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ПЕРЕДПЛАТА 2019
Шановні читачі! Розпочалась передплата2019!
Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2019й рік
у будьякому поштовому відділенні за каталогом
або через Редакцію за тел. (044) 2279355.
Передплата на газету триває протягом всього року.
ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!
Наш індекс:

98990

ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики,
станом на 11 грудня ц.р. жнива в
Україні остаточно не завершено.
Попередні підсумки є такими.
Зернові та зернобобові культури
обмолочено на площі 14,7 млн га,
або 99% до прогнозу, намолочено
69,9 млн т зерна при врожайності
47,6 ц/га (2017 р. — 42,9 ц/га).
Довідково: Ранні зернові та зер
нобобові культури зібрано з площі
9,9 млн га при врожайності 34,8
ц/га, намолочено 34,3 млн т зерна
нового врожаю, у т.ч.:
— пшениці з 6,6 млн га при вро
жайності 38,0 ц/га намолочено 25,1
млн т;
— ячменю з 2,5 тис. га при вро
жайності 30,3 ц/га намолочено 7,5
млн т;
— жита зі 147,6 тис. га при
врожайності 26,6 ц/га намолочено
392,2 тис. т;
— вівса зі 196,0 тис. га при вро
жайності 23,1 ц/га намолочено
452,2 тис. т;

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Зміна
Станом на Зміна
тиж% з початку
13.12.2018 задень
року

PFTS індекс (UA)
571,36 %0,7% 81,3%
РТС (RU)
1126,06 %0,7% %2,5%
WIG 20 (PL)
2293,64 0,0% %6,8%
WIG Ukraine (PL)
437,84 %1,4% %11,2%
DAX* (DE)
10929,43 %2,4% %15,4%
S&P 500* (US)
2651,07 %1,8% %0,8%
* – за попередню торгівельну сесію.

За даними «EAVEX CAPITAL»

український тижневик ділової інформації

КОМПАНІЇ
БУДНІ НІБУЛОНІВСЬКИХ КОРАБЕЛІВ
На суднобудівному підприємстві «НІБУЛОН»,
незважаючи на примхи погоди, тривають роботи над
п'ятьма замовленнями, серед яких чотири лінійних
буксири проекту POSS$115 та найдовше за всю історію
заводу судно — потужний 140$метровий самохідний
перевантажувач.
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www.agroprofi.com.ua

АГРОПОЛІТИКА
З'ЇЗД АГРАРНОГО СОЮЗУ УКРАЇНИ:
ДАВАЙТЕ ОБГОВОРИМО І ЗРОБИМО!
Звітно$виборчий з'їзд Громадської спілки «Аграрний
союз України» минулого тижня одностайно висловив
довіру та залишив на посаді голови АСУ Геннадія
Новікова, обрав раду спілки та ревізійну комісію,
заслухавши інформацію про ситуацію у вітчизняному
АПК та звіт про роботу Ради ГС «АСУ».
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Попередні підсумки жнив2018
— гороху з 431,6 тис. га при
врожайності 18,6 ц/га намолочено
801,3 тис. т.
Крім того, ріпак обмолочено на
площі 1,0 млн га, при врожайності
26,1 ц/га намолочено 2,7 млн т.
Кукурудза обмолочена на площі
4,5 млн га, або 98% до прогнозу, на*
молочено 34,7 млн т зерна при вро*
жайності 77,3 ц/га (2017 р. — 54,3
ц/га).
Гречка обмолочена на площі
108 тис. га, або 99%, намолочено
136 тис. т зерна при врожайності
12,6 ц/га (2017 р. — 11,1 ц/га).
Просо зібране з площі 51 тис.
га, або 98%, намолочено 78 тис. т
зерна при врожайності 15,4 ц/га
(2017 р. — 14,9 ц/га).
Крім того, соняшник обмолоче*
ний на площі 6,0 млн га, або 99,8%
до прогнозу, намолочено 13,8 млн т

при врожайності 22,8 ц/га (2017 р.
— 20,1 ц/га).
Сою зібрано з площі 1,7 млн га,
або 99% до прогнозу, намолочено
4,4 млн т при врожайності 25,8 ц/га
(2017 р. — 19,4 ц/га).
Цукрові буряки викопано на
площі 274 тис. га, або 98%, накопа*
но 13,5 млн т при урожайності 495
ц/га (2017 р. — 468 ц/га), вивезено
12,7 млн т.
Найбільший вал зерна намоло*
тили хлібороби у Полтавській — 6,4
млн т, Вінницькій — 6,1 млн т, Чер*
каській — 4,8 млн т, Одеській і Чер*
нігівській — по 4,3 млн т, Сумській
— 4,2 млн т, Хмельницькій — 4,1
млн т, Київській — 3,9 млн т та
Харківській — 3,8 млн т областях.
Найвища урожайність зернових
та зернобобових культур у Черкась*
кій — 72,8 ц/га, Хмельницькій —

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
М'ЯСНА СТАТИСТИКА:
СКІЛЬКИ САЛА ІМПОРТУЄМО?

71,6 ц/га, Вінницькій — 71,2 ц/га,
Київській — 68,5 ц/га та Сумській
— 67,0 ц/га областях.
За даними Української зернової
асоціації, вітчизняні аграрії цього*
річ отримають рекордний за всю іс*
торію країни ужинок зернових та
олійних культур — на рівні 92 млн т.
Також рекордним очікується ек*
спорт 2018/2019 маркетингового
року — близько 52,5 млн т.

