з найменшими витратами

для себе. Наприклад, для дрібних

партій, виростити яблучка у пла�

стикових формочках�сердечках

або наліпити на них смайлики,

поки ті ще зелені, — тоді це вже

будуть смачні витвори мистецтва,

що поєднують іграшку і яблуко (на

кшталт кіндер�сюрпризу).

Для більших обсягів у світі

давно існує такий метод, який на�

разі іменується — U�Pick. Людству

він відомий не одне століття, у пе�

рекладі з англійської U�Pick озна�

чає «ти збираєш». Також таке

просування товарів називається

«Pick�Your�Own», що можна пере�

класти як «збери своє». Концеп�

цію U�Pick як явище продажів у

сільському господарстві популя�

ризував у 1960�х британський

фермер Едвард Молт, який став

відомою радіо� і телеперсоною.

Про те, як наразі U�Pick починає

торувати собі дорогу в Україні,

див. на стор. 8�9

«Назбирай собі» — 
UPick поукраїнськи

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
РИС В УКРАЇНІ: 
ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Попри те, що культура вирощування рису
в Україні нараховує всього лише кілька
десятиліть, вітчизняний рис може з успіхом
конкурувати із кращими світовими зразками.
Є надія на відродження галузі рисівництва.

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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БІОБЕЗПЕКА
ЯК КОМПАРТМЕНТАЛІЗАЦІЯ 
ВПЛИНЕ НА СИТУАЦІЮ З АЧС

АЧС бадьоро крокує країною і завдає їй значні
економічні і іміджеві збитки. Яким чином якщо не
запобігти хворобі, то хоча б нейтралізувати її
економічні наслідки, обговорювали на форумі 
під час Дня свиноферми.

АГРОПОЛІТИКА
100% МОЛОКА 
МОЖЕ БУТИ ЛИШЕ В МОЛОЦІ
Про тренди розвитку молочної галузі, а також якість
вітчизняного молока й обсяги виробництва
та переробки йшлося вчора на заході
УАК_Challenge_AГРО, організованому Українською
аграрною конфедерацією. Головним питанням було:
скільки доданої вартості у молочних продуктах?
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Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

22.10.2018

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року

PFTS індекс (UA) 559,8 1,1% 77,7%

РТС (RU) 1127,0 $1,3% $2,4%

WIG 20 (PL) 2197,0 0,5% $10,7%

MSCI EM* 971,5 $0,9% $16,1%

S&P 500* (US) 2767,8 0,0% 3,5%
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Відбулися перші
земельні торги 
на OpenMarket

МАЙДАНЧИК OpenMarket

(ДП «СЕТАМ» Міністерства

юстиції України) провів перші

електронні земельні торги, в

результаті яких річна орендна

плата зросла в середньому на

34,3% проти стартової ціни.

Про це повідомляє прес�служ�

ба Мін'юсту.

До продажу на спеціально�

му майданчику в Інтернет за

адресою land.setam.net.ua було

запропоновано права оренди

на 10 ділянок загальною пло�

щею 210 гектарів, по дві в Кі�

ровоградській, Одеській, Сум�

ській, Львівській та Чернігів�

ській областях.

Середній стартовий розмір

річної орендної плати по виста�

влених ділянках становив 8,3%

від їхньої нормативної грошо�

вої оцінки (НГО). 

Найбільш успішними стали

торги за права оренди на зе�

мельну ділянку площею 13 га

на території Команської сільсь�

кої ради Новгород�Сіверського

району Чернігівської області:

стартова ціна зросла з 21193,51

грн — до 157788,84 грн, тобто

майже у 8 разів, до 70,73% від

НГО.

А ділянка площею 18,26 га

на території  Василівської

сільської ради Онуфріївського

району Кіровоградської області

подорожчала з 9645,60 грн до

122166,19 грн — в 13,5 разу.

Учасники запеклого аукціону

зробили 2333 кроки. В резуль�

таті ціна сягнула 101,32% від

НГО.

«Висока конкурентність —

основна перевага електронних

аукціонів. Як результат — різке

зростання ціни від оціночного

рівня. Таке перевищення озна�

чає, що власник, здаючи в

оренду через наш сервіс, отри�

мує більше грошей, ніж за

будь�яких альтернативних

умов», — наголосив генераль�

ний директор ДП «СЕТАМ»

Віктор Вишньов. 

Сукупна вартість земельних

ділянок, проданих на Open�

Market, сягнула 348,5 млн грн.

Зазначається, що торги з

продажу оренди землі відбува�

ються виключно з використан�

ням сучасної технології Block�

chain, яка унеможливлює будь�

які маніпуляції та корупційні

ризики.

Для забезпечення зерноперевезень 
створили цілий штаб
Віце
прем'єр
міністр Украї


ни Володимир Кістіон дору


чив створити міжвідомчий

штаб з питань забезпечен


ня перевезення аграрної

продукції.

ТАКЕ рішення прийнято за під�

сумками наради чиновників, де�

путатів, представників ПАТ «Укр�

залізниця», профільних асоціацій,

АМПУ, де обговорювалися про�

блеми перевезення вантажів агро�

промислового комплексу, передає

прес�служба «Укрзалізниці».

Штаб створить Міністерство

аграрної політики та продоволь�

ства. Він буде в щоденному режи�

мі контролювати процес переве�

зення продукції аграріїв. До нього

повинні ввійти представники

«Укрзалізниці», Мінінфраструкту�

ри, Антимонопольного комітету і

Державної фіскальної служби.

«Орієнтовно раз на тиждень

потрібно збиратися і заслуховува�

ти ситуацію», — сказав Володи


мир Кістіон.

Зі свого боку, керівник «Укрза�

лізниці» Євген Кравцов повідо�

мив, що завдяки дерегуляції ство�

рені умови, при яких приватні пе�

ревізники почали активно інве�

стувати в оновлення рухомого

складу.

«Рішення про дерегуляцію ва�

гонної складової — правильне.

Необхідно йти далі. Нам потрібна

індексація другої частини вартості

залізничних перевезень, тобто ін�

фраструктурної та тягової складо�

вих. Але до цього процесу «Укрза�

лізниці» слід активніше залучати

представників реального сектору,

народних депутатів, визначити пе�

релік необхідних законодавчих

змін для цього», — зазначив висо�

копосадовець.

За результатами наради також

доручено АМКУ протягом тижня

перевірити дотримання антимо�

нопольного законодавства в пи�

танні зміни вартості залізничних

перевезень. Зі свого боку «Укрза�

лізниця» повинна надати необхід�

ні розрахунки і обґрунтування

своїх кроків у здійсненні тарифної

політики. 

Під час наради з питань забезпечення перевезення агропродукції
Фото: ФБ�сторінка Andrey Ryazantsev

Китайський трактор 
на українській ниві
Китайський автопром захоплює на українському ринку не лише нішу

легкових автомобілів, а й тракторів. Так, за даними Державної служби

статистики, Україна за 9 місяців 2018 року імпортувала китайської с/г

машинерії — тракторів 70,2 тис. одиниць на суму $451,4 млн. За цей

же час за межі України було реалізовано 1061 трактор на $6,249 млн.

Більшість тракторів (78%) були імпортовані з Китаю, а експортова�

ні (63%) до Білорусі. Основними покупцями імпортних тракторів є

дрібні аграрії — власники ОСГ.

Разом з тим повідомляється, що за період січня�серпня 2018 року

в Україні було виготовлено 1652 трактори, 1697 плугів, 1512 плугів від�

вальних, 1964 розпушувачі та культиватори, 1334 дискових борін, 3216

борін, 1939 сівалок, 28 зернозбиральних комбайнів, 3349 причепів та

напівпричепів.

Усього, за звітний період Україна експортувала сільгосптехніки

майже на $29 млн.

Україна імпортуватиме капусту
БІЛОГОЛОВА капуста в Україні тільки за жовтень виросла в ціні на

35�40%. Порівняно з минулим роком ціни на овоч зараз вищі втроє, з

позаминулим — у два рази, повідомляє «Інфо�Шувар».

При цьому аналітики звертають увагу, що ціни на капусту почали

зростати ще з середини вересня, але найбільш інтенсивне збільшення

розпочалося саме в жовтні, коли стартував масовий збір урожаю в гос�

подарствах.

На думку Тетяни Гетьман, експерта плодоовочевого ринку Схід�

ної Європи, ціни могли зрости через те, що фермери попросту стриму�

ють продажі в надії продати ще дорожче у другій половині сезону.

Проте якщо зростання триватиме і надалі, то нас почне «підгодо�

вувати» Білорусь, де сьогодні капуста на третину дешевша, ніж в Ук�

раїні. А от поставки з Польщі малоймовірні, там капуста пропону�

ється приблизно за тією самою ціною, що і на нашому ринку, додає

експерт.

За прогнозами Т.Гетьман, на пропозицію білоруської капусти на

вітчизняному ринку можна очікувати вже при ціні 8�9 грн/кг. Зараз

гуртові ціни в середньому тримаються на рівні 6,4 грн/кг проти то�

рішніх 2 грн/кг.

Так, Україна не вперше планує імпортувати капусту з Білорусії, але

раніше імпорт з цієї країни починався в другій половині сезону. На�

приклад, у січні 2016 року Білорусь була головним постачальником

капусти в Україну.

Востаннє різке збільшення цін на капусту в Україні спостерігало�

ся 2010 року. Тоді через аномальну посуху фермери зібрали один із

найменших врожаїв за всю історію.

Попит в Євросоюзі 
на наше вершкове масло 
у 175 разів перевищив квоту
УКРАЇНА за 8 місяців 2018 року експортувала до країн Європейсько�

го союзу 2614 тонн вершкового масла, що на 60% перевищує показник

за аналогічний період минулого року. Про це повідомив аналітик мо�

лочного ринку Максим Фастєєв, передає Аgroday.

Проте за результатами року обсяг поставок більш�менш збалансу�

ється — через падіння попиту.

У будь�якому разі, експорт українського вершкового масла до

Європейського союзу вже перевищив річну квоту. 2018 року вона скла�

дає 2010 тонн, а для 2019�го встановлена на рівні 2400 тонн.

«2018 року, як і минулого, квоти були вибрані при першій же мо�

жливості, — розповідає М.Фастєєв. — Заявка на постачання українсь�

кого товару під піврічну безмитну квоту у 175 разів перевищила її за�

гальний обсяг».

Що цікаво, зазначає він, у списку постачальників масла до ЄС

з'явилася Білорусь. У неї немає безмитних квот, тобто товар вигідно

постачати навіть зі сплатою мита. За даними митної статистики ЄС,

обсяг білоруських поставок становив 161 тонну. Білоруські статистики

говорять, що цифра мала би бути на 300 тонн більше, однак цей обсяг

(призначений для Данії) Європа поки що не бачить.



Україна на 12 місці 
в рейтингу світових
експортерів борошна
ЗГІДНО з даними International Trade Centre, за під�

сумками 2017 року Україна посіла 12 позицію в

рейтингу світових експортерів борошна за обсягом

виручки з показником $96,4 млн. Про це повідо�

мляє «АПК�Інформ».

При цьому за обсягами поставок у натурально�

му вираженні Україна опинилася на 6 позиції з по�

казником 441,8 тис. тонн, що становить трохи біль�

ше 3% загального обсягу світової торгівлі даною

продукцією.

Лідерами з експорту борошна залишаються Ту�

реччина (24%) і Казахстан (16%).

Аналіз ТОП�12 світових експортерів борошна за

іншими показниками показав, що, за підсумками

2017 року для українського борошна був характер�

ний один із найнижчих показників питомої варто�

сті (відношення виручки від експорту до обсягу ек�

спорту), який склав всього 218 $/т і поступився

лише показником Казахстану (203 $/т).

Лідируючу позицію серед ТОП�12 країн�ек�

спортерів Україна посіла за середньої дальності до�

ставки своєї продукції. Даний показник 2017 року

оцінюється в 5,1 тис. км, тоді як турецьке борошно

поставлялася на відстань, яка в середньому стано�

вила 2,6 тис. км, а казахстанське борошно — на 1,3

тис. км.

Найбільш близькими до України по дальності

доставки виявилися Франція (3,9 тис. км) і Канада

(3,5 тис. км).

Пшенична статистика
В УКРАЇНІ станом на 1 жовтня 2018 року запаси

пшениці складали 12,275 млн тонн, тоді як на цю

саму дату минулого року вони становили 14,032

млн тонн. Про це йдеться на сайті «Електроної зер�

нової біржі».

Згідно з повідомленням, запаси пшениці в кра�

їнах�експортерах Причорноморського регіону про�

довжують скорочуватися через зменшення вироб�

ництва на тлі активного експорту.

«Безпосередньо на агропідприємствах зберіга�

ється 7,372 млн тонн пшениці, тоді як на підприєм�

ствах по зберіганню та переробці зерна запаси

зменшилися до 4,903 млн тонн проти 6,005 млн

тонн на 1 вересня 2018 року. В Україні станом на 1

жовтня з 6,563 млн га зібрано 25,007 млн тонн пше�

ниці, що на 6,2% поступається показнику відповід�

ного періоду 2017 року», — йдеться у повідомленні.

При цьому станом на 17 жовтня вже експорто�

вано 7 млн тонн пшениці, що практично відповідає

минулорічному рівню та складає 44% від обсягу,

встановленого Меморандумом між Мінагрополіти�

ки та учасниками зернового ринку, який передба�

чає експорт 8 млн тонн фуражної пшениці та 8 млн

тонн продовольчої.

Потреба внутрішнього ринку складає 4,5 млн

тонн продовольчої пшениці. Цьогорічний баланс

по пшениці в Україні дуже напружений, і по мірі

зростання експортного попиту перехідні запаси

можуть відчутно знизитися.

Промислове поголів'я 
свиней збільшилося
ЗА ТРИ квартали 2018�го чисельність промислово�

го поголів'я свиней в Україні відновилося до рівня

2017 року. Так, станом на початок жовтня сільсько�

господарські підприємства утримують 3,43 млн

свиней, повідомляє аналітичний відділ Асоціації

«Свинарі України», з посиланням на дані ДССУ. Це

відповідає  кількості тварин, зафіксованій на від�

повідну дату минулого року. 

«Упродовж трьох чвертей поточного року ви�

робники свинини збільшили чисельність утриму�

ваного поголів'я на 4%, або 133 тис. свиней. Такі

зміни відбулися як завдяки поступовому відно�

вленню потужностей операторів Харківщини

(плюс 66% (38 тис. гол.) у порівнянні з жовтнем

2017�го), так і за рахунок приросту поголів'я сви�

ногосподарств у Львівській, Івано�Франківській,

Тернопільській та Хмельницькій (плюс 45 тис.

голів сукупно, відповідно). Загалом, приємно від�

значити, що більш ніж половина областей не змен�

шили кількість утримуваного поголів'я у порівнян�

ні з початком року, а відхилення чисельності пого�

лів'я у решти, за винятком Одеської та Рівненської

областей, не перевищує 10%. При цьому, якщо на

Рівненщині зменшення промислового поголів'я на

17% відбилося на загальній його чисельності лише

шеститисячним скороченням, то на Одещині

сільськогосподарські виробники утримують на тре�

тину (або 38 тис. гол.) свиней менше, ніж роком ра�

ніше», — коментують в аналітичному відділі Асо�

ціації.

За 4 роки у «зелені»
проекти інвестовано 
понад EUR 1,3 млрд
ПРО ЦЕ повідомив Сергій Савчук, голова Держе�

нергоефективності, інформує прес�служба відом�

ства.

Він також додав, що в Україні перспективними

є не лише сонячні та вітрові електростанції, але й

такі проекти, як встановлення твердопаливних ко�

телень, біоТЕЦ; виробництво біоетанолу та біоди�

зеля; генерація енергії зі сміття.

«Україна витратила більше $4 млрд на закупі�

влю нафтопродуктів минулого року. Враховуючи

значний потенціал нашого аграрного сектору, пот�

рібно стимулювати внутрішнє виробництво і спо�

живання рідких біопалив», — наголосив С.Савчук.

Саме із цією метою Держенергоефективності

спільно з Комітетом ВРУ ПЕК, Проектом USAID

«Муніципальна енергетична реформа в Україні» та

Біоенергетичною асоціацією України вже розроби�

ло відповідний законопроект, який передбачає

обов'язкову частку біокомпонентів у загальному

обсязі продажу палива моторного.

ОСНОВНІ програми держпід�

тримки агропромислового ком�

плексу, які реалізуються цього

року, за словами Прем'єр�міністра

України Володимира Гройсма


на, в майбутньому році збере�

жуться. Про це пише «Інтерфакс�

Україна».

«Ми в цьому році почали ряд

нових програм і вирішили, що

збережемо ці програми на наступ�

ні роки. Зокрема, кожній родині,

яка буде вирощувати телят, ми

даємо підтримку в сумі 2,5 тис.

грн на голову тварини. 103,8 тис.

громадян вже отримали цю допо�

могу, але ми припускаємо, що ця

цифра зросте в 5�7 разів, і ми

йдемо до цього»,  — сказав

Прем'єр під час засідання уряду.

Наступного року уряд має

намір продовжувати компенсува�

ти вартість утримання молочних

корів, при цьому, за словами

В.Гройсмана, 1,2 тис. агропідпри�

ємств отримали кошти за даним

напрямком від держави.

«Ми продовжимо програму

підтримки виробництва українсь�

кої сільгосптехніки. Відтак 2,7

тис. агровиробників купили укра�

їнську продукцію, частину варто�

сті якої ми компенсували», — заз�

начив глава уряду.

Водночас Прем'єр вказав, що

програма підтримки фермерства

реалізується не на повну силу

через «існуючі бюрократичні про�

блеми».

З іншого боку, як повідомля�

ють в ННЦ «Інститут аграрної

економіки», фермери неохоче

брали участь у державних програ�

мах, а влада прогадала з пріори�

тетними напрямками фінансу�

вання, кажуть науковці.

Так, з початку року фермери

використали лише 1 млрд грн із

6,3 млрд грн, виділених з держав�

ного бюджету на підтримку галузі

АПК. 

За словами експерта інститу�

ту Леоніда Тулуша, станом на

середину жовтня цього року аг�

рарії освоїли лише 27 відсотків

коштів за програмами розвитку

сільського господарства. Дві бю�

джетні програми — компенсація

вартості сільгосптехніки та під�

тримка розвитку хмелярства, за�

кладання садів, виноградників та

ягідників користувалися найбіль�

шим попитом серед фермерів —

45 та 40 відсотків освоєння відпо�

відно.

Натомість напрямки, на які з

держбюджету виділили найбільше

грошей (80%), — тваринництво та

підтримка фермерських госпо�

дарств — цього року не були зат�

ребувані серед фермерів.

Водночас дотації за утриман�

ня корів навпаки мали популяр�

ність серед селян та власників

ферм. За цим напрямом уже ви�

платили більше половини річно�

го обсягу. А от кошти за утриман�

ня молодняку, на часткове від�

шкодування племінних тварин та

на відшкодування збудованих

ферм виплатили лише на 18�20%.

В «Інституті аграрної економі�

ки» також поінформували, що

фермери не поспішали брати кре�

дити за державними програмами

— через специфічні умови отри�

мання бюджетних грошей.

Низький рівень виплати кош�

тів аграріям експерти пояснюють

недосконалістю механізмів роз�

поділу бюджетних коштів та

інертністю суб'єктів, на яких уряд

зробив акцент при наданні дер�

жавної фінансової підтримки.

АГРОПРОФІ
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Аграрії використали лише один 
із 6,3 млрд грн держпіжтримки



Рис у світі
РИС — один з найдавніших

злаків планети, що вирощують�

ся людиною. За десятки тисячо�

річ розвитку культури виникло

надзвичайне різноманіття форм

культурного риса та технологій

його вирощування. У світі існу�

ють різні за соціальним рівнем

технології рисівництва: від

самих архаїчних до інтенсив�

них, котрі з'явились внаслідок

«зеленої революції». На суча�

сному етапі розвитку світового

сільськогосподарського вироб�

ництва рис залишається най�

більш продуктивним злаком

планети. Крім того, вирощуван�

ня культури пов'язано з агрое�

кологічними умовами, що най�

більш піддаються регулюванню

біологічними факторами. У

зв'язку з чим, рис серед усіх зла�

ків має найбільші перспективи

збільшення своєї продуктивно�

сті. Саме цим пояснюється зро�

стання інтересу до науки про

рис та рисівництво.

Рис є  найпоширенішою

культурою у світі. Його сіють у

понад 100 країнах світу на пло�

щах, що щорічно займають

близько 150 млн га, а його ви�

робництво складає порядку пів�

мільярда тонн. Він по праву

вважається однією з найважли�

віших культур нашої планети,

тому що є основним продуктом

харчування для більшої частини

населення землі. 

На наших теренах
ХОЧА в нашій країні рис не є

головною культурою та не зай�

має основне положення в раціо�

ні українців, галузь рисівництва,

поряд з іншими, залишається

необхідною для сільського гос�

подарства України. Незважаючи

на те, що культура рису в нашій

країні нараховує всього лише

кілька десятиліть, вітчизняний

рис може з успіхом конкурувати

з кращими світовими зразками.

За якісними показниками він не

поступається закордонним сор�

там, а за смаковими і живильни�

ми властивостях перевищує їх,

що підтверджується постійним

стійким попитом у населення

країни.

У країнах СНД, у тому числі

і в Україні, рис почав вирощу�

ватися після 1917 року. Так, у

1926 році корейці привезли до

України висококультурні япон�

ські сорти. У ті часи рис виро�

щували на примітивних рисо�

вих системах господарств у за�

плавах річок Південний Буг,

Дністер, Інгулець та Дніпро. 

Впровадження цієї культури

у виробництво завжди проходи�

ло при активній участі науки.

Наукове вивчення вирощуван�

ня рису в Україні розпочате

1925 р. 1931 р. у республіці були

закладені дослідно�виробничі

посіви, які повністю підтверди�

ли не тільки можливість, але й

високу прибутковість цієї куль�

тури. По середньому врожаю

рису в 1940 р. Україна займала в

Радянському Союзі одне з пер�

ших місць. Він склав 34 ц зерна

з кожного гектара. У кращих

бригадах і ланках урожай рису

досягав у ці роки 50�60 ц/га.

Проте, у зв'язку з відсутні�

стю дренажної мережі та систе�

ми сівозмін, на цих площах від�

булося засолення, заболочуван�

ня ґрунтів та значне засмічення

полів бур'янами, що у кінцево�

му результаті привело до різкого

зниження врожаю до 9�10 ц/га.

До 1960 року сіяти рис в Україні

повністю припинили.

Відновлення вирощування

рису почалося з 1961 року у

зв'язку з введенням в експлуа�

тацію інженерних систем у

зонах Краснознам'янської, Пів�

нічно�Кримської та Інгулецької

зрошувальних систем.

Зведення й використання

рисових систем дозволило не

тільки різко підвищити врожай�

ність рису, але й поліпшити ме�

ліоративний стан земель, зай�

нятих під вирощування рису.

Рисові зрошувальні системи ін�

женерного типу розміщені в

зоні дії Червонопрапорного та

Північно�Кримського магі�

стральних каналів. У цей час

рисові системи займають 62,2

тис. га, з яких у Херсонській

області розташовані 17,8 тис. га

(28,6%), АР Крим — 31,4 тис. га

(50,5%), Одеської області —

13,0 тис. га (20,9%). Перші 17

тис. га рисових систем були по�

будовані на Херсонщині, що

дозволяло виробляти до 45 тис.

т, при внутрішньому споживан�

ні 16�17 тис. т. 

Найбільш широко рисосіян�

ня на Україні стало розвиватися

після зведення спеціальних ри�

сових зрошувальних систем ін�

женерного типу загальною пло�

щею 65 тис. га, переважно на

малопридатних для сільськогос�

подарського використання зе�

млях. У зв'язку із цим протягом

ряду років під посіви рису при�

ділялося 35 тис. гектарів ріллі.

При середній урожайності по

Україні в межах 50�55 ц/га це

дозволяло виробляти 170�190

тис. тонн рису�сирцю, що пев�

ною мірою задовольняло потре�

би населення країни. 

Побудована Червонопра�

порна зрошувальна система й

Північно�Кримський канал, за�

планована до будівництва Ка�

ховська зрошувальна система,

освоєння східно�кілійських

плавнів Дунаю, Татарбунарська

зрошувальна система створили

необхідні передумови для ши�

рокого розвитку рисосіяння на

Україні.

З 1960�х років Україна, ви�

робляючи до 150 тис. тонн рису,

практично повністю забезпечи�

ла себе цим коштовним продук�

том харчування. В Україні, у т.ч.

у Криму, рис завжди був однією

з самих економічно вигідних

культур.

Стан 
та перспективи
ОДНАК в останні роки рисів�

ництво України перебуває в

кризовому стані. Посівні площі

цієї культури скоротилися до

18�20 тис. гектарів, істотно зни�

зилася врожайність. У результа�

ті валове виробництво рису�

сирцю зменшилася до 80 тис.

тонн або майже в 2 рази. Так, в

автономній республіці Крим

зниження виробництва склало

20�25%, у Херсонській області

воно зменшилося в 5�6 разів.

Рисові системи руйнуються, ри�

сова рілля виходить із викори�

стання, спеціалізовані госпо�

дарства збиткові. Тому, у цей

час питання стоїть гостро: бути

або не бути рисосіянню в Укра�

їні. І це при тому, що наша віт�

чизняна рисова крупа визнана

як на внутрішньому, так і на

зовнішньому ринку як високоя�

кісний продукт харчування, що

користується попитом у спожи�

вачів.

У середньому по країні з різ�

них причин, збільшується собі�

вартість рису від 200�250 грн до

500�600 грн за тонну зерна.

Практично 3�3,5 тонни зерна

йде на покриття витрат на 1 га

посіву, тому господарства, що

отримали низький урожай,

зазнають збитків, це, у свою

чергу, приводить до скорочення

посівних площ, переорієнтації

на інші культури.

Наука знає як
ВИРОЩУВАННЯ рису сьогод�

ні залишається ефективним і

економічно вигідним для рисо�

сіючих господарств за умови за�

безпечення високої врожайно�

сті рису, і завдання це сьогодні

успішно вирішене Інститутом

рису Національної академії

аграрних наук України (НААН).

Інститутом рису розробле�

на технологія вирощування
рису з урахуванням вимог охо�
рони навколишнього середови�
ща в господарствах України,
яка дозволяє отримувати висо�
кі врожаї рису поруч зі збере�
женням екологічної безпеки
довкілля .  Значна увага при

розробці технології приділяла�
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Рис в Україні: історія та перспективи

Виробництво рису в Україні за період 1961�2005 рр.

Роки
Врожайність, 

ц/га 
Валовий збір, 

тис. тонн
Площа, 
тис. га

1961$1965 50,4 20,7 4,1
1966$1970 50,1 130,8 26,1
1971$1975 48,0 181,8 37,8
1976$1980 36,8 141,1 38,3
1981$1985 47,2 163,7 34,7
1986$1990 54,0 179,8 33,3
1991$1995 44,1 101,4 23,0
1996$2000 39,7 88,5 22,2
2001$2005 44,2 90,7 20,5

2006 45,4 98,7 21,8

У таблиці представлені дані з розвитку галузі рисівництва за
період, що охоплює чотири десятиліття – з 1961 по 2005 р.

На його початку помітне бурхливе зростання площ, зайнятих
під посівами рису з 4 тис. га в 1961 р. до 26,1 тис. га в 1970 р.
Також у цей період відзначається стабільно високий рівень
урожайності, що перевищує 50 ц/га. Наступні два десятиліття
(1971#1990 рр.) характеризуються стабілізацією площ, зайнятих
рисом на рівні 33#38 тис. га, у рік із середньою врожайністю за
цей період 46,5 ц/га. Однак, починаючи з 1991 року, помітна
тенденція погіршення загального стану галузі. Відбулося різке
зменшення площ із 33,3 тис. га в 1990 р. до 18,9 тис. га в 2001 р.
(тобто майже в 2 рази), а врожайність рису знизилася до 40
ц/га (середня за останні 10 років).
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ся таким питанням культури

землеробства, як:

— впровадження сівозмін з

насиченням посівами рису не

більше 50%, що забезпечує ви�

ділення кращих попередників

під рис, сприяє відтворенню ро�

дючості ґрунтів, створює пере�

думови для зменшення застос�

ування мінеральних добрив і хі�

мічних засобів захисту рослин

та зниження собівартості про�

дукції;

— застосування системи об�

робки ґрунту, що забезпечує по�

кращення його фізико�хімічних

властивостей та меліоративного

стану, зменшення запасів насін�

ня та вегетативних органів роз�

множення бур'янів;

— мінімалізація технологіч�

них операцій за рахунок застос�

ування поверхневої та безпо�

ливної обробки ґрунту в системі

сівозмін;

— підбір і селекція високо�

продуктивних сортів, пристосо�

ваних до певних агроекологіч�

них умов;

— використання виключно

розрахункового методу визна�

чання доз мінеральних добрив,

що враховує наявність пожи�

вних речовин в ґрунті і потреби

в них рослин;

— застосування інтегрованої

системи захисту посівів рису

проти шкідливих організмів,

однією зі  складових якої  є

прийняття рішень щодо застос�

ування пестицидів тільки після

аналізу фітосанітарного стану

посівів з урахуванням порогів

шкідливості бур'янів, хвороб та

шкідників;

— організація насінництва,

яка забезпечує господарства ви�

сокоякісним насінням високих

репродукцій.

Відповідно до схем рекомен�

дованих рисових сівозмін з на�

сиченням рисом від 50 до 62%,

посівна площа цієї культури в

країні щорічно може складати

33�35 тис. га. 

Клімат рисосіючих районів

України стримано континен�

тальний, посушливий, з вели�

кою кількістю тепла й світу.

Температури повітря літніх мі�

сяців високі, стійкі. Переважає

прогріте континентальне пові�

тря, що нерідко, особливо в пів�

денно�східних районах, тран�

сформується в тропічне. Пере�

хід середньодобових температур

повітря через 15° навесні відбу�

вається наприкінці квітня, а во�

сени — наприкінці вересня.

Останні весняні заморозки від�

значаються до 15 квітня (а іноді

й пізніше), а перші осінні на�

стають 20�30 жовтня. Сума

ефективних температур півдня

перебуває в межах 2800�3000°С.

Погода навесні сприятлива для

польових робіт у чеках, опадів

випадає у квітні — 30, у травні

— 48 мм, у вересні — 42 мм.

Підготовлено за матеріалами 

ІНСТИТУТУ РИСУ НААН

ПРОБЛЕМИ у вітчизняній

економіці стаються щодня і

так чи інакше віддзеркалю�

ються на кожному з нас.

Через таку велику кількість

ми часто�густо навіть не за�

мислюємося про їхню першо�

причини. Візьмемо хоча би

проблему вирощування рису

в Україні.

Сьогодні більша частина

цієї культури постачається в

Україну із�за кордону. Наразі

виробництво рису в країні зо�

середжено переважно в двох

областях — Одеській і Хер�

сонській, які забезпечують

лише 30% попиту внутріш�

нього ринку.

На жаль, в Україні відсутні

підприємства, які можуть

приймати, обробляти, суши�

ти, очищати рис, доводити

його до необхідних для ста�

лого зберігання кондицій та

готувати до подачі спожива�

чам. І ця проблема за роки

незалежності України взагалі

практично не вирішувалась. 

Так минулого року значна

частина врожаю рису, що була

отримана в надскладних умо�

вах, практично пропала, через

те що не було підприємств,

які б взялися в післязбираль�

ний період очистити його та

привести до стійкого збері�

гання.

У вересні 2018 року голова

Херсонської облдержадміні�

страції Андрій Гордєєв звернувся

до керівництва компанії «НІБУ�

ЛОН» з проханням допомогти

херсонським рисівникам просу�

шити, очистити, підготовити

рис, щоб українці могли спожи�

вати вітчизняний продукт. Ця

злакова крупна культура, наго�

лосив він, значно смачніша за

іноземну, так само як і херсонсь�

кі кавуни, бо вона вирощується

на полях і у воді зі специфічним

приємним присмаком, за раху�

нок чого харчові властивості і

смакові якості рису значно під�

вищуються.

Компанія «НІБУЛОН» на�

лаштована на те, щоб вирішува�

ти будь�які проблеми своїх парт�

нерів�сільгоспвиробників. Саме

тому вона охоче відгукнулася на

прохання голови Херсонської

ОДА та дуже оперативно ознай�

омилися з технологією, яка

необхідна для сушіння і очистки

рису, нормативно�технічною до�

кументацією для витримки всіх

показників якості при техноло�

гічних процесах. Адже слід

враховувати, що рис схильний

до розтріскування, тому при

сушці потребує більш м'яких ре�

жимів сушіння для уникнення

збільшення відсотка розтріска�

ного зерна.