Сівба озимих під урожай
2019. Озимих зернових, при прог*
нозованій площі 7,2 млн га, посіяно
на площі 7,1 млн га, або 99% до прог*
нозу (2017 р. — 6,9 млн га), з них:
— озимої пшениці, при прогно*
зі 6,2 млн га, посіяно 6,1 млн га, або
99% (2017 р. — 6,0 млн га);
— жита, при прогнозі 147 тис.
га, посіяно 120 тис. га, або 82%
(2017 р. — 147 тис. га);

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

На конференції «М'ясний бізнес»
журналісти отримали поточну статистику
ринку, дізналися, скільки сала імпортується
в Україну, а також про профілактику АЧС
у Німеччині.
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— озимого ячменю, при прог*
нозі 872 тис. га, посіяно 886 тис. га,
або 102% (2017 р. — 824 тис. га).
Крім того, озимий ріпак, при
прогнозованій площі 888 тис. га,
посіяно на 1,0 млн га, або 117%
(2017 р. — 866 тис. га).
Стан посівів озимих. Об*
стеження посівів озимих зернових
культур станом на 07.12.2018 р. по*
казує, що з посіяних 7,1 млн га
сходи отримано на площі 6,9 млн га
(97%), із них у доброму та задовіль*
ному стані 5,9 млн га (86%), у слаб*
кому та зрідженому стані — 0,9 млн
га (14%).
Крім того, із посіяних 1,03 млн
га сходи озимого ріпаку отримані
на площі 1,0 млн га (98% до посія*
них), з них в доброму та задовільно*
му стані 944 тис. га (92%), в слабко*
му та зрідженому — 82 тис. га (8%).

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
ХОЧЕШ БУТИ ЩАСЛИВИМ ó
БУДЬ НИМ!

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.

День Благодійного фонду «Повір у себе»
Віктора та Ірини Іванчиків, який відбувся
8 грудня в Києві, був присвячений
важливій і невичерпній темі — Щастя.
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ОФІЦІЙНІ НОВИНИ
Призначено
в.о. міністра
аграрної політики
та продовольства
Згідно з розпорядженням
№920р від 28 листопада
2018 року Кабінет Міністрів
України призначив тимча
сово виконуючим обов'яз
ки міністра аграрної полі
тики і продовольства Укра
їни першого заступника мі
ністра Максима Мартиню
ка. Про це повідомляє
пресслужба Кабміну.
«Покласти тимчасово вико
нання обов'язків міністра
аграрної політики і продо
вольства України на пер
шого заступника міністра
аграрної політики і продо
вольства України Максима
Мартинюка», — йдеться в
документі.
Нагадаємо, 22 листопада
2018 року Верховна Рада
України звільнила міністра
аграрної політики і продо
вольства Тараса Кутового.
Він подав у відставку 23
травня 2017 року.

Нацбанк зберіг
облікову ставку
у 18% річних
Національний банк Украї
ни вдруге поспіль зберіг
облікову ставку на рівні
18% річних. Відповідне рі
шення правління НБУ
№834рш «Про розмір
облікової ставки» від 13
грудня 2018 року опубліко
вано на офіційному інтер
нетсайті банку.
«Правління Національного
банку України ухвалило рі
шення залишити облікову
ставку незмінною на рівні
18% річних. Поточні та
прогнозні монетарні умови
в даний час досить жорсткі,
щоб забезпечити зниження
інфляції до мети 5% у 2020
році», — йдеться в повідо
мленні.
Відзначається, що в листо
паді споживча інфляція
склала 10% у річному вимі
рі і була близька до остан
ніх прогнозів регулятора, а
її прискорення порівняно з
попередніми місяцями
було очікуваним.
Наступне засідання пра
вління Національного
банку з питань монетарної
політики відбудеться 31
січня 2019 р.
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www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Молочна переробка:
підсумки 10 місяців року
Підсумки 10 місяців у галузі
переробки молока оприлюд
нили в «Асоціації виробни
ків молока». Загалом ринок
характеризувався зростан
ням обсягів цільномолочної
продукції та специфічних
експортних продуктів (суха
сироватка, казеїн), а от ви
робництво пари масло/сухе
молоко — скоротилося.
ВИРОБНИЦТВО питного мо*
лока жирністю більше 1% від
початку року зросло на 7,2% та
склало 402,4 тис. т. Молоко
жирністю 3,2% на кінець листо*
пада на полицях магазинів кош*
тувало в середньому 30 грн, що
на 10% вище ціни минулого
року.
Обсяг виробництва кефіру,
сметани та інших сквашених
молочних продуктів за цей пе*
ріод зріс на 2,6% — до 233,3 тис.
т, обсяг йогуртів зріс на 8,8% та
склав 106,2 тис. т. Ціна на нього
в магазинах на початку грудня

становила 59,6 грн/кг, що на
14% вище ціни минулого року.
Група дитячого харчування
також зростає: молоко та верш*
ки для дитячого харчування
(18,4 тис. т; +15,7%), дитячий
кисломолочний сир (5,7 тис. т;
+11,7%).
Як відмічають представники
переробників, зростання вироб*
ництва цих груп товарів стало

Електронні сервіси
Держгеокадастру

можливим за рахунок збільшен*
ня доходів населення цього року,
швидше всього неофіційних.
Водночас, група масло/сухе
збиране молоко зменшилася.
Цьому сприяло зниження цін на
них на світовому ринку. Обсяг
масла за 10 місяців не змінився і
склав 91,3 тис. т. Тоді як збира*
ного молока було насушено на
16,6% менше — 35,3 тис. т.