Нібулонівці доукомплектува�

ли лабораторію необхідним

обладнанням і сертифікували її

для того, щоби вона могла виз�

начати якість рису. Окрім того,

високотехнологічні елеваторні

підприємства компанії, які нею

збудовані останніми роками, ос�

нащені сучасною імпортною

технікою, сушильними агрегата�

ми, сепараторами, технологіч�

ними лініями, тож їй під силу

таке складне і водночас важливе

завдання.

Сьогодні перевантажуваль�

ний термінал компанії в Голій

Пристані вже прийняв та обро�

бив 4 тис. тонн рису. І оскільки

збиральна кампанія ще триває,

підприємство планує прийняти

ще близько 3 тис. тонн цієї куль�

тури. Таким чином, те, що голо�

пристанська філія зайнялася су�

шінням і зберіганням такого ва�

жливого для українців продукту,

— є суттєвим внеском у розви�

ток рисівництва.

Підставивши плече сіль�

госпвиробникам Херсонщини,

нібулонівці дали суттєвий по�

штовх для розвитку цієї галузі в

Україні і забезпечення українців

рисом вітчизняного виробниц�

тва, тим самим зменшуючи об�

сяги завозу імпортного рису.

Допомагаючи українським

виробникам сільгосппродукції,

зокрема херсонським фермерсь�

ким господарствам, просувати

українську продукцію у тому

числі і на вітчизняний ринок,

уже два роки поспіль «НІБУ�

ЛОН» відправляє від причалу

філії «Голопристанська» до сто�

лиці України смачні, соковиті, а

головне — якісні кавуни, робля�

чи їх більш доступними для ук�

раїнців. Таким чином, компанія

крок за кроком популяризує

продукцію вітчизняного вироб�

ництва.

Тож, виробляй українське,

купуй українське, закликають

«нібулонівці».

Відтепер «НІБУЛОН» 
працює з рисом 

За інф. прес
центру компанії «НІБУЛОН».  Фото компанії «НІБУЛОН»

ЗЕРНОЗБЕРІГАННЯ Один із лідерів вітчизняного аграрного ринку, ТОВ
СП «НІБУЛОН» впровадив новий вид діяльності: компанія здійснює
приймання, очищення, сушіння та зберігання рису. Станом на 25 жовтня
2018 року перевантажувальний термінал компанії в Голій Пристані на
річці Дніпро вже прийняв та обробив 4 тис. тонн рису.
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I&U Group
ЄБРР надав I&U Group (Група компаній «Агроспец�

сервіс») кредит на суму EUR15 млн для фінансування

розробки, будівництва та експлуатації біогазової уста�

новки потужністю 6 МВт поблизу власного Капі�

танівського цукрового заводу (Кіровоградська об�

ласть). 

Відповідну угоду було підписано 24 жовтня 2018

року в Києві віце�президентом ЄБРР Аланом Пію та

власником ГК Сергієм Тарасовим.

Пакет фінансування включатиме кредит ЄБРР у

розмірі EUR13 млн та пільговий кредит Фонду чистих

технологій (ФЧТ) у розмірі EUR2 млн. Це буде пер�

ший проект в Україні з використанням інноваційної

технології виробництва газу, яка забезпечить скоро�

чення споживання енергії. Залишки від виробництва

біогазу будуть використовуватися в якості біодобрив,

які частково замінять собою хімічні добрива. Реаліза�

ція проекту призведе до сукупного скорочення вики�

дів CO2 на 24 тис. тонн на рік. Проект отримає стиму�

люючий грант в розмірі $534800 у рамках програми

ЄБРР «Центр фінансування і передачі технологій в

сфері пом'якшення кліматичних змін і адаптації до

них» (FINTECC). Також буде отримано грант у розмі�

рі EUR22150 з Інвестиційного фонду сусідства Євро�

пейського Союзу.

«I&U Group» — вертикально інтегрований холдинг,

який займається вирощуванням сільгоспкультур і ви�

робництвом цукру в Україні.

ІМК
КОМПАНІЯ Agrovalley Limited, контрольована голо�

вою ради директорів ІМК Олександром Петровим,

збільшила частку в агрокомпанії ІМК до 71,65%.

Як йдеться у повідомленні компанії, Agrovalley Li�

mited 19 жовтня 2018 року придбала 161,4 тис. акцій

ІМК за ціною 12,65 польських злотих (близько $3,38)

за акцію.

Загальна сума операції склала більше 2 млн злотих

(майже $5465 тис.).

Таким чином, загальний пакет акцій Agrovalley Li�

mited збільшився до 23,77 млн акцій.

До цього придбання частка Agrovalley Limited скла�

дала 71,16% від загальної кількості акцій, що перебува�

ють в обігу.

АСТАРТА
АГРОПРОМИСЛОВИЙ холдинг «АСТАРТА», най�

більший виробник цукру в Україні, у липні�вересні

2018 року реалізував 88,04 тис. тонн цукру, що на 20%

менше, ніж за відповідний період попереднього року.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Вар�

шавської фондової біржі.

Як повідомляють у АСТАРТІ, її продажі пшениці

за вказаний період зросли на 18% до 143,68 тис. тонн,

соняшнику — на 30% до 1,25 тис. тонн, соєвого шроту

— на 6% до 29,19 тис. тонн.

Продажі кукурудзи скоротилися в 2,3 разу до 10,79

тис. тонн, ячменя — в 9 раз до 640 тонн, соєвої олії —

в 2,2 разу 4,48 тис. тонн.

Продажі молока скоротилися на 6% і склали 24,27

тис. тонн.

Кернел
МІЖНАРОДНЕ рейтингове агентство Fitch Ratings

підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту компа�

нії «Кернел» на рівні «B+».

Як повідомляє «ПроАгро» з посиланням на пові�

домлення на Варшавській фондовій біржі, рейтинг

включає слабкі операційні результати, які очікуються

протягом фінансового року через складне операційне

середовище.

«Попри це очікується зростання прибутку і поліп�

шення використання позикових коштів, у зв'язку з

планами розширення компанії і потужною підтрим�

кою від групи банків�партнерів. «Кернел» також зна�

ходиться на стадії отримання додаткового фінансуван�

ня від Європейського інвестиційного банку для по�

криття своїх капітальних витрат за травень в розмірі

до $250 млн», — відзначають аналітики.

Fitch Ratings також підтвердило Національний дов�

гостроковий рейтинг «Кернел» на рівні «AAA».

Агрохолдинг «Кернел» завершив 2018 фінансовий

рік з чистим прибутком у $52,1 млн, що в 3,4 разу

менше, ніж 2017 ФР.

Як йдеться у звіті компані, виручка «Кернела» за

2018 ФР зросла на 10,8% до $2,403 млрд, а показник

EBITDA скоротився на 30,3% до $222,5 млн.

Валовий прибуток компанії скоротився на 29,2%

до $314 млн, операційний — на 47,3% до $139,6 млн.

Співвідношення чистого боргу до EBITDA склало

2,8, тоді як 2017 ФР цей показник дорівнював 1,6.

Миронівський хлібопродукт
ЗА СІЧЕНЬ�ВЕРЕСЕНЬ 2018 року агрохолдинг МХП

реалізував 449,22 тис. тонн курятини, що на 7% біль�

ше, ніж за відповідний період 2017 року.

Як повідомляють у компанії, експорт курятини

збільшився на 22% і досяг 213,93 тис. тонн порівняно

з січнем�вереснем минулого року. Це відбулось за ра�

хунок зростання експорту у першому та третьому

кварталах.

«МХП продовжив дотримуватися стратегії геогра�

фічної диверсифікації, а також оптимізації продук�

тового асортименту, направляючи основні обсяги ек�

спорту курятини до країн Близього Сходу і Північ�

ної Африки, ЄС, Африки та Азії», — зауважили в

компанії.

Загальний експорт курятини з початку року склав

близько 48% від загального обсягу продажів курятини

проти 42% за відповідний період 2017 року.

Загалом обсяги виробництва курятини МХП збіль�

шилися на 8% до 458,54 тис. тонн завдяки збільшенню

виробництва більш важкої курки, зменшення відсотка

вибірки птиці, а також в результаті запуску нових май�

данчиків вирощування птиці другої черги.

HarvEast
КОМПАНІЯ HarvEast запустила в роботу лінію з до�

опрацювання насіння продуктивністю 8 тонн на го�

дину.

Як повідомляє прес�служба компанії, універсальна

насіннєва лінія датської компанії «Кімбрія» встано�

влена агрохолдингом на території колишнього оліє�

пресового заводу, розташованого в Нікольському ра�

йоні Донецької області.

Разом з лінією з доопрацювання насіння почала

працювати лабораторія контролю якості продукції, що

випускається.

До кінця 2018 року завод буде реконструйований,

на його території також буде введений в експлуатацію

елеватор ємністю зберігання 9 тис. куб. м.

2019 року після збільшення виробничих потужно�

стей завод буде допрацьовувати насіння пшениці, со�

няшнику, бобових і кукурудзи як для потреб HarvEast,

так і для зовнішніх споживачів.

Agrofusion
ГРУПА компаній Agrofusion завершила десятий сезон

збирання та переробки томатів.

Цього року Agrofusion виростила та переробила

понад 600 тис. тонн томатів із середньою врожайністю

92 тонн/га.

Зазначається, що поточний рік видався складним.

Суха і тепла зима спричинила появу аномально вели�

кої кількості совки та бактеріозів. Затяжні дощі в

липні вплинули на рівень сухих речовин у томатах і

строки збирання.

Крім того, цього сезону вдвічі збільшилося вироб�

ництво пасти SHB. Також компанія розпочала будів�

ництво заводу з сушіння овочів.

ДПЗКУ 
ПЕРЕРОБНІ підприємства Державної продовольчо�

зернової корпорації України (ДПЗКУ) завершили про�

цес сертифікації на відповідність вимог ISО 22000:2007

«Системи управління безпечністю харчових про�

дуктів».

Як йдеться у повідомленні прес�служби корпора�

ції, впровадження системи НАССР гарантує забезпе�

чення стабільно�високої якості продукції за рахунок

систематичного контролю на всіх стадіях виробниц�

тва у відповідності з міжнародними нормами.

Зазначається, що це також дасть змогу підприєм�

ствам зміцнити довіру споживачів, замовників і орга�

нів нагляду, покращити ділову репутацію та імідж

філій, розширити мережу споживачів переробної про�

дукції (борошна, пластівців, комбікормів та висівок)

та вийти на міжнародні ринки.

Наступним кроком в ДПЗКУ планують впровади�

ти систему НАССР на елеваторах, що зможе гаранту�

вати безпеку українського зерна при зберіганні та

транспортуванні, забезпечивши філіям додаткові кон�

курентні переваги та інвестиційну привабливість, а

також підвищити економічний інтерес до українсько�

го збіжжя на міжнародних ринках.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 26.10.2018 (07:30) по 30.10.2018 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 – 6900 6800 – – 6500 7100 – – – – 5000
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 6770 – – – – – – – – – 4830
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 6800 6680 – – 6370 7000 – – – – 4860
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 6800 6680 – – – – – – – – 4850
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 6850 6750 – – 6450 7050 – 4800 – – 4930
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 6800 6700 – – 6400 7000 – – – – 4880
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 6730 6630 – – 6330 – – 4750 – – 4830
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 6650 6550 – – 6250 6850 – – – – 4720
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 6680 6580 – – 6270 6880 – 4700 – – 4750
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 6300 6180 – – – – – – – – 4440
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – 6210 – – – – – – – – 4490
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4540
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 6350 6210 – – – – – – – – 4490
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4440
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – 6180 – – – 6550 – 4400 – – 4440
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4440
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4490
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – 6450 – – 6150 – – – – – 4540
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 6200 – – – – 6400 – – – – 4360
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4360
Філія «Переяславська», Київська обл. – 6300 – – – – – – – – – 4420
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 4250
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 6000 5900 – – 5550 6250 – 4000 – – 4000
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 6100 6000 – – 5650 – – – – – 4080

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин – 10300 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель$Лідер», с.Китайгород, Дніпропетровська обл. – 10100 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель$Лідер» елеватор №2, с.Ракита, Полтавська обл. – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. – 10300 – – – 10400
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. – 9600 – – – –
Філія «Ямпольський елеватор», Хмельницька обл. – – – – – 9750
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. – – – – – –

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» з 00:00 23.10.2018 р. по 24:00 25.10.2017 р., грн/тонна з ПДВ

Базис поставки Кукурудза Соняшник Пшениця Ячмінь Ріпак Соя

ПШЕНИЦЯ. Протягом минулого

тижня на фізичному ринку пшениці

зміни цінової тенденції не спостеріга�

лося, що пояснюється відсутністю

серйозних новин, здатних впливати

на ринок цієї культури. Пропозиція

пшениці з країн Чорноморського ба�

сейну все ще є досить високою, ана�

логічно високим залишається й ек�

спортний потенціал пшениці похо�

дженням зі США. Американські трей�

дери перебувають в очікуванні прори�

ву і, відповідно, активного повернен�

ня американської пшениці на світові

ринки. Цей фактор, у першу чергу, об�

межує цінове зростання на фізичному

ринку даної культури та чинить тиск

на біржові котирування. Серед решти

новин на ринку пшениці варто виді�

лити такі: 

1. Напередодні в Аргентині стар�

тувала збиральна кампанія пшениці.

Традиційно, жнива розпочалися на

полях, що найбільше постраждали від

несприятливих погодних умов, а вро�

жайність на цих полях наразі нижче

очікуваної. Масштаб шкоди від посу�

хи в період дозрівання пшениці і за�

морозків перед початком жнив поки

оцінити важко, коригування оцінок

виробництва цієї культури в Аргенти�

ні спостерігатиметься найближчі де�

кілька місяців.  

2. Також слід відмітити оновлені

оцінки врожаю австралійської пше�

ниці та її експорту від експертів Рабо�

банк. Аналітики цього банку оціню�

ють урожай пшениці в Австралії на

рівні 16,8 млн тонн проти 18,5 млн

тонн в останньому звіті Міністерства

сільського господарства США. При

цьому експортний потенціал аналіти�

ки прогнозують на рівні 8,6 млн тонн

проти 13 млн тонн за даними Мін�

сільгоспу США. 

Станом на 25 жовтня ціни в пор�

тах України наступні: пшениця 2�го

класу 6800�7000 грн/т, 3�го класу

6700�6850 грн/т, фураж 6300�6600

грн/т.

ЯЧМІНЬ.  Протягом минулого

тижня ринок ячменю не відзначився

значущими новинами. На тлі скоро�

чення виробництва цієї культури в

Чорноморському регіоні та країнах

Європейського Союзу, темпи експор�

ту ячменю у період з 1 липня відста�

ють від минулорічних результатів на

аналогічну дату. Так, поточного мар�

кетингового року з портів ЄС відван�

тажено на експорт 1,6 млн тонн ячме�

ню проти 1,8 млн тонн, з портів Росії

— 1,8 млн тонн проти 2,1 млн тонн та

України — 2,5 млн тонн проти 3,3 млн

тонн. Активності на фізичному ринку

ячменю з боку основних покупців

вкрай мало, а пропозицій цієї культу�

ри від найбільших експортерів, як і

раніше, не багато. 

Станом на 25 жовтня ціни в пор�

тах України на ячмінь перебувають у

діапазоні 7100�7350 грн/т.

КУКУРУДЗА. Погода на Середньо�

му Заході США залишається основ�

ним джерелом формування новин, які

матимуть змогу впливати на розвиток

короткострокових біржових трендів

на ринку кукурудзи. Так у кукурудзя�

ному поясі США протягом наступно�

го тижня прогнозуються несприятли�

ві для ведення польових робіт погодні

умови — зливи. Уповільнення темпів

жнив із високою ймовірністю може

відобразитися на котируваннях куку�

рудзяних ф'ючерсів. 

Говорячи про поточні темпи про�

сування збиральної кампанії кукуру�

дзи в США відмітимо, що станом на

поточну дату обмолот проведено на

49% збиральної площі (за даними ана�

літиків Мінсільгоспу США). Оцінка

даного показника приватними аналі�

тичними агентствами дещо вища та

складає 51% сільськогосподарських

угідь, виділених під вирощування ку�

курудзи. Частка посівів у доброму та

відмінному станах декілька тижнів

поспіль залишається на сталому рівні

та складає 68%. Минулого маркетин�

гового року на аналогічну дату у доб�

рому та відмінному стані перебувало

66% рослин. 

У Південній Америці триває посів�

на кампанія першого (літнього) вро�

жаю кукурудзи. Так, у Бразилії наразі

засіяно 58% від запланованої площі, а

в Аргентині посівна виконана на 33%. 

В Україні тривають жнива кукуру�

дзи, станом на поточну дату місцеві

фермери обмолотили 60% збиральної

площі та намолотили 18,6 млнт, що на

8 млн т перевищує результат минулого

року на аналогічну дату. Зазначимо,

що середня врожайність по країні на

45% вище за минулорічний показник.  

Відсутність активного попиту на

фізичному ринку України продовжує

чинити тиск на експортні ціни, які не

отримують абсолютно ніякої підтрим�

ки від зростання котирувань на біржі.

Відсутність вільного місця на вітчиз�

няних елеваторах визначає стратегію

продавців, спрямовану на пошук по�

питу за будь�яку ціну, що ніяк не

сприяє зростанню фізичного ринку.

Така ситуація триватиме до закінчен�

ня збирання, тому до кінця листопада

чекати цінового зростання на ринку

даної культури не доводиться.

Станом на 25 жовтня ціни в пор�

тах України на кукурудзу перебувають

у діапазоні 4800�5150 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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)



Сутність 
концепції U,Pick 
та її подальший
розвиток
ВЛАСНЕ, все просто: бізнес 

U�Pick передбачає, що фермер

запрошує всіх охочих власноруч

зібрати вирощену ним у саду чи

в городі продукцію — яблука,

груші, суницю, огірки, моркву

тощо — за певну платню. І ця

платня буде значно нижчою за

магазинну чи базарну.

Це, звісно, не засіб для реа�

лізації всієї вирощеної продук�

ції, але якщо обирати — утилі�

зувати продукцію чи продати по

більш�менш привабливій ціні,

то дбайливий господар, звісно,

обере друге. 

U�pick операції є альтерна�

тивним методом продажу, який

до того ж дає змогу наростити

клієнтську базу фермерського

господарства. Крім цієї перева�

ги така стратегія має ще цілу

низку достоїнств. Наприклад,

такі продажі споживачеві зни�

жують експлуатаційні витрати і

приносять прибуток, навіть

якщо ринкові закупівельні ціни

будуть низькими. Крім того,

відсутні транспортні витрати і

знижується потреба в сезонній

оплаті праці найманих праців�

ників. Це також і зниження ви�

трат на пакування продукції,

оскільки клієнтам пропонуєть�

ся придбати власні мішки або

ягідні кошики для продукції,

або ж вони включені у вартість

послуги.

Особливо привабливою така

робота в саду або в полі стає для

мешканців великих міст. Бо це

не просто можливість придбати

чималу кількість якісної сіль�

госппродукції — бо хто ж для

себе збирає мало або низькоя�

кісне, — а й провести день на

свіжому повітрі. Для дітей таких

досвід узагалі буде безцінним,

бо вони зможуть дізнатися, як

саме ростуть смачні яблука і

цілий день провести з батьками

та попрацювати з ними у сімей�

ній команді «на рівних». 

Але і це ще не все. Після та�

кого активного дозвілля всім —

і дорослим, і дітлахам, хочеться

добренько та смачненько поїсти

і розслабитися. Тут фермеру у

нагоді стануть елементи сіль�

ського туризму — накритий стіл

зі смачними домашніми наїдка�

ми та напоями, що прямо з по�

ля стрибнули в казанок заради

гостей. 

Ну а якщо ви зможете за�

пропонувати таким робітникам

відпочити у гостинній зеленій

садибі, а може і заночувати,

щоби наступного ранку після

сніданку з новими силами ру�

шити додому, то ви знайдете для

себе постійних клієнтів. Якщо

ваш експеримент виявиться

вдалим, то «сарафанне радіо»

швидко поширить інформацію

про вас. І ви матимете додатко�

ві умови для диверсифікації ва�

шого бізнесу.

Для клієнта також перевага

U�Pick очевидна — це ціна, осо�

бливо якщо він живе неподалік

від ферми і транспортні витрати

не перевищать вартості продук�

ції. Та навіть якщо і переви�

щать, то хіба активний відпочи�

нок і купа позитивних вражень

та емоцій не вартують того,

щоби за них заплатити?!

Отже, більш детально пого�
воримо про технологію методу U�
Pick.

Насамперед стратеги U�Pick
приділяють увагу вдалому міс�

цю розташування такого сіль�

госпоб'єкта. Вони наголошу�

ють, що найкращою локацією

такої ферми є околиці великих

міст, відстань має бути не біль�

ше 30�40 км, з належної якості

автошляхами. Власне, це стає

одним з найголовніших факто�

рів при виборі, чи розпочинати

взагалі такий бізнес. 

Разом із тим, у світі є безліч

прикладів, коли популярності

набували і віддалені господар�

ства, де вирощувалась більш ди�

ковинна сільгосппродукція

(йдеться про придатнішу для

такої сільгоспкультури природ�

но�кліматичну зону вирощу�

вання). У таких випадках мар�

кетологи зазвичай акцентують

увагу клієнта на відстані, що

була подолана заради результату

— власноруч зібраного врожаю.

Або ж на екологічній чистоті

продукції і активному відпо�

чинку в комфортабельних умо�

вах від міської метушні. Такий

собі фітнес з продовольчим зи�

ском.

Що більше 
інформації, 
то менше негативу
АМЕРИКАНСЬКІ консультан�

ти дрібного аграрного бізнесу

зазначають, що дуже суттєвою

складовою у просуванні послу�

ги U�Pick є присутність госпо�

дарства в мережі Інтернет і со�

ціальних мережах (а де ж зараз

це не важливо?). 

Завітавши на кілька сайтів

іноземних ферм, що пропону�

ють послугу U�Pick, можна зро�

бити висновки для себе, як про�

сувати цей напрямок, адже ва�

ріантів його реалізації може

бути безліч. Наприклад, можна

збирати платню за вхід на тери�

торію ферми, або ж платню за

кілограм зібраної продукції.

Також варто чітко вказувати

час, коли ферма відкрита для ві�

двідувачів, і культури, які до�

ступні для збирання у певний

час року. Адже якщо ви точно

знаєте, коли збирати, напри�

клад, аґрус, то для офісного ро�

бітника це може бути «відкрит�

тям століття». Суцільним про�

валом для господаря виявиться

ситуація, якщо такий збирач

приїде з родиною по аґрус, а

ягода виявиться ще зеленою або

ж хтось її вже збере. Щоб уни�

кнути таких ситуацій, потрібно

надавати споживачеві макси�

мальну інформацію про ваш

бізнес, навіть якщо вам здаєть�

ся, що це елементарно і «про це

знають усі».

Дехто надає навіть інформа�

цію по сортах — скільки збері�

гаються яблука певного сорту,

для чого вони призначені (пере�

робка або ж безпосереднє вжи�

вання у їжу), звісно, строки

збирання та терміни зберігання. 

Бажано також пояснити,

який одяг краще вдягнути, що�

би збирати суницю чи яблука —

так, дехто може залишитися

невдоволеним через те, що до�

рогі підбори залишилися на

полі без господині, а чоловічі

білі штани були непоправно зі�

псовані землею і ягідним соком.

У нагоді також буде інформація

про необхідність узяти з собою

додаткове вбрання або прилад�

дя — капелюх від сонця, рука�

вички гумові або тканинні, сон�

цезахисні окуляри, ємності для

збирання тощо. 

Також рекомендовано нада�

вати всю інформацію про ін�

фраструктуру ферми: які на ній

наявні зручності і послуги, і без

вагань рекомендувати навко�

лишні господарства (якщо,

звісно, вони не є вашими люти�

ми бізнес�ворогами), місцеві іс�

торичні місцини, а також куль�

турні пам'ятки — може так ста�

тися, що, не маючи на меті на�

збирати ягід, людина, складаю�

чи маршрут до якоїсь видатної

пам'ятки, все ж завітає і до вас. 

Важливо також організувати

приймання онлайн�платежів

через веб�сайт. Ви не повірите,

АГРОПРОФІ
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Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

«Назбирай собі» — 
UPick поукраїнськи
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скільки людей відмовляються

від далекої і захопливої подоро�

жі лише через те, що їм не хо�

четься попередньо здійснювати

ще одну, невеличку мандрівку

— до найближчого банкомата,

щоб зняти готівку. Наявність же

банкомата у вашому господар�

стві стане лише додатковим

плюсом для розпещених серві�

сом містян.

Коротше, що більше ви у

подробицях розповісте про по�

слуги, які можете запропонува�

ти гостям, і чим якіснішими

вони будуть, то більше ваше

господарство рекомендувати�

муть, відповідно розширюючи

коло покупців.

Хорошим тоном серед зби�

рачів�покупців вважається зби�

рати погані яблука на землі,

там, де зриваєш свій урожай. Це

є додатковою вдячністю і допо�

могою фермеру, адже такі яблу�

ка закислюють ґрунт. Втім — це

знають збирачі�«старожили», а

для новачків варто розмістити

оголошення. 

U,Pick 
по,українськи
Микола Халупенко з 1992 року

є засновником і головою фер�

мерського господарства «Ку�

рінь», що у селі Степанівка під

Херсоном. Він може запропо�

нувати майже всі перелічені

вище послуги тим, хто хоче і ак�

тивно відпочити, і відчути себе

на кілька годин фермером�са�

дівником, і придбати яблука

свіжіші та дешевші, ніж у су�

пермаркеті. Словом, тим, хто

хоче сумістити приємне і ко�

рисне. 

Господарюють у ФГ «Ку�

рінь» на 50�ти гектарах роди�

ною і невеличкою кількістю

працівників. 2000 року посади�

ли сад на 12 гектарах і вино�

градники. З 2011 року основ�

ним напрямком діяльності ФГ

стало виноробство. А днями на

Фейсбук�сторінці Миколи Ха�

лупенка ми натрапили на ого�

лошення, що господарство про�

водить акцію «Назбирай собі
яблук, сам зваж та сам залиш
гроші у касі», де всім охочим

пропонують приїхати до саду і

зібрати яблука по одній гривні

за кіло. Власне, чим не U�pick?

Назва хіба що українська —

«Назбирай собі». Як на мене,

найкращий переклад. Ми вирі�

шили розпитати господаря, і

ось що з цього вийшло.

— Пане Миколо, як давно ви
практикуєте у своєму господар�
стві U�pick і з чого вам спала на
думку така ідея?
— За цим сценарієм ми працю�

ємо вже другий рік. Роки зо три

тому я познайомився з німець�

ким фермером. Він має птахо�

фабрику і п'ять кіосків, які пра�

цюють за схемою — сам узяв

продукцію з холодильника

(йдеться про курячі яйця), сам

поклав гроші до каси. Випробу�

вали подібну схему з яблуками

минулого року. 

Цього року маємо великий

врожай яблук. Ви знаєте, що

переробка у нас погано працює,

а самі купити переробний за�

вод, щоб робити сік, не може�

мо. Та й ціни переробні заводи

пропонували нам такі, що пого�

дитися не можна було — 1,20

гивень за кілограм, при тому,

що собівартість становить грив�

ню. А ще й робітникам потріб�

но за збирання заплатити. Тож

щоб не пропадали, вирішили за

символічну плату роздати всім

охочим.

— Ви кажете, що основний на�
прямок роботи — це винороб�
ство. А що не так з яблучним
напрямком, чому він не розви�
вається?
— Яблуко — це продукт, що

швидко псується. А вино від

зберігання рік від року лише

додає в ціні. Ми єдині фермери,

що отримали виноробську лі�

цензію, тож і розвиваємо його. 

— Що зазвичай робите з яблу�
ками? Продаєте?
— Так, але цього року не прода�

вали, бо взагалі ніхто їх не ку�

пував. Давали вже згадані 1,20

грн за кілограм. До того ж цьо�

горіч дуже багато людей виїха�

ло закордон на заробітки, тож

робітників не було. А такий

формат нам підходить. Спочат�

ку запрошували збирачів і про�

сили платити по п'ять гривень

— дуже гарне яблуко було. По�

тім знизили ціну до трьох, по�

тім, коли вже багато яблук впа�

ло, почали пропонувати по

гривні. Втім, оті яблука, що зі�

брали люди і заплатили симво�

лічну ціну, не виснажуватимуть

зайвий час дерев і не гнитимуть

на землі, тож це чесний обмін, я

вважаю.

— Скільки коштує встановити
власну лінію переробки яблук
на сік?
— Приблизно 200 тис. грн.

— Чи ведете статистику своїх
акцій: скільки людей побувало,
скільки зібрали? Чи не було та�
кого, що на фурах приїжджали
і трусили дерева? 
— Ні, статистику не вели. Всі

клієнти — нормальні люди, на

фурах не приїжджали. Щодо

обсягів, то знаю, що збирали,

наприклад, і по 100 кілограмів,

але відповідно залишали гроші

у «касі». Каса у нас — то така

скринька з отвором, куди слід

кинути гроші відповідно до зі�

браного. 

— Хто є клієнтами таких акцій?
— Приїжджають місцеві. І з

міста — ми на окраїні Херсону

знаходимося, і з навколишніх

сіл. Багато зверталися з ліка�

рень, дитячих садків, шкіл — то

ми їм безкоштовно яблука від�

давали.

— Чи стали вас краще знати на
районі після такої акції?
— (сміється) Та мене і так всі

знають…

— Я маю на увазі, бізнес краще
пішов?
— Та про що ви кажете?! Чесні

гроші — важкі, їх багато не бу�

ває. Це просто одна з можливо�

стей. 

— А може, порадите когось,
звісно, не ваших прямих конку�
рентів, які займаються подіб�
ним бізнесом, щоб розпитати
про те, як ідуть справи, особли�
вості роботи? 
— На жаль, ні. Я знаю, що ба�

гато людей по Україні просто

кинули сади через відсутність

рентабельності, а яблука гни�

ють. Втім, причини можуть

бути різні — хтось, наприклад,

не хоче пускати на свою терито�

рію, бо у нього там крапельне

зрошення, і він боїться за своє,

за цілісність свого обладнання

тощо. Втім, як на мене, краще

сподіватися на порядність го�

стей.

Прогнози 
справджуються
ЯК ЗАЗНАЧАЛИ експерти ще

на початку цього року, ринок

ягід і фруктів зростає. Так, ще у

лютому озвучувалися такі циф�

ри і прогнози: «На 37% або —

$25,5 млн зросла виручка від ек�

спорту свіжих фруктів з Україні

2017 року. Більше того, ми по�

ставили рекорд по експорту сві�

жих фруктів та ягід власного ви�

робництва за всі роки (без врах�

ування реекспорту). 2018 року

можна з впевненістю очікувати

оновлення цього рекорду, адже

тестовий маркетинг наших про�

дуктів на світових ринках про�

ходить надзвичайно успішно»,

— зазначив економіст інвести�

ційного відділу ФАО Андрій

Ярмак.

Зокрема, щодо яблук, то, за

даними Держстату, у сезоні

2017/18 українські виробники

відвантажили на зовнішній ри�

нок 40,9 тис. тонн фруктів, або

в 3,2 разу більше, ніж 2016/17

маркетингового року. Для по�

рівняння, в сезоні 2016/17 ек�

спорт яблук склав всього 12,8

тис. тонн.

Чи є при цьому перспективи

розвитку для дрібних фермерів,

які працюють на внутрішній

ринок? Таке запитання ми зада�

ли Андрію Ярмаку. 

«Експорт поки що б'є рекор�

ди. Внутрішній ринок фруктів і

ягід також зростає. Причому він

зростає дуже швидко завдяки

надзвичайно низьким цінам.

Але у вартісному вимірі він

зростає значно повільніше. Ро�

звиток фермерів у плодоовоче�

вому сегменті залежить не від

розміру господарства, а від

рівня професійності. А рівень

професійності в будь�якій спра�

ві визначається тією ефективні�

стю, рівнем розуміння своєї га�

лузі, вмінням слідкувати за по�

діями та реагувати на зміни си�

туації», — зазначив він. 

* * *

Про Миколу Халупенка і

його досвід адаптації світового

методу продажу сільгосппро�

дукції U�Pick ми дізналися від

фахівців Департаменту агропро�

мислового розвитку Херсон�

ської ОДА, під час цьогорічного

інвестиційного форуму «Та�

врійські горизонти�2018» (див.