У Держреєстрі вже 235 тисяч
операторів харчових продуктів
ЗА ЧАС дії нових умов реєстрації потужностей операторів ринку до
Держпродспоживслужби звернулися щодо внесення інформації до
Державного реєстру потужностей 235 тис. операторів ринку, повідо*
мляє прес*служба Мінагрополітики.
Нагадаємо, що Державний реєстр потужностей операторів ринку
харчових продуктів (наказ Мінагрополітики України від 10 лютого
2016 р. №39 «Про затвердження Порядку проведення державної реє*
страції потужностей, ведення державного реєстру потужностей опера*
торів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам»)
набув чинності 4 квітня 2016 року.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку,
які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного
дозволу, зобов'язані зареєструвати потужності, які використовуються
на будь*якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.
Для державної реєстрації потужності достатньо подати заяву тери*
торіальному органу Держпродспоживслужби (з реквізитами територі*
альних управлінь Держпродспоживслужби можна ознайомитись на
сайті Держпродспоживслужби. Реєстрація здійснюється безоплатно
впродовж 15 робочих днів після отримання заяви.
Неподання суб'єктом господарювання заяви про державну реє*
страцію потужностей, тягне за собою накладення штрафу: на юридич*
них осіб — у розмірі від 23 до 30 мінімальних заробітних плат, на фі*
зичних осіб*підприємців — у розмірі від 8 до 15 мінімальних заробіт*
них плат.

ВИДАВЕЦЬ%РЕДАКЦIЯ:
ТОВ «АГРОМЕДІА%ПРО».
український тижневик ділової інформації
СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО%АЛЬФА%ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА%ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931%1815ПР від 31.07.2007 р.
Передплатний індекс 98990.

Дещо кращі ціни на сухе
цільне молоко дали можливість
наростити їхній обсяг — 10,6
тис. т (+8,9%).
Виробництво казеїну та ка*
зеїнатів від початку року зросло
на 6,3% — 7 тис. т, а сироватки
— на 12%, до 59,2 тис. т. Ек*
спортує казеїн практично одна
компанія в Україні, а от укра*
їнською сироваткою залишаєть*
ся дуже зацікавленим Китай.
Виробництво сиру твердого
за рік практично не змінилося
— +0,6%, 80,1 тис. т. Продають
його в торговельній мережі в се*
редньому по 190*198 грн/кг, що
на 10% вище минулорічної ціни.
Обсяг виробництва плавле*
них сирів зріс на 7% — до 23,4
тис. т. Експортують їх в основ*
ному до Молдови.
Наближення новорічно*різ*
двяних свят сприятиме зро*
станню продажів молочних
продуктів, підтримку цьому на*
даватимуть традиційні святкові
знижки.

дянин має можливість переглядати оцінку будь*якої земельної ділян*
ки за межами населеного пункту та отримувати розрахунок оцінки ма*
сиву ділянок та ділянок із довільними межами.

НИНІ на базі Державного земельного кадастру надається низка ци*
фрових адміністративних послуг, в яких застосовуються зручні та акту*
альні засоби аутентифікації (ЕЦП, BankID, MobileID). Дані Держгео*
кадастру, інтегровані із системою захисту інформації Blockchain, є аб*
солютно відкритими в режимі читання. Про це на засіданні уряду про*
інформував в.о. міністра аграрної політики та продовольства України
Максим Мартинюк, повідомляє прес*служба відомства.
«Сьогодні вже 73% всієї території України є в системі Держгеока*
дастру. Фактично вперше разом із Міністерством юстиції було син*
хронізовано два ключових реєстри — це земельний кадастр і реєстр
речових прав, що практично унеможливлює рейдерство та будь*які
маніпуляції в земельній сфері», — наголосив він.
За словами чиновника, важливим етапом транспарентності зе*
мельних відносин стало запровадження електронних земельних торгів,
які вже діють на двох майданчиках — OPENMarket державного під*
приємства «СЕТАМ» і ПРОЗОРРО.Продажі. Перші е*торги відбулися
18 жовтня, а станом на 12 грудня вже продано прав оренди на 25 зе*
мельних ділянок.
«Хочу нагадати, — сказав в.о.міністра, — що всі кошти від оренди
землі йдуть виключно до місцевих бюджетів. І якщо стартова ціна лота
була 8% від нормативної грошової оцінки, то завершили ми в се*
редньому на 18,2%. Тобто, надходження до місцевого бюджету зросли
майже до 2 млн грн за ці 25 земельних ділянок».
Крім того, було запроваджено екстериторіальне погодження про*
ектів землеустрою. Діє прозора та зрозуміла схема роботи, серед пере*
ваг якої відсутність контакту з чиновником, он*лайн моніторинг 24/7,
чіткі строки відпрацювання (10 днів), відсутність повторних відмов.
У тестовому режимі працює портал нормативної грошової оцінки
земельних ділянок за адресою: ngo.land.gov.ua. Відтепер кожен грома*
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Індекси цін на товари
і послуги в Україні
у листопаді 2018 року
*

СТАТИСТИКА Споживчі ціни у листопаді 2018 року порівняно з попереднім
місяцем становили 1,4%, з початку року — 8,9%. Базова інфляція у листопаді
2018 р. порівняно з попереднім місяцем становила 1,1%, з початку року — 8,1%.
НА СПОЖИВЧОМУ ринку в ли*
стопаді ціни на продукти харчу*
вання та безалкогольні напої зро*
сли на 1,3%. Найбільше (на 9,1%)
подорожчали овочі. На 4,5*1,3%
зросли ціни на молоко та молочні
продукти, хліб, масло, сало, мака*
ронні вироби, рибу та продукти з
риби. Водночас на 4,5% подешев*
шали фрукти, на 1,7*0,4% —
цукор, свинина, яйця, м'ясо птиці.
Ціни на алкогольні напої та
тютюнові вироби підвищилися на
1,1%, у т.ч. тютюнові вироби — на
1,3%, алкогольні напої — на 0,8%.
Зростання цін (тарифів) на
житло, воду, електроенергію, газ
та інші види палива на 6,1% відбу*
лося головним чином за рахунок
підвищення цін на природний газ
на 22,9%, а також тарифів на ка*
налізацію — на 2,5%, гарячу воду,
опалення — на 2,3%, водопоста*
чання — на 2,1%.

Підвищення цін на транспорт
у цілому на 0,5% в основному
спричинено подорожчанням про*
їзду у автодорожньому пасажирсь*
кому транспорті на 3,5%. Разом з

тим на 1,3% подешевшали паливо
та мастила.
У сфері зв'язку ціни зросли на
1,7%, через подорожчання місце*
вого телефонного зв'язку на 7,5%.

Мал. Зміни цін на продукти харчування (у % до попередн. місяця)

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

За матеріалами Держстату України (Експрес&випуск від 10 грудня 2018 р.)

Нова угода переформатує
світовий ринок сої
ЗГІДНО з повідомленням Bloomberg, передає Аgrore*
view, США і Китай мають намір укласти нову торго*
вельну угоду протягом трьох місяців. У вівторок міні*
стерство комерції КНР заявило, що переговори з
США про усунення торгово*економічних протиріч
просуваються успішно і Китай очікує від них позитив*
них результатів.
Глобальний ринок сої на даний час переживає під*
силення конкуренції. Конкурентна боротьба між ек*
спортерами сої зростає на тлі скорочення споживання
олійної Китаєм, обумовленого новими стандартами
кормів у країні та зменшенням поголів'я свиней через
спалах АЧС.
Подальшому зміщенню рівноваги на глобальному
ринку сої сприяють рекордні валові збори в США, які
поточного року сягнули 125 млн т. Водночас, фермери
змушені шукати додаткові напрямки збуту олійної
після втрати ринку Китаю.
Водночас найближчими місяцями дуже ймовірне
укладання оновленої торгової угоди між США та КНР,
що суттєво змінить ситуацію на світовому ринку. Так,
нещодавно Президент США Дональд Трамп повідо*
мив, що Китай погодився негайно відновити закупі*
влю американської сої, проте поки невідомо, чи ска*
сує він 25% мито на сою зі США.

Держпродспоживслужба
затвердила періодичність
перевірок вантажів
ДЕРЖАВНА служба України з питань безпеки харчо*
вих продуктів і захисту споживачів 12 грудня 2018 р.
наказом №1019 затвердила періодичність перевірок
вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну те*
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Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %
Листопад 2018 до
жовтня грудня листоп.
2018
2017
2017
СПОЖИВЧІ ЦІНИ
1,4
8,9
10,0
Продукти харчування та безалкогольні напої
1,3
5,9
7,5
Продукти харчування загалом
1,4
6,1
7,8
Хліб та хлібопродукти
2,1
12,8
13,9
Хліб
3,3
19,6
21,8
Макаронні вироби
1,4
12,4
14,2
М'ясо та м'ясопродукти
0,1
9,2
9,8
Риба та рибопродукти
1,3
10,9
10,3
Молоко
4,5
5,8
10,0
Сир і м'який сир (творог)
2,3
7,5
10,1
Яйця
%0,5
%8,5
%2,3
Масло
2,7
7,9
10,4
Олія соняшникова
0,3
2,3
3,0
Фрукти
%4,5
%16,5
%14,8
Овочі
9,1
9,7
17,5
Цукор
%1,7
%8,4
%11,8
Безалкогольні напої
0,5
5,2
5,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби
1,1
16,7
17,4
Одяг і взуття
%0,6
4,6
2,1
Одяг
%0,6
4,2
1,2
Взуття
%0,7
4,7
2,6
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
6,1
9,9
10,2
Утримання та ремонт житла
0,7
10,5
11,7
Водопостачання
2,1
19,2
17,8
Каналізація
2,5
20,3
18,8
Утримання будинків та прибудинкових територій
1,0
22,9
23,2
Електроенергія
0,0
0,0
0,0
Природний газ
22,9
22,9
22,9
Гаряча вода, опалення
2,3
3,0
3,8
Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла 0,6
6,8
7,0
Охорона здоров’я
0,9
8,1
8,9
Медичні товари, ліки та обладнання
0,7
6,7
7,6
Амбулаторні послуги
1,4
12,3
13,1
Транспорт
0,5
14,7
16,8
Паливо і мастила
%1,3
16,1
19,0
Транспортні послуги:
3,1
26,0
27,8
Залізничний пасажирський транспорт
0,0
15,8
15,4
Автодорожній пасажирський транспорт
3,5
27,1
29,0
Зв’язок
1,7
13,8
14,5
Відпочинок і культура
0,3
4,6
4,7
Освіта
0,1
13,3
13,3
Ресторани та готелі
1,0
11,7
13,7
Різні товари та послуги
3,4
7,8
11,1