«Таврійські горизонти» простя�

глися до Києва. Нотатки з між�

народного економічного форуму»,

— Агропрофі, №27 від 28.09.18 —

прим. ред.). Для підготовки роз�

горнутого матеріалу про U�Pick
хотіли назбирати більше інфор�

мації. Але фотографії яблук,

тоннами викинутих на узбіччя

доріг через великий урожай і,

відповідно, низьку ціну на них

із коментарями «все пропало» і

«ганьба», якими наразі рясніє

інформаційний простір, стиму�

лювали видати її вже зараз. 

Ми як журналісти виріши�

ли, що це бодай якийсь спосіб

допомогти зібрати щедрий уро�

жай яблук та інших кісточко�

вих, вирощений дбайливими

руками вітчизняних фермерів. І

допомогти їм повернути хоч

якусь копійчину із вкладеного.

А для збирачів, переважно горо�

дян, — це можливість родинами

попрацювати на свіжому пові�

трі і зібрати смачнючі соковиті

дари осені і за символічні гроші

отримати купу позитивних емо�

цій, вітамінів і відчути гордість

за зроблену власними руками

добру справу.

Зі свого боку, шановні читачі,
редакція «АГРОПРОФІ» буде
вдячною за ваші відгуки, за ін�
формацію про таких саме впро�
ваджувачів�ентузіастів методу 
U�Pick в Україні. І це не обов'яз�
ково можуть бути фермерські
господарства. Адже наразі набу�
ває обертів децентралізація, і міс�
цеві громади постають перед
необхідністю самостійно заро�
бляти для себе гроші. На їхній
території є чимало старих садів,
які можна довести до ладу і най�
ближчими роками заробляти на
них, запрошуючи сусідів та горо�
дян збирати тамтешні врожаї.
Хто знає, можливо саме U�Pick,
адаптований до наших реалій, у
подальшому може виявитися
справжнім поштовхом для роз�
витку сімейного бізнесу всередині
об'єднаних територіальних гро�
мад.

Павло Мороз

Тетяна Шелкопляс
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Корейці оцінять
систему державного
контролю за
виробництвом 
м'яса птиці 
Місія Кореї працює з 19 по
26 жовтня в Черкаській та
Київській областях. За цей
час представники місії оз#
найомляться з роботою
Державного науково дос#
лідного інституту з лабора#
торної діагностики та вете#
ринарно#санітарної екс#
пертизи, регіональних ла#
бораторій, виробництвом
продукції птахівництва на
підприємствах в зазначе#
них областях, про це пові#
домляє Держпродспожив#
служба.
Зазначається, що у рамках
свого візиту до України ко#
рейська делегація зустріла#
ся з представниками Держ#
продспоживслужби, які оз#
найомили колег із структу#
рою, функціями і повнова#
женнями цього відомства
та його територіальних ор#
ганів, українською систе#
мою державних лаборато#
рій, заходами контролю за
здоров'ям птиці, з процеду#
рами державного контро#
лю тощо.
Учасники обговорили си#
стему контролю захворю#
вань птиці, питання реє#
страції птахогосподарств та
системи простежуваності.

АЧС: 
нові випадки 
на Донеччині 
і Чернігівщині
Відповідно до інформації
головних управлінь Держ#
продспоживслужби
України в Донецькій і Чер#
нігівській областях зареє#
стровано випадки захво#
рювання на африканську
чуму свиней.
Як повідомляє прес#служба
Держпродспоживслужби,
АЧС виявлено в особисто#
му селянському господар#
стві в селі Новотроїцьке
Добропільського району
Донецької області.
Також випадок АЧС зафік#
совано в особистому гос#
подарстві в селищі Козе#
лець Козелецького району
Чернігівської області.
З метою координації дій з
локалізації та ліквідації
спалахів АЧС проведено
засідання державних над#
звичайних протиепізоотич#
них комісій, рішеннями
яких затверджено плани з
ліквідації АЧС, визначено
межі епізоотичних осеред#
ків, зон захисту та нагляду.
В осередках захворювання
вживаються заходи з лока#
лізації та недопущення по#
ширення збудника АЧС.

Людям 
не шкодить — 
свиней вбиває
ПЕРШІ спалахи африканської

чуми свиней (АЧС) в Україні

були зареєстровані 2012 року.

Від того часу, за даними стати�

стики, маємо 437 випадків. Ни�

нішнього року (станом на

09.10.2018 р.) цей показник сяг�

нув 126. Тенденція зростання

очевидна. І це не лише в Украї�

ні. Західна Європа, Китай по�

терпають від цієї поросячої хво�

роби. Європейські країни бо�

рються з вірусом АЧС, запрова�

джуючи карантинні зони, відго�

роджуючись парканами від сус�

ідів. Тому, що головними пере�

давачами інфекції вважаються

дикий кабан і люди, які контак�

тували із збудником зарази. На�

приклад, у Бельгії було забито

близько 6 тис. свиней для запо�

бігання подальшому поширен�

ню хвороби. Сусідня Франція

обмежила доступ до лісів і по�

лювання на дикого кабана, а

також вирубку і транспортуван�

ня лісу, де може бути збудник

інфекції. Польща та Румунія

теж вжили запобіжних заходів.

АЧС вразила вже 10 країн Євро�

пейського союзу. 

Ситуація з АЧС в Україні, її

стрімке розширення заганяє ви�

робників у глухий кут. Експорт

продукції, який до цього був не

дуже значним, практично при�

пинився. Величезний ринок

Росії, який приймав 96% ек�

спорту української свинини,

через АЧС закрили ще на почат�

ку 2016 року. Від нашої свинини

частково відмовилась і Білорусь.

Сусідня Польща взагалі виріши�

ла на кордоні відгородитися від

нас стіною, щоб унеможливити

контакти з  дикою фауною,

тобто з дикими кабанами, які

перетинають кордон, розповсю�

джуючи інфекцію. Такі дії сус�

ідів вплинули на репутацію Ук�

раїни на зовнішній арені. Зрозу�

міло, що АЧС дуже вдарила і по

епізоотичній та економічній си�

туації всередині країни. 

Ми маємо приклад, коли

через «африканку» було ліквідо�

вано 60 тис. тварин! в агроком�

бінаті «Калита» Київської обла�

сті. Масштаби збитків стано�

влять понад 200 млн грн. Госпо�

дарство вимушене утримуватись

від розведення свиней щонай�

менше півроку, а експорт сви�

нарської продукції з цього регіо�

ну буде тимчасово заборонено. І

не лише з цього, адже інфекція

бродить майже всією територі�

єю держави.

Тим часом, згідно з прогно�

зами, прямі збитки українських

свинарів через безконтрольне

поширення АЧС у найближчі 15

років становитимуть мільярди

гривень. Якщо не будуть вжиті

контрзаходи.

Довідково: Африканська чума

свиней (АЧС, Pestis Africana suum)

— це заразне захворювання, деякі

ознаки якого можуть розвивати�

ся доволі швидко, але не завжди є

специфічними для встановлення

остаточного діагнозу. Збудник

АЧС це ДНК�вмісний вірус сфе�

ричної форми, що належить до

родини Asfaviridae. Він дуже

складний і проявляє значну гене�

тичну мінливість. Вірус АЧС за�

ражає клітини імунної системи

та ініціює вироблення величезної

кількості специфічних антитіл,

які, на жаль, не здатні до повної

нейтралізації збудника. Це і є од�

нією з основних причин, чому ви�

готовлення ефективної вакцини

проти нього наразі неможливе.

АЧС достатньо легко передаєть�

ся від хворої до здорової тварини ,

чому сприяє надзвичайна стій�

кість вірусу в навколишньому се�

редовищі.

В умовах України лише до�

машні та дикі свині можуть хво�

ріти на АЧС. Усі інші тварини

несприйнятливі до збудника

цієї хвороби. Вірус АЧС не пе�

редається людині і є безпечним

для її здоров'я. 

Проінформований — 
значить захищений
СВІТ закрився від імпорту сви�

нини з країн, де зафіксовані

спалахи африканської чуми сви�

ней, захищаючи у такий спосіб

свій внутрішній ринок і свого

виробника. І це зрозуміло. 

Як поводитися в цій ситуації

українському виробнику? Голо�

ва Держпродспоживслужби Во


лодимир Лапа переконаний,

що нині головне — це інформу�

вання людей про загрозу АЧС і

правила застосування методів

біобезпеки. Треба створити за�

гальнодержавну систему кон�

тролю і моніторингу ситуації

щодо територіального поши�

рення інфекції.

«На приватний сектор при�

падає переважна більшість по�

голів'я свиней, і у ньому про

безпеку не дбають. Це велика

проблема, яка в кінцевому ре�

зультаті передається на проми�

слове виробництво. Зональне,

регіональне», — зазначив він під

час Дня свиноферми.

Нині немає панацеї від цієї

хвороби, але є запобіжники.

«Звичайно, АЧС — одна з клю�

чових епізоотичних проблем в

Україні. Про терміни ерадикації

говорити досить складно. Зо�

крема, враховуючи досвід країн,

які борються із цією хворобою,

йдеться не про роки, а про деся�

тиліття. Нині кількість випадків

АЧС в Україні збільшується що�

річно в арифметичній прогресії.

Тому поки елімінація хвороби —

далека перспектива, але створи�

ти умови попередження розши�

рення реально», — сказав пре�

зидент Асоціації свинарів Укра�

їни Артур Лоза.

Питання біобезпеки є голов�

ним важелем у попередженні

розповсюдження вірусу. Від мо�

ніторингу ситуації як на держав�

ному рівні, так і на приватному,

залежить розвиток всієї свинар�

ської галузі. З біобезпекою у ве�

ликих підприємствах більш�

менш ситуація стабільна, а от

приватний сектор, на жаль,

майже не підконтрольний. Є не�

багато господарств, де розумі�

ють серйозність справи.

Наприклад, у господарстві

«Терезине» на Київщині облаш�

тували біобар'єри на далеких

підступах до господарства, по�

стійно моніториться стан справ

у навколишніх господарствах

щодо небезпеки. «Тільки�но

з'являється інформація про на�

явність поблизу АЧС, ми пере�

ходимо на вахтовий спосіб ро�

боти на фермах. Персонал прац�

ює тиждень через тиждень. Ви�

ходити за межі ферм забороне�

но. Їжу приносити з собою забо�

ронено. Ми забезпечуємо пра�

цівників усіма необхідними по�

бутовими умовами та харчуван�

ням. Усе дезинфікується», —

розповів директор підприємства

Дмитро Кудлай.

Ідентифікація 
допоможе 
в боротьбі з АЧС
ВЗЯТИ під контроль приватний

сектор вирощування свиней

майже нереально. Вимоги щодо

підвищення рівня біобезпеки

потребують збільшення фінан�

сування, та домогосподарства і

дрібні фермери не поспішають

вкладати кошти в біобезпеку.

Безконтрольність і безвідпові�

дальність призводять до вели�

ких втрат.

НОВИНИ ï СТИСЛО
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Як компартменталізація
вплине на ситуацію з АЧС
СВИНАРСТВО Українська свинарська промисловість залишається вразливою для епізоотичних
спалахів цієї біди. Насамперед страждає бізнес. Як убезпечитися від цієї напасті? Про це йшлося під
час міжнародного Дня свиноферми. Експерти поділилися баченням виходу із даної ситуації.

Питання біобезпеки є головним важелем у
попередженні розповсюдження вірусу. З біобезпекою
у великих підприємствах більш�менш ситуація
стабільна, а от приватний сектор, на жаль, майже
не підконтрольний. На приватний сектор припадає
переважна більшість поголів'я свиней в Україні, і у
ньому про безпеку не дбають.



Створено
Інститут
здоров'я
рослин
ІННОВАЦІЙНІ технології та

методики — ще не запорука ус�

піху, адже щоб їх втілити, необ�

хідно спочатку дослідити при�

родний потенціал своєї країни.

Таку думку висловив за�

сновник «Інституту здоров'я

рослин» Віталій Ільченко під

час аграрної панелі Київського

міжнародного економічного

форуму. «Інноваційні техноло�

гії — не панацея, а лише ін�

струмент у руках досвідченого

фахівця. Без наукової бази

вони можуть не спрацювати.

Тому ми створили першу в Ук�

раїні науково�практичну плат�

форму для досліджень і впрова�

джень інновацій — «Інститут

здоров'я рослин». Наукова

установа працює за зразком

найкращих світових НДІ і не

має аналогів в Україні. Тут за�

стосовують передові методики

аналізу та найкраще світове

обладнання», — зазначає Віта�

лій Ільченко.

За його словами, це дає

змогу вивчати вплив людини

на природні ресурси, розробля�

ти нові та адаптувати існуючі

світові технології до українсь�

ких реалій і навіть працювати

над відновленням вичерпних

ресурсів.

«Такий комплексний підхід

допомагає, з одного боку, роз�

вивати Україну в технологічно�

му ключі, а з іншого — еконо�

мити її ресурси і дбати про еко�

логію. Адже ми не отримали

землю у спадок від наших бать�

ків — ми позичили її в наших

дітей», — наголошує він.

Ключовим моментом у цій

роботі промовець вважає ка�

дрове питання. Тому основною

соціальною місією «Інституту

здоров'я рослин» є консоліда�

ція наукового потенціалу Укра�

їни. Для цього інститут створив

умови для репатріації вчених,

які за останні роки виїхали за

кордон, а також сприяє форму�

ванню нового покоління укра�

їнської інтелектуальної еліти.

«Сьогодні ми дедалі частіше

стикаємося з недостатньою

підготовкою молодих спеціалі�

стів аграрного напрямку. Тому

ми пропонуємо молоді спе�

ціальні програми, які допомо�

жуть їй бути в курсі передових

світових розробок, переймати

досвід кращих українських та

закордонних вчених і одноча�

сно — отримувати практичні

навички в полях та у найсуча�

сніших лабораторіях «Інститу�

ту здоров'я рослин». Науковий

підхід та українські спеціалісти

— запорука успішного впрова�

дження інновацій в агробізнес

і процвітання України», — пе�

реконаний В.Ільченко.

Нині фіксуються непооди�

нокі випадки, коли то тут, то

там знаходять туші свиней чи

навіть цілі несанкціоновані зва�

лища, після лабораторного дос�

лідження підтверджується наяв�

ність у них АЧС. Найприкріше

те, що встановити власника

мертвої худоби вкрай складно,

бо тварини не ідентифіковані.

Відповідно, і притягнути госпо�

даря зараженої худоби до відпо�

відальності нереально. 

Вихід із такої ситуації голова

Держпродспоживслужби бачить

в ухваленні  законопроекту

№9022 «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів Ук�

раїни щодо ідентифікації та реє�

страції тварин». 

«Кожна тварина в Україні

отримає свій унікальний іденти�

фікаційний номер. За допомо�

гою якого, можна легко знайти

її власника у випадку безкон�

трольної ліквідації тварини та

притягнути його до відповідаль�

ності. Законопроектом також

передбачено збільшення розмі�

ру штрафних санкцій за пору�

шення законодавства з іденти�

фікації та реєстрації тварин», —

уточнив посадовець.

За його словами, реалізація

документу дасть змогу запрова�

дити електронний облік тварин,

що у свою чергу значно змен�

шить паперову тяганину та

спростить процедуру надання

адміністративних послуг. «Тому,

коли приватний сектор і держа�

ва стають партнерами з науко�

вим співтовариством, з'являєть�

ся прекрасна можливість боро�

тися з цією та іншими хвороба�

ми тварин, знижуючи ризики

для фермерів, переробників та

інвесторів», — зауважив Воло�

димир Лапа.

Компартмент як
механізм захисту
ЗОНАЛЬНІСТЬ чи регіональ�

ність у локалізації розповсю�

дження АЧС потребує значного

фінансування. Інвестування в

біобезпеку звичайно збільшить

вартість м'яса, але дасть можли�

вість контролювати процес по�

ширення АЧС. Держава досі не

забезпечила дієвого механізму

боротьби з «африканкою». Хоча

фахівці асоціації «Свинарі Укра�

їни» разом з експертами Держ�

продспоживслужби, ФАО та

представниками бізнесу розро�

били нову Інструкцію щодо

профілактики та боротьби з

АСЧ. У новій редакції пропону�

ється впровадження на терито�

рії України компартменту. 

Цей механізм захисту прак�

тикується в багатьох країнах

світу, які зіштовхуються з тими

чи іншими епізоотіями (епіде�

міями хвороб тварин). Як він

діє? 

Процедура компартменталіза�
ції — це розділення тварин�

ницьких підприємств за ступе�

нем біологічного захисту. Тобто

господарства, які мають висо�

кий ступінь біологічного захи�

сту від проникнення хвороби на

свою територію відповідно до

міжнародних стандартів, отри�

мують статус безпечних. Отже

їхня продукція може вільно по�

стачатися на внутрішній і зов�

нішній ринки. Незалежно від

того, чи знаходиться підприєм�

ство в зоні ризику. 

Статус після перевірки, під�

тверджує відповідний держав�

ний орган. За словами експерта

з ветеринарії та безпечності хар�

чової продукції ФАО/ЄБРР

Віталія Башинського, голов�

ними вимогами отримання

цього статусу є забезпечення

господарствами заходів, які

унеможливлюють проникнення

вірусу на територію підприєм�

ства. Для цього треба двокон�

турна огорожа господарства, яка

інспектується з регулярною пе�

ріодичністю на непроникність.

Корми в господарстві мають

згодовуватися після термічної

обробки із контрольованих

складів. Треба унеможливити

перетин периметру підприєм�

ства особами, які не пройшли

санітарний пропускник. Остан�

ній має бути з чітко розмежова�

ним, з чистою та брудною зона�

ми.  Працюючий персонал

обов'язково має переодягатися

до нижньої білизни. 

Також він повідомив, що

обов'язковою і особливою умо�

вою отримання компартменту

буде доведення повної відсутно�

сті збудника на території госпо�

дарства. Тобто, це регулярні

дослідження свиней на відсут�

ність збудника АЧС із репрезен�

тацією 99,6%. 

На його переконання, най�

складнішим у виконанні вимог

стане співпраця з підприємства�

ми, які не мають статус ком�

партмента. Тобто підприємство

має працювати в повному авто�

номному, закритому режимі, або

ж співпрацювати лише з тими

гравцями ринку, котрі мають

компартмент.

Компартменталізація — це

процедура добровільна, ініціа�

тива виходить від підприємства,

яке дає план інвестування в

біобезпеку і кроки впроваджен�

ня. Ця система єдина, яка сьо�

годні дає можливість для ек�

спорту свинини. Світова прак�

тика працює таким чином, що

країни, які стикаються з про�

блемою АЧС чи іншою хворо�

бою тварин, не лише вживають

низку заходів у боротьбі з цією

проблемою, але і продовжують

залишатися активними учасни�

ками міжнародної торгівлі через

механізм компартменталізації.

Вона дає змогу свинарським

господарствам з високим рівнем

захисту без обмежень вивезти

свинину за межі району, області,

регіону в разі виникнення хво�

роби. Запровадження в Україні

принципу компартменталізації

тваринницьких господарств

дасть можливість підвищити

ефективність національних за�

ходів із профілактики АЧС й ін�

формуванню населення щодо

методів і засобів боротьби з ві�

русом.

Віталій Чепіжко
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Процедура компартменталізації — це розділення
тваринницьких підприємств за ступенем біологічного
захисту. Тобто господарства, які мають високий
ступінь біологічного захисту від проникнення хвороби
на свою територію відповідно до міжнародних
стандартів, отримують статус безпечних. Отже їхня
продукція може вільно постачатися на внутрішній і
зовнішній ринки. Незалежно від того, чи знаходиться
підприємство в зоні ризику.



ЗА СЛОВАМИ президента ВГО «Україн�

ська аграрна конфедерація», народного де�

путата України Леоніда Козаченка,

перше, що має хвилювати українського

виробника — це якість кінцевої продукції.

«Сьогодні це питання дуже актуальне, ос�

кільки Україна стала відчутним гравцем на

глобальному ринку. Всі, хто отримує нашу

продукцію, мають бути впевнені в її якості

і безпечності. Тож дуже важливо зараз гар�

монізувати свої вимоги по якості з ЄС.

Адже головна мета не поставити продук�

цію до ЄС, а, маючи європейський реє�

страційний номер, який підтверджує від�

повідність вимогам європейських стандар�

тів, без перешкод, без додаткових ліцензій

продавати її по всьому світу», — сказав він.

Голова ради директорів Спілки мо�

лочних підприємств Вадим Чагаров


ський стверджує, що сумлінні виробни�

ки, а в Україні їх більшість, виробляють

високоякісну молочну продукцію.

«Усі повідомлення в ЗМІ стосовно

критичного стану якості наших молочних

продуктів — це лише гонитва за піаром.

Більше того, всі ці повідомлення проду�

кують «експерти», які не мають жодного

стосунку до галузі. Вони лише шкодять

нашим виробникам і переробникам, псу�

ють імідж нашої країни. Тому прошу кри�

тично оцінювати такі повідомлення», —

зазначив експерт. 

Також він повідомив, що в Україні

існує проблема адаптації наших норм і

вимог до сировини до європейських

норм і вимог, що передбачено Угодою

про Асоціацію з ЄС. Цей процес триває

дуже повільно, однак для багатьох моло�

копереробних підприємств це не є пе�

решкодою, тому що їхні внутрішні стан�

дарти здебільшого навіть жорсткіші за

норми ЄС. 

По молочних ріках проти течії
Валерій Парубочий, ентузіаст вітчизня�

ного АПК з трьома вищими освітами,

серед яких аграрної немає, п'ять років тому

побудував разом із братом ферму і перероб�

ні потужності ФГ «Парубоче» на Київщині,

пішовши шляхом замкненого циклу ви�

робництва (ТМ «Своє»). 

«Ми не винайшли велосипед, просто

поїхали Європою і подивилися, як там збу�

довані подібні переробні підприємства, на

які залучалися великі кредити, з найсуча�

снішим обладнанням. На сьогодні, коли

ми вже побудували таку систему, я не можу

відповісти на запитання «скільки молока в

українському молоці?». Принаймні, за інші

виробництва скажу: у нас 100% молоко

найвищої якості. У нас технологічний про�

цес збудовано так, що молоко з корівника

через трубопровід перекачується на пере�

робку, де встановлене найсучасніше висо�

котехнологічне обладнання світових брен�

дів, тож виробляємо лише натуральний

продукт», — розповідає він. 

Натомість питань якості, доповідач зу�

пинився на болючих точках молочного тва�

ринництва і переробки молока, які змушу�

ють галузь розвиватися проти течії. 

«Зараз багато говорять про іноземних

інвесторів, давайте поговоримо про вітчиз�

няних. Коли я прийшов в молочну галузь

п'ять років тому, вона також падала. Ми

сподівалися на покращення ситуації, та

вона лише погіршилася. За ці п'ять років,

що я інвестую в бізнес, нам ввели ПДВ,

потім ввели особисті податкові рахунки.

Ми тепер сплачуємо ПДВ таким чином: у

жовтні ми сплатили ПДВ за вересень і в

тому ж жовтні перераховуємо кошти на ці

рахунки, щоб платити ПДВ за жовтень. 

Крім того, що нам зробили ці рахунки,

збільшилися витрати на адміністрування

податку на додану вартість. Я вимушений

тримати вдвічі більше бухгалтерів, ніж п'ять

років тому. І попри це вони мають дуже ба�

гато роботи, тому що їм постійно потрібно

коригувати ці суми, постійно вирішувати

суперечки з торговельними мережами.

Крім того, ми платимо авансом за електро�

енергію».

Розподіл дотацій Валерій Парубочий

вважає вкрай несправедливим: «З нас усіх

беруть ПДВ, а в бюджеті основна дотація

на тваринництво — це на будівництво ве�

ликих товарних комплексів. Тож у нас вий�

шла ситуація, коли не багаті поділилися з

бідними, а бідні поділилися з багатими.

Тому що ПДВ мусять платити всі, а кори�

стуватися дотаціями можуть лише капіта�

лізовані великі компанії, у яких є кошти на

те, щоби збудувати тваринницькі комплек�

си, а потім вже отримати за них компенса�

цію. Але навіть серед великих компаній не

всі цього року змогли отримати компенса�

цію. Я знаю кілька великих ферм, які збу�

дували фундамент і на цьому зупинилися,

бо стало зрозуміло, що на компенсацію

можна не сподіватися».

Попри заяви влади, про малий і серед�

ній бізнес ніхто не думає, з сумом конста�

тує виробничник. «На сьогодні молочний

ринок поділений між великими товарними

фермами і великими переробними компа�

ніями. Вони створили таку собі подобу ко�

оперативу, створили ціну на ринку і трима�

ють її. Усім іншим на цей ринок зайти дуже

важко», — говорить Валерій Парубочий.

Недоречності, на його думку, є і в Зако�

ні «Про державну підтримку сільського

господарства України», де у статті 16�1 виз�

начається, хто може отримати «бюджетну

дотацію для розвитку сільськогосподар�

ських товаровиробників та стимулювання

виробництва сільськогосподарської про�

дукції». Зокрема, у пункті 16�1.3.15 зазна�

чено, що «право на отримання бюджетної

дотації мають сільськогосподарські товаро�

виробники, які здійснюють такі види

діяльності:

— перероблення молока, виробництво

масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:

• виробництва незбираного молока

визначеної жирності, пастеризованого,

стерилізованого, гомогенізованого, топле�

ного;

• виробництва напоїв на основі молока

(кефіру, ряжанки тощо);

• виробництва вершків з незбираного

молока, пастеризованого, стерилізованого

та гомогенізованого;

• виробництва сметани;»

«Коли хтось говорить, що треба розви�

вати малий і середній бізнес, треба щось

робити, то зазвичай кивають на те, що на�

чебто не вистачає людей, кому це робити.

Але знайшлись же люди, які дописали ці

два простих слова «у частині»! Якщо б я

планував отримати компенсацію ПДВ

цього року, я б її не отримав, тому що про�

дукти, які я виробляю — сир молодий, сир,

масло вершкове — вони по декларації ПДВ

формуються так, що я не можу отримати

компенсацію», — обурюється аграрій.  

У їхньому господарстві намагаються

підтримувати на рівні генетичні ресурси,

яких в принципі в Україні майже не зали�

шилося. Проблемою є те, що лише великі

товарні ферми мають можливість привози�

ти імпортних нетелей. Малі і середні гос�

подарства або взагалі не займаються гене�

тичними питаннями, або, як і доповідач,

платять значні кошти за американські і

європейські генетичні ресурси. 

Існує і проблема забезпечення галузі

вакцинами. За статистикою фірм, які про�

дають вакцини, в Україні закуповуються

вакцини лише на 400 тисяч голів. У той же

час в сусідній Білорусі вакцини купують на

2 млн поголів'я.

Також відсутні професійні консульта�

тивні і дорадчі служби, які раз на місяць

могли би приїхати на ферму, групували би

корів, змінювали би раціон, брали аналізи

молока тощо. «У нас не те, що немає до�
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радчих служб, у нас навіть при�

ватних консультативних компаній

не існує. Я точно можу сказати,

бо перепробував за ці п'ять років

усіх. Нормального професійного

рівня немає. Є подекуди окремі

люди, які працювали у США і Ве�

ликій Британії», — говорить біз�

несмен�ентузіаст.

Молочна 
статистика — 
за Марком Твеном
ТАК АБО ІНАКШЕ, аналізуючи

ситуацію на ринку молока та мо�

локопродуктів за останні 10 років

(2007�2017), Державна служба

статистики України констатує, що

виробництво молока перестало

бути збитковим з 2016 року. Спи�

раючись на її дані, 2016�го рента�

бельність виробництва молока

становила 5%, а 2017 року — вза�

галі 7%. 

Водночас, очевидним є змен�

шення поголів'я корів і валового

виробництва молока на тлі пара�

доксального при цьому збільшен�

ня виробництва низки продуктів

його переробки. Постає запитан�

ня: скільки доданої вартості в

окремих видах молочної продук�

ції і що у ній є ще, крім молока?

Знову ж таки, за статистични�

ми даними, поголів'я корів за

роки незалежності України ско�

ротилося на 6,3 млн голів, до 2,1

млн голів 2017 року. При цьому в

господарствах населення пого�

лів'я скорочується значно швид�

ше, ніж в агропідприємствах. Ви�

робництво молока за цей період

зменшилось більш ніж удвічі — з

24,1 млн тонн (1991 року) до 10,27

млн тонн (2017�го). Кількість пе�

реробленого молока скоротилася

майже у 4,5 разу — з 18,5 млн

тонн до 4,2 млн тонн. Число мо�

локопереробних підприємств

також значно скоротилося.

Разом із тим маємо зростання

виробництва молочної продукції

2017 року порівняно з 2011�м На�

самперед, виробництво масло

вершкового жирністю понад 85%

збільшилося на 42%, сиру плавле�

ного — на 58%, йогурту рідкого та

сквашеного молока ароматизова�

них (молоко і вершки коагульова�

ні, йогурт, кефір, сметана та інші

ферментовані продукти, аромати�

зовані або з доданням фруктів, го�

ріхів або какао) — на 43%. 

Щодо сирів: тертого, порош�

кового, блакитного та іншого не�

плавленого, в цілому за цей пе�

ріод спостерігається спад вироб�

ництва, однак 2017 року було ви�

роблено на 7,8 тис. тонн більше,

порівняно з 2016 роком. 

Ці статистичні дані Віталій

Чагаровський поставив під сум�

нів, навівши слова, що припису�

ють  Марку Твену: «у світі існують

три види брехні: брехня, нахабна

брехня і статистика».

«Давайте розберемося, що це

за 10,27 млн тонн молока (виро�

бленого 2017 року — прим. ред.). Із

них 2,7 млн тонн виробляється в

агропідприємствах. Якщо відняти

їх від загальної кількості, то вийде

близько 7,5 млн тонн молока, яке

виробляють приватники.

Тепер давайте такі самі цифри

проаналізуємо за 1991 рік (спи�

раючись на радянську статистику,

якій фахівець довіряє більше, ніж

сучасній — прим. авт.) Того року

господарствами населення було

вироблено 5,5 млн тонн молока,

при цьому поголів'я корів у при�

ватних господарствах становило

2,5 мільйона. Зараз, за статисти�

кою, від 1,4 млн корів виро�

бляється близько 7,5 млн тонн

молока. Хочеться запитати у фа�

хівців Мінагрополітики та інших,

хто працює з цифрами, що стало�

ся такого передового в господар�

ствах населення за цей період, що

надої молока різко збільшилися

порівняно з радянськими часами?

Хіба покращилася кормова база

(за радянських часів селіни навіть

трохи прикрадали в колгоспах

корми для корів) чи за великої се�

лекційної роботи продуктивність

корів значно підвищилася? Сьо�

годні навіть селекційні станції, які

були при СРСР, зруйновані. Тре�

тім фактором зростання продук�

тивності корів є утримання, то

хіба настільки кращим стало

утримання тварин у приватних

господарствах? Ні. Тобто цифри,

які наводить Держстат, є, м'яко

кажучи, оманливими». (Тут

можна було би посперечатися з

фахівцем. Наприклад, чому ми

маємо довіряти радянській ста�

тистиці? Або раніше корів селяни

утримували переважно для влас�

них потреб, а тепер для багатьох

родин реалізація молока на моло�

казаводи може бути ледь не єди�

ним способом заробітку. Тому

корів доять частіше, та і засто�

совують для цього бідони. Можна

припустити, що селекція якщо не

покращилася, то не погіршилась.

Та все одно зростання продуктив�

ності з 2,2 тонни молока на голову

до 5,4 тонни видається дивним —

прим. авт.).

В.Чагаровський констатував,

що в Україні наявний дефіцит мо�

лочної сировини, завдяки чому

маємо високу ціну готової молоч�

ної продукції для споживачів. 

«Щоби виправити таку ситуа�

цію, потрібна політична воля

наших можновладців, щоби ті

програми підтримки галузей ви�

робництва молока, програми ро�

звитку тваринництва, які ними

написані, були засновані на ре�

альних цифрах. Я стверджую, що

в Україні виробляється не більше

6�6,5 млн тонн молока на рік, а не

10 і не 8. Підставою для такого

твердження є продуктивність на�

явного в нашій країні поголів'я

корів: 400 тис. голів у агропідпри�

ємствах та 1400 тис. голів у госпо�

дарствах населення. Разом вони

нині здатні давати менше 7 млн

тонн молока». 

Він також зазначив, що укра�

їнці дотепер не впоралися з се�

зонністю молока: щойно корова

переходить з випасу на прив'язне

утримання, у неї стрімко падає

продуктивність через стрес. Тому

в період з листопада по квітень

ми маємо значний дефіцит мо�

лочної сировини, а з вересня по

квітень маємо її надлишок. Дер�

жава через свої програми дотепер

не навчилася зберігати і користа�

тися цим надлишком молока,

щоби перетворити його на стра�

тегічні запаси і використовувати

їх взимку.