риторію України. Про це повідомляє прес*служба ві*
домства.
Зокрема, зазначений наказ визначає періодичність
документальних перевірок, перевірок відповідності,
фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випро*
бувань) вантажів, які включені до Переліку товарів,
що підлягають державному контролю на призначених
прикордонних інспекційних постах, що затверджений
наказом Мінагрополітики від 26.03.2018 №159, а
також до Переліку харчових продуктів нетваринного
походження і кормів нетваринного походження, ван*
тажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну те*
риторію України підлягають підсиленому державного
контролю, що затверджений наказом Мінагрополіти*
ки від 26.03.2018 №158, та підлягають державному
контролю відповідно до щорічного плану державного
контролю.
«Даний документ розроблений відповідно до пунк*
ту наказу Міністерства аграрної політики та продо*
вольства України від 19.10.2018 №501, яким затвердже*
но Порядок визначення та застосування періодично*
сті документальних перевірок, перевірок відповідності,
фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випро*
бувань) вантажів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України», — йдеться в повідомленні.

Україна приєдналася
до міжнародної Конвенції
про вантажну марку
УКРАЇНА приєдналася до Протоколу 1988 по Міжна*
родної конвенції про вантажну марку 1966 року. Про
це з посиланням на дані прес*служби посольства Ук*
раїни у Великобританії повідомляє Адміністрація мор*
ських портів України.
«Приєднання України до цього міжнародного до*
говору сприятиме вдосконаленню правил щодо огля*
дів та видачі обмірювальних свідоцтв суднам, які здій*

Товари та послуги

снюють міжнародні рейси, з метою забезпечення без*
пеки судноплавства», * йдеться у повідомленні.
Конвенція про вантажну марку * міжнародна кон*
венція, підписана 5 квітня 1966 року в Лондоні з ініціа*
тиви Міжнародної морської організації. Вона заборо*
няє вихід в море судна в міжнародний рейс, якщо воно
не було відповідним чином оглянуто, йому не була на*
несена вантажна марка і не видано Міжнародне свідоц*
тво про вантажну марку або, за необхідності, Міжна*
родне свідоцтво про вилучення для вантажної марки.

Попит на українську
картоплю зростає
ПОПИТ на картоплю в Україні продовжує зростати,
причому найбільшу зацікавленість у закупівлі цієї про*
дукції проявляють компанії з Молдови та Азербайджа*
ну. Про це повідомляють аналітики Української пло*
доовочевої асоціації (УПОА).
Як свідчать дані моніторингу ринку, активна торго*
ва діяльність провокує і подальше подорожчання кар*
топлі. Зокрема, тільки за тиждень українським вироб*
никам вдалося підвищити ціни на цю продукцію на
10*14%. Так, вже сьогодні вони укладають угоди по 4*
5,5 грн/кг ($0,14*0,20 за кг).
Таким чином, на сьогодні картопля в українських
господарствах коштує в середньому в 1,5 разу дорожче,
ніж на початку грудня 2017 року. Більш того, фермери
вже поточного тижня планують вдатися до чергових
спроб підвищити ціни. Свої дії вони аргументують як
активним попитом, так і досить обмеженою пропози*
цією якісної картоплі на українському ринку.
Нагадаємо, що поточного сезону Україна досить
стрімко нарощує обсяги експорту картоплі.
Згідно з інформацією проекту EastFruit, за вере*
сень*жовтень 2018 року українські компанії вже від*
вантажили на зовнішні ринки 6,3 тис. тонн цієї про*
дукції, а це аж у 15 разів перевищує результати за ана*
логічний період попереднього сезону.
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Будні нібулонівських корабелів
На суднобудівному підпри
ємстві «НІБУЛОН», незва
жаючи на примхи погоди,
тривають роботи над п'ять
ма замовленнями, серед
яких чотири лінійних букси
ри проекту POSS115 та най
довше за всю історію заво
ду судно — потужний 140
метровий самохідний пере
вантажувач.

суднобудівники компанії завер
шують монтаж систем у машин
ному відділенні та готують го
ловний розподільний щит до
прийому берегового живлення.
Водночас на буксирі підключе
но мережу штатного освітлення
машинного відділення і допо
міжних приміщень судна. Роз
почато випробування загально
суднових систем судна.

Перший буксир проекту
POSS115 (зам. 10028)
Добудівні роботи на судні
вже добігають кінця. Зокрема,

Другий буксир проекту POSS
115 (зам. 10029)
На судні триває монтаж го
ловних двигунів і валопроводу. У

житлових приміщеннях надбу
дови ведуться роботи з вигото
влення та встановлення трубо
проводів санітарних систем. Го
тується до встановлення на бук
сир ходова рубка.
Третій буксир проекту POSS
115 (зам. 10030)
Нібулонівські корабели за
вершили формування міцного
корпусу судна, його очистку та
ґрунтовку. Розпочато встано
влення патрубків донноборто
вої арматури і приварного наси
чення судна.

Четвертий буксир проекту
POSS115 (зам. 10031)
На стапельному майданчику
вже встановлені перші секції
міцного корпусу судна. Водно
час завершується виготовлення
секцій ходової рубки лінійного
буксира.
Самохідний перевантажувач
проекту П140 (зам. 10032)
Разом із продовженням
укрупнення блоків з днищевих
секцій судна на стапельному
майданчику у розпалі робота і на
інших дільницях суднобудівно

судноремонтного заводу. Зокре
ма, на механослюсарній діль
ниці виготовляється приварне
насичення секцій — трапи і гор
ловини відсіків, а фахівці мон
тажнотрубопровідної дільниці
працюють над виготовленням
труб баластної і повітряновимі
рювальної систем.
Варто зазначити, що водно
час із успішним виконанням
суднобудівної програми на тери
торії суднобудівного підприєм
ства «НІБУЛОН» триває розбу
дова виробничих потужностей
заводу.