Відтак фахівець запропонував

на держаному рівні визнати, що

Україна не виробляє задекларова�

ної кількості молока і відтак не

входить до світової десятки ліде�

рів з його виробництва. Тобто ми

не є прес�мейкерами на світово�

му ринку (бо такими є ті, хто ви�

робляє багато молока, а не 6�6,5

млн тонн) і не можемо брати

участь у біржових торгах. 

«Держава має змінити свою

політику щодо розвитку ринку

молока і тваринництва в цілому.

Це слід робити у вигляді постійно

діючих дотацій, щоби не бігати

щороку і не розпитувати, як само

отримати цю дотацію. 

По�друге, слід усвідомити, що

окупність цього бізнесу становить

6�8 років залежно від розбудови

проекту. Такі довгі гроші не дає

жоден банк в Україні. У нас немає

фінансових інститутів таких про�

ектів. Тому держава має створити

спеціальний банк або державні

іпотечні фонди для розвитку

цього бізнесу», — зазначив Леонід

Козаченко. 

«Близько 90 тис. тонн морози�

ва виробляємо на рік. На що йде

близько 300 тис. тонн молочної

сировини, — повідомив Віталій

Пахолюк, виконавчий директор

Асоціації українських виробників

«Морозиво і заморожені продук�

ти». — За останні три роки, попри

складні економічні умови, наші

виробники збільшили виробниц�

тво морозива на 10%, у тому числі

на 17% зріс експорт. Експорт є

одним із шліхів активізації вироб�

ництва, бо через низьку купівель�

ну спроможність населення ми не

можемо нашу продукцію реалізо�

вувати всередині країни. Щомі�

сяця на наших складах залиша�

ється від 5 до 9 тис. т готової про�

дукції, яка реалізується з часом.

У попередні роки було багато

нарікань з боку споживачів на

якість самого морозива, тому ви�

робники цієї продукції власними

силами проводять перевірку яко�

сті продукції в лабораторіях «Укр�

тестандарт». Наразі зауважень

щодо якісних показників не було.

Українські виробники отри�

мали дозвіл на експорт морозива

до країн ЄС, з загального експор�

ту 5 тис. тонн морозива на рік

30% припадає на ринок Євросою�

зу. Там є свої вимоги до якості си�

ровини — молоко має бути лише

класу Екстра. Тому наші виробни�

ки закуповують молоко лише в

агропідприємствах, де можна от�

римувати цей ґатунок».

Як фахівець, який багато років

присвятив молочній галузі, він

наголосив, що обсяги молока

класу Екстра в Україні рік від року

зростають. Тому що агровиробни�

ки працюють над питанням яко�

сті молока, щоби отримати за

нього більшу плату.

«Наявність якісної сировини

сприяє розширенню експортних

ринків. Наразі Україна експортує

морозиво до близько 50 країн

світу, основу складає так звана по�

тужна шістка: Молдова, Ізраїль,

Грузія, Литва, Болгарія та Чехія»,

— резюмував виконавчий дирек�

тор Асоціації. 

* * *

Повертаючись до даних офі�

ційної статистики, маємо цікаву

динаміку щодо морозива та льоду

харчового (включаючи шербет,

льодяники; крім сумішей і основ

для приготування морозива): пік

виробництва за період 2007�2017�

го простежувався 2012 року. З

2013 року обсяги виробництва

цієї продукції незначно спадали,

однак 2017 року, порівняно з

2016�м, зросли на 3 млн л.

Також учасники заходу звер�

нули увагу на те, що маючи всі

можливості для повноцінного

функціонування і розвитку мо�

лочно�продуктового підкомплек�

су в Україні, наші співвітчизники

критично мало споживають мо�

лока і молочних продуктів. Низь�

кий рівень доходів населення,

об'єктивна недовіра до якості

продукції призвели до того, що

2017 року молочної продукції

було спожито в середньому лише

200 кг на особу на рік. 2011 року

ця цифра було ненабагато кра�

щою — 204,9 кг на людину. При

цьому раціональна науково

обґрунтована річна норма спожи�

вання становить 380 кг на особу, а

мінімально допустима — 341 кіло�

грамів молока і молокопродуктів

на людину на рік. 

Залишається хитким, з точки

зору надходження сировини на

переробку, співвідношення ви�

робників молока (сільськогоспо�

дарські підприємства, фермерські

господарства, господарства насе�

лення), що впливає на його га�

рантоване постачання на пере�

робку.

Тож, якщо ми шукаємо дода�

ної вартості (як новоствореної

вартості, що додається до вартості

сировини, матеріалів, палива в

процесі виробництва продукції на

кожній стадії її руху від виробника

до кінцевого споживача), а також

якості у переробленій продукції,

маємо подбати про обсяги та

якість сировини, у даному випад�

ку — молока. 

Зважаючи на динаміку вироб�

ництва молочної продукції,

можна припустити, що найбіль�

шим попитом серед українських

молочних продуктів користувати�

муться сири, йогурти, масло

вершкове та морозиво. Якщо ж

говорити про високу додану вар�

тість у «молочці», то найбільше її

визначатимуть і формуватимуть

такі фактори, як: якість та орга�

нічність, науко— й інтелектоєм�

ність, високотехнологічність ви�

робництва та брендованість.

Артем Житков
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Конфлікт США і КНР перекроїть 
глобальний ринок кукурудзи
ТОРГОВЕЛЬНИЙ конфлікт між США і КНР може

сприяти нарощуванню виробництва кукурудзи в США і

його скорочення в південноамериканських країнах, зо�

крема в Бразилії, оскільки бразильські аграрії на тлі пі�

двищеного попит на сою з боку Китаю планують збіль�

шити виробництво цієї культури, замінивши нею части�

ну посівних площ під кукурудзою . Внаслідок цього, за

прогнозами експертів Oil World, частка американської ку�

курудзи на світовому ринку в 2019 р може значно збіль�

шитися.

За підсумками липня�вересня п.р. США вже значно

збільшили відвантаження кукурудзи на експорт — до

17,58 млн т, що на 48,8% перевищує показник за анало�

гічний період попереднього сезону (11,8 млн т). Таким

активним відвантаженням з США сприяють висока про�

позиція американської кукурудзи, а також скорочення її

виробництва в Росії і Бразилії.

Також в зазначений період експорт кукурудзи збіль�

шили Україна — до 1,5 (1,3) млн. т і Канада — до 0,5 (0,3)

млн т.

Світове виробництво аквакультури 
сягнуло $243,5 млрд
ОБСЯГ виробництва продукції аквакультури (з водними

рослинами) 2016 року становив 110,2 млн тонн на загаль�

ну суму $243,5 млрд. Про це йдеться в доповіді Продо�

вольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

«Стан світового рибальства та аквакультури. Досягнення

цілей сталого розвитку».

Зокрема, було вироблено:

— 80 млн тонн риби, ракоподібних та молюсків

($231,6 млрд);

— 30,1 млн тонн водоростей ($11,7 млрд);

— 37,9 тис. тонн нехарчової продукції ($214,6 млн).

У розрізі товарних позицій виробництво склало:

— 54,1 млн тонн риби ($138,5 млрд);

— 17,7 млн тонн молюсків ($29,2 млрд);

— 7,9 млн тонн ракоподібних ($57,1 млрд);

— 0,9 млн тонн інших водних тварин ($6,8 млн).

Із водних рослин переважно вирощувалися водоро�

сті. З нехарчової продукції — декоративні мушлі та пер�

лини. 47% світового рибного виробництва 2106 року при�

падало на аквакультуру.

У розрізі регіонів, частка аквакультури у загальному

виробництві водних тварин в Африці, Північній і Пів�

денній Америці та Європі склала 17�18%, в Океанії —

12%, в Азії — 40,6%. 2016 року в 37 країнах було вироще�

но більше риби, ніж виловлено. Ці країни належать до

всіх регіонів, крім Океанії.

* 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 19 жовтня 2018 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’18 Березень ’19 Травень ’19 Липень ’19 Вересень ’19

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 189,13 5,1475 $0,0250 5,3425 $0,0325 5,4700 $0,0225 5,5275 $0,0275 5,6250 $0,0450 
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 189,69 5,1625 $0,0800 5,4075 $0,0750 5,5425 $0,0625 5,6025 $0,0700 5,7425 $0,0825 
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 216,32 5,8875 $0,0725 5,9850 $0,0375 6,0475 $0,0350 6,1150 $0,0250 6,1700 $0,0150 
CBOT Чикаго (Кукурудза) 144,48 3,6700 $0,0675 3,7950 $0,0625 3,8700 $0,0575 3,9275 $0,0500 3,9450 $0,0525 

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’19 Березень ’19 Травень ’19 Липень ’19 Серпень ’19

319,85 8,7050 $0,1125 8,8350 $0,1100 8,9700 $0,1075 9,0750 $0,1175 9,1175 $0,1200

США. Ставки океанського фрахту на 19 жовтня 2018 року

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

«Handymax» 
40$46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 18 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 29
Західна Африка (Нігерія) 45
Східне Середземномор'я (Італія) 34
Західне Середземномор'я (Марокко) 36
Близький Схід (Ірак) 69
Близький Схід (Єгипет) 32
Японія 49 47

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 46
Близький Схід (Єгипет) 43

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 26
Європа (Роттердам) 23
Близький Схід (Єгипет) 29

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 60
Західне Середземномор'я (Іспанія) 55
Європа (Роттердам) 44
Західна Африка (Марокко/Алжир) 45

Північно$Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 29
Близький Схід (Ірак) 55
Близький Схід (Єгипет) 33
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29
Тайвань 35 33
Південна Корея 27 25
Японія 27 28

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 24 жовтня 2018 року

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 $0,7874 144,8753
CME – Березень'19 $0,7874 149,7570

CME – Травень'19 $0,6299 152,1978
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '18 $0,1711 190,4436
Euronext – Січень '19 $0,3307 194,4349

Euronext – Березень '19 $0,1597 198,7114
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Січень '19 $0,0891 220,4900
TOCOM – Березень '19 +0,4454 219,0646

TOCOM – Травень '19 +0,5345 218,9755
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 $3,4539 183,7920
CME – Березень'19 $3,4539 191,0672

CME – Травень'19 $3,3804 195,9909
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Грудень '18 ( /МT) $0,1368 3,3299
Euronext – Березень '19 ( /МT) $0,1368 3,2387

Euronext – Травень '19 ( /МT) $0,1368 3,3117
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '18 +0,0798 424,2217
Euronext – Лютий '19 $0,1482 429,6385

Euronext – Березень '19 $0,1482 429,3534
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 $3,0169 169,4079
CME – Березень'19 $2,5527 164,7666

CME – Травень'19 $2,0886 168,4796
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Листопад'18 $2,6455 312,3215
CME $ Січень '19 $2,7190 317,0981

CME $Березень'19 $2,7190 322,3157
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Жовтень '18 0,0000 –
TOCOM – Грудень '18 0,0000 –

TOCOM – Лютий '19 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 $5,0706 337,5243
CME – Січень '19 $4,9604 339,9493

CME – Березень'19 $5,1808 341,8232
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Грудень'18 $0,3304 63,0176
CME – Січень'19 $0,3524 63,5463

CME – Березень'19 $0,3524 64,0529
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Листопад'18 +0,7709 239,2024
CME – Січень'19 +0,6608 243,3873

CME – Березень'19 +0,3304 246,4709
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Листопад'18 +0,0024 0,3358
CME – Грудень'18 +0,0016 0,3408

CME – Січень'19 +0,0016 0,3472
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME — Жовтень'18 $0,0002 1,9235
CME — Листопад'18 $0,0017 1,9180

CME — Грудень'18 $0,0039 1,9229
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень'19 +4,4053 308,1498
CME – Травень'19 +3,3040 310,7930
CME – Липень'19 +2,6432 –
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* * *

30 жовтня
1 листопада 2018 року в м.Київ (Між#
народний Виставковий Центр) відбудеться 12�та

Міжнародна виставка сільськогосподарської

техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018». Орга#
нізатор — ТОВ «Київський міжнародний контракто#
вий ярмарок». 
«ІнтерАГРО» — міжнародно визнана виставка
сільськогосподарської техніки та обладнання, яка
проходитиме раз у два роки та має на меті презен#
тувати на українському ринку всі новинки та пере#
дові розробки від світовіх лідерів технічних рішень
для сільського господарства.
Традиційно в рамках ІнтерАГРО відбудеться че#
твертий міжнародний конкурс технічних інновацій
«InterAGRO Innovation Award». Мета конкурсу —
визначення кращих технічних рішень для сільсько#
господарської техніки та обладнання, які предста#
влені на ринок України компаніями#розробниками
в період з 2017 по 2018 рік.
У рамках виставки ІнтерАГРО 2018 відбуватимуться
низка спеціалізованих зходів:
— AgroEnergyDAY— перший в Україні міжнародний
експофорум біоенергетичних технологій та альтер#
нативної енергетики в агробізнесі;
— 5#й День Молодого Спеціаліста подарує учасни#
кам «ІнтерАГРО#2018» нових фахівців;
— Національні експозиції Німеччини, Франції, Китаю.
30 жовтня 2018 року в МВЦ у рамках 12 Міжнарод#
ної виставки сільськогосподарської техніки та облад#
нання «ІнтерАГРО» ВГО «Українська аграрна конфе#
дерація» спільно із ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок» проводять Міжнародну

конференцію «Хто освоїть 7 мільярдів? Три гос�

подарі — три стратегії».
Серед запрошених — народні депутати України,
представники центральних органів виконавчої влади
України, наукових та освітніх установ, міжнародних
фінансових організацій, громадських професійних
об'єднань АПК, керівники і спеціалісти агропроми#
слових підприємств та провідні аграрні експерти.
До обговорення пропонуються найактуальніші для
АПК питання. Зокрема:
— класифікація суб'єктів господарювання АПК та дер#
жавна політика забезпечення їх успішного розвитку;
— три господарі#три стратегії. Вектори формування.
аграрної політики.
— дотації для аграріїв: 7 мільярдів — багато чи мало?
— законодавчі ініціативи: як врахувати інтереси
малих, середніх та великих підприємств?
— формування ефективної аграрної політики по#
дальшого розвитку.
31 жовтня 2018 року в МВЦ Українська аграрна
конфедерація спільно з ТОВ «Київський міжнарод#
ний контрактовий ярмарок» у рамках 12 Міжнарод#
ної виставки сільськогосподарської техніки та облад#
нання «ІнтерАГРО» організовують круглий стіл

«Діджиталізація в агробізнесі».
Представники успішних digital#проектів дискутувати#
муть на актуальні теми, поділені на три сесії.
1. Digital Farming — інструмент підвищення ефектив#
ності:
— Чи накриє  хвиля цифризації агробізнес;
— Кому по кишені впровадження digital технологій;
— Digital —  самоціль чи реальний інструмент дохід#
ності агробізнесу;
— Цифрове рослинництво чи тваринництво: хто ус#
пішніший?
2. Digital Trading&Logistics: хто швидше впровадить
цифрові технології:
— Інструменти визначення цін на внутрішньому та
зовнішніх ринках;
— Вартість логістики, її вплив на вибір базиса прода#
жу агропродукції;
— Довгострокове зберігання та зміни в структурі еле#
ваторного бізнесу: як це вплине на виробника;
— Вплив вартості насіння та добрив на структуру собі#
вартості — шляхи оптимізації.
3. Сесія запитання#відповіді.

* * *

19
21 листопада 2018 року у м.Київ пройде
«Український Енергетичний Тиждень'18». Орга#
нізатор — компанія A7 CONFERENCES.
У рамках Ukrainian Energy Week'18 відбудуться па#
ралельно такі події:
19 листопада — Нафтогазовий Інвестиційний Форум;
20 листопада — Форум з Відновлюваної Енергетики;
21 листопада — Форум з Енергоефективності.
Переваги участі у Ukrainian Energy Week'18:
— Дискусії щодо глобальних тенденцій розвитку ін#
фрастуктури та перспективи розвитку галузі в Україні;
— Фокус на інвестиційні можливості українського
ринку енергетики;
— Форуми вже втрете стануть комунікаційною
платформою в Україні на ринку енергетики;
— Понад 400 представників топ#менеджерів, вклю#
чаючи інвесторів, державних діячів та фінансових
організацій з більш ніж 20 країн світу;
— Обговорення потенціалу відновлюваної енерге#
тики, енергоефективності та нафтогазового сектору
в Україні;
— 100% інтерактивний контент, у т.ч. гарячі актуаль#
ні панельні дискусії та сесії запитань і відповідей.
Тематика секцій Ukrainian Energy Week'18: • Соняч#
на енергетика; • Вітроенергетика; • Біоенергетика;
• Гідроенергетика; • Енергозберігаючі технології;
• Енергетика в промисловості; • Електичні мережі;
• Електротранспорт; • Нафтова промисловість; • Га#
зова промисловість; • Технології трубопроводів;
• Інвестиції та торгівля в галузі.

* * *

22
24 листопада 2018 року у м.Львів відбудеться
III Міжнародна агропромислова виставка

«EuroAGRO». Організатори — TARGI KIELCE S.A.
(Polska,Kielce) і ПрАТ «Гал#ЕКСПО» (Україна, Львів). 
«EuroAGRO#2018»  — це подія, яка наближає нас до
європейських стандартів і відкриває можливості
для міжнародної співпраці в агропромисловому
секторі з країнами Європейського союзу. 
Тематичними розділами цьогорічної експозиції бу#
дуть: агротехніка (сівалки, жниварки, дискові бо#
рони, культиватори, розкидачі міндобрив, перед#
посівні агрегати, агрегати ґрунтообробні, плуги,
ін.); мікродобрива, засоби захисту рослин, насіння,
лабораторне обладнання; садовий інструмент; IT
технології в управлінні АПК та ін. Відтак, асорти#
мент продукції, який представлений на виставці
дає змогу виконувати практично всі технологічні
процеси аграрного виробництва.
В рамках виставки традиційно буде представлена
польська експозиція, а також запрошені компанії з
Угорщини, Білорусі, Молдови та Туреччини. Сприят#
ливими факторами для події стали географічна
близькість країн, інвестиційна зацікавленість в ринку
та розширення напрямків співробітництва. Також
формується програма супутніх заходів з урахуван#
ням останніх тенденцій розвитку галузі, де будуть
відбуватися B2B#зустрічі, презентації та дискусії між
представниками аграрного ринку різних країн.

* * *

29 листопада 2018 року в Києві відбудеться 3�тя

Міжнародна конференція «Бобові культури.

Нові ринки. Нові можливості». Організатор — ГС
«Співтовариство виробників і споживачів бобових
України». Партнери заходу — Органічна Україна,
Global Pulses Confederation і GAFTA.
Програмою Конференції передбачено проведення
кількох тематичних сесій: стратегічна, економічна,

професійна та дискусійна. Під час цих сесій учасни#
ки обговорять чимало актуальних питань галузі,
зокрема такі:
— Важливість бобових для планети;
— Деградація грунтів: світові та локальні виклики.
Роль бобових культур в досягненні нульового рівня
деградації земель;
— Структурні особливості, виклики та можливості
ринку бобових культур;
— Менеджмент та ризики у бізнесі бобових культур;
— Переробка: драйвер розвитку бобового ринку;
— Особливості вирощування бобових при веденні
органічного землеробства;
— Бобові. Екологічні, економічні і соціальні вигоди;
а також глобальні тренди в торгівлі, юридичні ас#
пекти в торгівлі, питання страхування врожаю тощо.

* * *

11
13 грудня 2018 року у Києві пройде триденний
навчальний курс «Основи торгівлі». Організатор
— Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами
GAFTA.
Навчальний курс «Основи торгівлі» призначений
для фахівців, які починають кар'єру в сфері торгівлі
зерновими, хочуть розібратися в основах торгово#
го процесу і розширити знання про контракти
GAFTA. На курсі будуть розглянуті теми, які дають
основи знань щодо торгового процесу, починаючи
з укладення контракту, визначення ризиків та їх
зменшення, поставки товару і закінчуючи питання#
ми, що робити у разі виникнення суперечок.
Теми навчального курсу: • Основні принципи укла#
дання контрактів; • Введення в контракти GAFTA і
основні положення; • Інспектування та відбір проб;
• Супровідні документи; • Сталійний час і деме#
редж; • Умови оплати; • Виняткові обставини; • Ар#
бітраж, посередництво (медіація) та суперечки.
Курс є частиною Програми професійного розвитку
GAFTA (GPD), яка дозволяє професіоналам розши#
рити кар'єрні можливості в галузі міжнародної тор#
гівлі зерновими, отримавши Торговий Диплом
GAFTA (Trade Diploma), і дає можливість стати ар#
бітром GAFTA в перспективі.

* * *

12
14 грудня 2018 року в м.Київ (Міжнародний
Виставковий Центр) відбудеться ІІ Міжнародна

виставка продовольчої продукції Ukrainian

Food Expo. Організатор — Ukrainian Food Export
Board (Рада з питань експорту продовольства).
Ukrainian Food Expo — єдиний в Україні «продо#
вольчий хаб», який об'єднує всіх гравців ринку —
від виробника до закупівельника та презентує весь
ланцюг виробництва — від сировини до збуту.
Ukrainian Food Expo 2018 — це: 
— 5000 відвідувачів з 50 країн світу і 10000 киян та
гостей міста; 
— 12 бізнес подій (більше 100 годин професійних
тематичних конференцій, конгресів та семінарів);
— Спеціалізовані експозиції: Networking#зона, Fresh#
зона, зона «Від лану до столу», зона «FoodTech».
— Business Networking — для представників бізнесу
діятиме безкоштовна спеціальна система «Пропо#
ную/Шукаю», на виставці можливо буде подати
заявку з продуктом, який цікавить і поспілкуватися
з усіма охочими у Business Networking зоні.
— Мобільний додаток UkrainianFoodExpo — уся пот#
рібна інформація по виставці завжди в зручному
доступі, це можливість максимально продуктивно
провести свій день серед сотень компаній експози#
ції, спланувавши зустрічі та відвідування заходів ді#
лової програми (вже зовсім скоро кожен зможе за#
вантажити мобільний додаток собі на телефон).
12#13 грудня Ukrainian Food Expo діятиме у В2В фор#
маті. Це унікальна можливість представити свою
продукцію потенційним закупівельникам, знайти
нових партнерів, провести прямі переговори та
укласти контракти з представниками мережевої та
лінійної торгівлі, гравцями ресторанного бізнесу,
оптовими закупівельниками та іноземними байє#
рами. В останній день заходу, 14 грудня, прово#
диться ярмарка#продаж для споживачів.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Так про врожай 
чи про святих?
ХЕЛЛОВІН відзначають у ніч з 31

жовтня на 1 листопада. Назва похо�

дить від шотландського скорочен�

ня англійської фрази All�Hallows�

Even — Вечір усіх святих, де even —

скорочення від evening. Вперше це

слово згадується у XIV ст. як вечір

напередодні християнського свята

Дня всіх святих, що відзначається у

католицькій і деяких лютеранських

церквах 1 листопада. Отже, начебто

все просто: релігійне свято. Але ж

до чого тут традиційні атрибути

Хелловіна — гарбузи з моторошни�

ми пекельними посмішками і свіч�

ками всередині?

Історики стверджують, що ко�

ріння святкування Хелловіну сягає

кельтського свята Самайн, яким

відзначали закінчення збирання

врожаю, а також зміну півріччя.

Кельти не дуже переймалися

порами року, тож їхній календар

розбивав рік лише на дві частини:

темну і світлу. Темна якраз і почи�

налася з початком місяця листопа�

да (кельтською звучало як «само�

ніос»). Разом із настанням темної

частини року, в перші три ночі са�

моніоса, кельти святкували новий

рік. Згодом вимова змінилося від�

повідно до правил вимови

гельськими мовами, і до початку

нашої ери свято стало називатися

Самайн, як і відповідний йому мі�

сяць.

Свято це поважав увесь люд

Британських островів. Можливо,

вирізати страшні пики на гарбузах

під час Самайну було модно й у

дохристиянські часи — невідомо,

правда, з якою метою. Однак вва�

жається, що асоціювати свято зі

смертю і потойбічними силами

стали саме завдяки християнству,

яке прибрало давній народний гос�

подарський зміст, залишивши лише

духовний — поклоніння перед мер�

твими. Уже у VIII ст. Вечір усіх свя�

тих починає поступово заміщати

Самайн. А от атрибути свята вро�

жаю — той же гарбуз, залишилися.

Як то казали у фільмі «Той самий

Мюнхгаузен», «спочатку планували

святкування, потім арешти; зреш�

тою вирішили сумістити».

Втім, це не така вже й рідкість,

коли християнські свята поглина�

ють старі язичницькі, залишаючи

від них лише давні традиції. Той же

Великдень, який у язичників був

святом приходу весни, християни

співставили з воскресінням Ісуса

Христа. 

Та нічого з цим не вдієш —

пам'ять народна на свята та інші

приємності значно міцніша, ніж на

уроки історії. Доволі свіжий при�

клад — дивне за назвою свято Ста�

рий Новий рік. Здається, ще 1918

року СРСР перейшов на Григорі�

анський календар, а неофіційно

Новий рік за Юліанським календа�

рем (з 13 на 14 січня за новим сти�

лем) як святкували, так і святкують

досі.

Але про гарбуз
ГАРБУЗ, до речі, як і свята, поняття

також умовне, оскільки у різні часи

замість нього використовували і

картоплю, і ріпу. Наразі це тради�

ційно гарбуз, який стараннями на�

родного і християнського фолькло�

ру набув нового втаємниченого

сенсу. Так, головний символ Хелло�

віну, який ще називають ліхтарем

Джека, символізує неприкаяну

душу, що блукає по землі. А легенда

про нього така:

Легенда 
про ліхтар Джека, 
або «І не питайте»
ІРЛАНДЕЦЬ за паспортом, а за

професією коваль Джек був відо�

мим пияком і ще більш відомим

скнарою. Таке рідко буває, але

Джек якось суміщав. Гроші у нього,

як у коваля, водилися, а от бажання

їх витрачати — не було аж ніякого.

Тож пив він за рахунок друзів, яких

від такої поведінки ставало дедалі

менше.

І от, коли на чергове «ти мене

поважаєш?», ніхто не відповів,

Джек у стані алкогольного делірію

(у просторіччі «білочки») запросив

єдиного, хто б погодився з ним ви�

пити — диявола. А сам�один він не

пив, бо то гріх великий. Натомість

обіцяв дияволові стандартну пек�

ельну платню — одну Джекову

душу. Подейкують, правда, що дия�

вол сам з'явився по неї за антисо�

ціальну поведінку коваля, але,

певне, брешуть. Адже яка рогатому

справа — як людина нагрішить, то

сама до пекла попаде.

Отже, пропустивши кілька ке�

лихів елю з дияволом, Джек почав

приходити до того стану, в якому

хоч якось міг міркувати, і второпав,

що втрапив у халепу. Втім, і знаку

не подав, пиячив з рогатим далі.

Коли ж хазяїн закладу попросив

розрахуватися, провернув свій ко�

ронний номер, через який у нього

не залишилося друзів: сказав, що

забув гроші вдома. Натомість за�

пропонував дияволу перекинутися

на монету, якою Джек розрахується

за пиво. 

Наївний ірландський диявол

погодився. І навіть не питайте, чому

він не відправив відразу Джекову

душу до пекла, без розрахунку з

трактирником, не відомо це нікому.

Можливо, профспілкові правила.

Як тільки диявол перекинувся

на монету, Джек поклав його до га�

манця, де зберігався срібний хре�

стик. Розп'яття відібрало всі сили

рогатого, і нечистий не міг вийти з

монетного стану. Дияволу залиши�

лося лише домовлятися з Джеком, і

той виторгував собі ще рік життя.

Але не питайте, як Джек розмовляв

з монетою, можливо, у середньо�

віччі були якісь курси.

Рівно за рік диявол знову прий�

шов за Джеком. Що ще слід знати

про ірландських дияволів, так це те,

що їм притаманна певна гуман�

ність. І у тій же мірі, як і наївність.

На останнє прохання Джека попої�

сти яблучок, лукавий радо поліз за

ними на дерево. Джек тим часом

надряпав на корі хреста, і диявол не

міг спуститися. І не питайте, чому

він не зістрибнув, можливо тоді в

Ірландії росли височенні яблуні.

Результатом перемовин стали ще 10

років недоторканності Джека. 

Втім, той помер раніше. До раю

Джека не пустили за гріхи, а диявол

на нього дуже образився, щоб пу�

скати до пекла (і, будь ласка, не пи�

тайте, де логіка). Джекова душа за�

лишилася блукати світом. Але ж

нам уже відомий характер цього на�

ївного гуманіста — ірландського

диявола: він залишив Джекові шма�

точок пекельного полум'я, щоб той

міг освітлювати собі дорогу. Джек

поклав цей подарунок у перший

ліпший гарбуз, відтоді і ходить з

цим ліхтарем світом.

Отака ось легенда, переповів,

як міг, а чому всі і досі носяться на

Хелловін з тими гарбузами, і не пи�

тайте — традиція. 

Традиції Хелловіна
ІСТОРИКИ зазначають, що карна�

вали і перевдягання у монстрів на

Хелловін — це зовсім молода тра�

диція. Вперше носіння маскарад�

них костюмів на Хелловін зареєс�

троване 1895 року в Шотландії.

Немає жодної згадки про подібні

традиції в США, Ірландії або Ан�

глії до 1900 року. Тим не менше,

вона активно поширюється світом.

Тож якщо вам ввечері 31 жовтня

хтось посміхнеться, поблискуючи

кликами вампіра, не шукайте най�

ближчу осину або часник — люди

святкують.

Більш давню історію має тради�

ція ходити по хатах, випрошуючи

солодощі. Вона з'явилася ще в Се�

редньовіччі і  спочатку була

пов'язана з Різдвом. Також відомо,

що в Англії та Ірландії бідняки

здавна ходили по домівках і випро�

шували так звані «духовні тістечка»

на День усіх святих, обіцяючи в

обмін молитися за душі померлих

родичів господарів. Хоча цей зви�

чай вважається споконвічно бри�

танським, дослідники також знахо�

дили згадки про нього на півдні Іта�

лії. Один із персонажів комедії

Вільяма Шекспіра «Два веронці»

вимовляє фразу «Ти скиглиш, як

жебрак на День усіх святих», що

свідчить про значне поширення да�

ного звичаю вже в кінці XVI ст.

Саме цей звичай переродився у

нинішню традицію «Солодощі або

пакощі», коли діти жартома погро�

жують господарям, вимагаючи цу�

керки чи печиво. Термін Trick�or�

treat («Солодощі або пакощі») впер�

ше почали використовувати в

США, перший раз його викори�

стання зафіксовано 1934 року.

Хелловін крокує світом
ПІСЛЯ ТОГО, як Хелловін почав

активно відзначатися з XIX ст. у

США і Канаді, він поширився по

всьому світу завдяки впливу амери�

канської культури, при цьому існує

низка регіональних відмінностей.

Наприклад, в Ірландії прийнято

влаштовувати великомасштабні пі�

ротехнічні дійства і палити багаття,

а в Шотландії цей звичай відсутній.

За межами країн, де живуть нащад�

ки кельтів, свято носить скоріше

комерційний характер, ніж куль�

турний або ритуальний. В Японії на

честь свята проводяться щорічні

паради, які зазвичай збирають ве�

личезну кількості учасників, що

створює значні проблеми міським

службам. Найвідоміший захід тако�

го роду проходить у місті Кавасакі,

вважається, що воно — найстаріше

місце святкування Хелловіна в

Японії.

Хелловін і релігія
ЗВІСНО, скільки людей, стільки і

думок. Те саме стосується і релігій�

них конфесій. Мені, наприклад, до

вподоби точка зору отця Габріеля

Аморта, ватиканського екзорциста

(на секундочку!), який вважає, що

«якщо американські та англійські

діти одягаються, як відьми на одну

ніч, то це не проблема. Немає нічо�

го поганого, якщо лише жарт». Та й

багато інших протестантських та ка�

толицьких священнослужителів

сприймають свято як веселий захід

для дітей, запрошують проводити

його в своїх парафіях, дозволяють

дітям і їхнім батькам вбиратися,

грати в ігри і безкоштовно отриму�

вати цукерки. Одним словом, якщо

людям подобається — то чому б і ні?

Підготував Павло Мороз
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ТРАДИЦІЇ ЛЮДСТВА Про хитромудрі переплетіння історії і традицій
якнайкраще можуть свідчити свята. Одне з них, що відбудеться незабаром
— Хелловін, вже достатньо відоме в Україні попри своє кельтське коріння.
Глобалізація, що ж вдієш.

Хелловін — святий і грішний
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