Реальна можливість будувати
140метрові повнокомплектні судна
На суднобудівносудноре
монтному заводі «НІБУЛОН»
добігає кінця перебудова за
водського сліпу, яка передба
чає, окрім будівництва додат
кових підйомноспускових і
стапельних колій, подовжен
ня на 12 метрів передаточної
гребінки. Виконання цього
комплексу робіт дозволить
спускати судна майже вдвічі
більшою шириною — 30 м та
довжиною 140 метрів.
НА СЬОГОДНІ полтавська під
рядна організація ПП «Владікос»
повністю завершила будівництво
стапельних колій №1116.
Майже повністю виконано і за
сипку основи під монолітні
б а л к и п і д й о м н о  с п ус к о в и х
колій, загальна довжина якої 72
м, 64 м з яких — під водою. Та
кож завершено на підприємстві
будівництво підпірних стінок
пірсу, у ході чого було використа
но 800 м металевого шпунта. До
бігають кінця і будівельні роботи
з подовження передаточної гре
бінки, завдяки чому ССЗ «НІБУ
ЛОН» зможе спускати на воду та
обслуговувати судна довжиною

не 18 метрів, як натепер, а 30 ме
трів.
Паралельно з реконструкцією
сліпу було проведено роботи із
заміни рейок на спускових та від
катних доріжках №17, а також
укладено близько 1500 м нових
рейок і шпал на стапельному
майданчику суднобудівносудно
ремонтного заводу.
Зазначимо, що наразі у рам
ках реконструкції нібулонівської
верфі, окрім перебудови сліпу, до
введення в експлуатацію готу

ються два нові склади (ізоляцій
ного обладнання та лакофарбо
вих матеріалів) та монтується по
тужний поворотний портальний
кран Liebherr.
Однак на цьому модернізація
потужностей заводу не завершу
ється. Зокрема, у планах керів
ництва компанії провести рекон
струкцію другого поверху трубоз
гинальної дільниці, що дозволить
розмістити додаткові побутові
приміщення та покращити умови
роботи працівників.
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Комбінований посівний комплекс Mzuri Pro&Til — це три
операції (розпушування, внесення добрив і сівба) за один прохід
безпосередньо по стерні, без попередньої підготовки ґрунту

Mzuri ProTil: посівна по стерні в один прохід
ПОСІВНІ комплекси, які здійсню*
ють кілька операцій за прохід — не
новина для вітчизняних аграріїв.
Інноваційний прорив британської
техніки Mzuri Pro)Til у тому, що її
посівний комплекс обробляє лише
вузькі смуги ґрунту по стерні на гли*
бину від 15 до 25 см, шириною 12
см, вносить добрива — рівномірно
на всю глибину в шар оброблюва*
ної смуги, перемішуючи з ґрунтом,
і висіває насіння на необхідну по*
стійну глибину. Таке внесення доб*
рив забезпечує рослинам потужну
кореневу систему.
При цьому смуги стерні між об*
робленими ділянками залишають*
ся неушкодженими. Все це створює
ідеальні сходи висіяного насіння і
в подальшому ідеальні умови для
швидкого проростання і вегетації
рослин, а отже — забезпечує високі
врожаї відмінної якості. А також
економить до 30*40% добрив, по*
требує 15*20 л дизпалива на гектар

(проти 50 л при традиційному об*
робітку) і на 15*20% збільшує вро*
жайність сільгоспкультур — пше*
ниці, ріпаку, соняшнику, кукуру*
дзи, гречки, гороху, сої тощо.
Отже унікальна техніка Mzuri
Pro)Til призначена для одночасно)
го проведення всіх необхідних пе)
редпосівних і посівних операцій по
системі смугового (або лінійного)
обробітку ґрунту — Strip)Till (що
ввібрала всі переваги традиційного
(орного) і нульового обробітку
ґрунту No*Till).
Завдяки виконанню лише од*
ного проходу полем істотно скоро*
чується такий дорогоцінний для аг*
рарія час на посівні роботи, що
особливо важливо в піковий пе*
ріод. Тож незалежно від примх по*
годи, ця технологія дозволяє дотри*
муватися оптимальних строків
сівби.
Технологія Mzuri Pro*Til дозво*
ляє утримувати і накопичувати

вкрай необхідну вологу і зменшити
втрати органічних речовин, що по*
зитивно впливає на структуру, ро*
дючість і врожайність ґрунтів. На
противагу багаторазовим проходам
при плужному або безплужному
машинному землеробстві, одно*
разовий прохід Mzuri Pro*Til не
ущільнює ґрунт і не занапащає
його біоту.
Лапи глибокорозпушувача і ко*
леса, що ущільнюють розпушений
ґрунт, розташовані по черзі у два
ряди, що дає змогу навіть за знач*
ної кількості пожнивних решток на
полі легко проходити між ними.
Завдяки гідравлічній системі лапи
глибокорозпушувача і посівні сош*
ники кожної секції чинять однако*
вий тиск на ґрунт. Це забезпечує
рівномірну глибину обробітку і ви*
сіву, а також відмінний контакт на*
сіння з ґрунтом.
Усі функції управління і кон*
тролю процесу роботи, у тому числі

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.
НАМ ДОВІРЯЮТЬ.
Газета «АГРОПРОФІ» дванадцятий рік подає інформацію про реальний
стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне. Ми постійно
перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і фахівцями
господарств, тому наша інформація – з першоджерел.
Для висвітлення проблем АПК ми залучаємо кращих вітчизняних
експертів галузевих ринків, щотижня подаємо ціни на сільгосппродукцію в
Україні і світі.
Інформація нашої газети дає змогу керівникам і фахівцям вільно
орієнтуватися в кон'юнктурі ринку, уникати невигідної реалізації продукції
і більш зважено планувати роботу підприємства. Тому ми користуємося
розумінням і повагою з боку наших читачів.
Дуже хочеться, щоб підготовлена у такий спосіб інформація доходила
до якомога більшого числа споживачів і мала ще більший вплив на ситуацію
в українському АПК.

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

Шановні читачі! Радо повідомляємо вам, що від вересня поточного року
розпочалася передплата на періодичні видання на 2019 рік.
Передплатити «АГРОПРОФІ» на 2019 рік ви можете у будь%якому відділенні
«Укрпошти» за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію.

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

регулювання норми внесення доб*
рив і висіву насіння, виконуються
комп'ютером RDS Artemis.
Щодо технічної специфікації:
робоча ширина сівалок різних мо*
дифікацій становить 3, 4 та 6 м;
транспортна ширина 2,95 м; єм*
ність бункера 1500*4300 л (у про*
порційному відношенні 60:40, на*
сіння та добрива); кількість рядків
9, 11 та 17; агрегатується з тракто*
рами потужністю 180*220, 280*340
та 450*500 кс; робоча швидкість
9*15 км/год.
***
Доказом ефективності застосу*
вання Mzuri Pro*Til стали відмінні
результати роботи цих інновацій*
них посівних комплексів у багатьох
господарствах різних регіонів Укра*
їни останніми роками.
Mzuri ProTil представляє
ТОВ НВА «Перлина Поділля».
Сьогодні на полях господарства
ТОВ НВА «Перлина Поділля», що

на Хмельниччині, працює два по*
сівних комплекси Mzuri Pro*Til
Selekt 4 та 6 м.
Перша сівалка Mzuri Pro*Til
Selekt 6Т була придбана господар*
ством 2015 року. Найкраще Mzuri
Pro*Til зарекомендували себе на
посівах озимої пшениці та озимого
ріпаку. Для прикладу, озимий ріпак
2017*го дав прибавку до врожаю
(порівняно з класичною технологі*
єю посіву) — 700 кг/га на площі
800 га.
Після випробування на власно*
му досвіді, ТОВ НВА «Перлина По*
ділля» стало дилером компанії
Mzuri у Західному регіоні України.
Господарство реалізує, проводить
навчання та надає сервісне обслу*
говування даної техніки.
Телефони для консультацій:
+38)067)382)1133 та +38)067)382)
8044 — порадимося, обговоримо та
приймемо рішення.
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М'ясна статистика: скільки сала
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Мал.1. Поголів’я ВРХ в Україні станом на початок року (млн голів)

Мал.2. Поголів’я свиней в Україні на початок року (млн голів)

АНАЛІТИКА Антропологи стверджують, що вживання м'яса стало одним із
вирішальних факторів еволюції людини. Без амінокислот, що містяться у ньому,
можливо, ми б і досі стрибали по деревам. Саме тому з різноманітної ділової
програми ІІ Міжнародної виставки продовольчої продукції Ukrainian
Food Expo 2018, що відбулася 12%13 грудня в Києві, ми обрали конференцію
«М'ясний бізнес», де отримали поточну статистику ринку, дізналися, скільки
сала імпортується в Україну, а також про профілактику АЧС у Німеччині.
КОНСУЛЬТАНТ ФАО та аналітик
сільськогосподарських ринків
Андрій Панкратов розповів про
поточний стан і перспективи
ринку м'яса в Україні і світі. Отже,
кілька фактів, які треба знати про
ринок м'яса в Україні.
Цього року маємо найнижче
поголів'я по ВРХ і свиням, на)
ступного року очікується подаль)
ше зниження. Зокрема, станом на
початок 2018 року маємо 3,5 млн
голів ВРХ по всіх категоріях гос*
подарств. Уже є статистичні дані
за 11 місяців цього року, які дають
змогу з достатньою точністю
спрогнозувати, що на початок
2019 року поголів'я становитиме
3,4 млн голів (див. мал. 1). Скоро*
чення відбувається в основному за
рахунок господарств населення,
трохи повільніше в сільгосппід*
приємствах. Проте вже кілька
років маємо таке співвідношення:
1/3 поголів'я в агропідприємствах,
2/3 — у господарствах населення.
У свинарстві очікується спад
поголів'я до 5,8 млн голів на по*
чаток 2019 року. На старті цього
року в усіх категоріях господарств
утримувалося 6,1 млн голів сви*
ней (див. мал. 2). У господарствах
населення поголів'я падає значно
помітніше, за розрахунками ФАО,
за цей рік воно скоротиться на
10%. Тоді як в професійному сег*
менті очікується стабілізація по*
голів'я.
Експорт живих тварин не
впливає на пропозицію м'яса і ціни
в Україні. Цифрами експерт роз*
вінчав міф про те, що експорт ху*

доби негативно впливає на ціни
на внутрішньому ринку, мовляв,
самим не вистачає. Експорт худо*
би становить незначний відсоток
від середньорічного поголів'я і
зданих на забій тварин. Так, якщо
2017 року на забій було здано 2,2
млн голів ВРХ, то експорт тварин
становив лише 88 тис. голів (4%).
У свинарстві цей розрив ще біль*
ший: 8,5 млн голів на забій до 33
тис. голів експортованих свиней
(0,4%).
Помалу, але зростає продук)
тивність виробництва, особливо у
галузі ВРХ. У свинарстві середня
вага тварини, зданої на забій,
майже не коливається і тримаєть*
ся вже багато років на рівні 120 кг
(для господарств населення це
зазвичай близько 140 кг). А от у
секторі ВРХ цей показник потро*
ху зростає: з 279 кг 2013 року до
285 кг за 10 місяців цього року.
«Це означає, що більша частка
нормально вгодованої худоби йде
на переробку. Така тенденція вже
є, але вона ще не дуже відчуваєть*
ся на загальній пропозиції м'яса,
оскільки частка професійного ви*
робництва м'яса, де відбувається
це зростання, становить лише тре*
тину від загального виробництва.
У господарствах населення такі
тенденції не спостерігаються», —
зазначив експерт.
Натомість у свинарстві скоро*
чується середній вік голови тва*
рини, зданої на забій, що також
вказує на зростання продуктив*
ності виробництва і підвищення
обіговості. Від 2013 року дотепер

цей показник скоротився на 17%
(з 330 до 275 днів). З одного боку,
на такі результати вплинуло ско*
рочення частки господарств на*
селення, які утримують свиней, з
іншого, збільшення домогоспо*
дарств, які ставляться до свинар*
ства як до бізнесу, а не підсобного
виробництва. Також, звісно,
впливає збільшення продуктив*
ності промислового сектору.
Втім, ефективні підприємства
відгодовують свиней до конди*
ційної ваги набагато швидше,
але, нагадаємо, йдеться про се*
редній показник по Україні. В ці*
лому цей і перший факт вказують
на те, що зростаюча продуктив*
ність виробництва у галузі м'яс*
ного тваринництва не перекриває
втрат від зниження поголів'я.
Однак статистичні показники
«вивозить» курятина.
Зараз курятина — єдине м'ясо,
виробництво якого зростає. Після
спаду виробництва м'яса птиці
2015 року, воно почало потроху
відновлюватися, переважно завдя*
ки виробництву курятини. Більше
того, загальне виробництво м'яса
цього року порівняно з минулим
помітно збільшилося саме завдя*
ки курятині, хоча ще й не сягнуло
показника 2014 року (див. мал. 3).
Збільшене виробництво куря*
тини вплинуло і на рекордний ек*
спорт усього м'яса 2018 року.
Лише яловичина відносно мину*
лого року показала незначний
приріст по експорту, водночас як
курятина додала цьогоріч у ек*
спорті 52 тис. тонн (див. мал. 4).

Мал.3. Виробництво м’яса і м’ясопродуктів в Україні (тис. тонн)

При цьому, як не дивно, зрос)
тає й імпорт м'яса, причому дово*
лі суттєво (див. мал. 5). Цікаво, що
у категорії «Інше» 70% складає ім*
порт сала, як би образливо це було
для начебто національного про*
дукту. «У певні роки імпорт сала
навіть перевищував імпорт усього
м'яса в цілому», — навів приго*
ломшуючий факт експерт.
Водночас розрахунки показу*
ють, що споживання м'яса за ре)
зультатами цього року в Україні
впаде. Це доволі дивний факт, ос*
кільки зазвичай споживання м'яса
жорстко пов'язане з валовим вну*
трішнім продуктом — зростає еко*
номіка, зростає споживання.
Однак, попри зростання ВВП на
3,1%, споживання м'яса скорочу*
ється. Втім, йдеться про незначне
скорочення — у межах 0,1%. На
думку Андрія Панкратова, ймо*
вірно, що цей показник до кінця
року ще підніметься. «Найбільш
дивне в тому, що якщо не відбу*

вається зростання споживання в
цілому (наприклад, за рахунок пі*
двищення комунальних платежів,
відсутності грошей у населення),
зазвичай люди переходять на
більш дешеві продукти, у даному
випадку — курятину. Але і про це
говорити не доводиться, спад у
споживанні цього виду м'яса
також спостерігається. Можливо,
нам доведеться говорити най*
ближчим часом про скорочення
попиту на м'ясо за рахунок збіль*
шення людей, які прагнуть здоро*
вого способу життя. Дуже схоже
на те, що українці наїлися куряти*
ни. Те, що падає споживання яло*
вичини — це зрозуміло, це дороге
м'ясо і у нас немає культури її спо*
живання», — робить висновок
експерт. Втім, і це вже думка авто*
ра, якщо перефразовувати, стати*
стика знає все, але не наводить
пояснень цим знанням. Напри*
клад, збільшилося споживання
м'яса в категорії «Інше», яка вклю*
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чає субпродукти і, виділимо окре*
мо, сало (див. мал. 6). А це більш
дешеві продукти за ту саму куря*
тину.
Наприкінці доповідач підбив
підсумки: «Напередодні нового
року маємо таке: по ВРХ зростан*
ня виробництва нереальне; у сви*
нарстві буде дуже добре, якщо
припиниться спад поголів'я; про*
довжуватиметься імпорт свинини
і курятини, принаймні у першій
половині року; триватиме зро*
стання внутрішнього виробництва
курятини, це єдиний сегмент,
який має потенціал помітного
зростання, з іншого боку, маємо
сповільнення внутрішнього спо*
живання курки; зростання ек*
спорту курятини і, можливо, яло*
вичини; є прогнози зростання сві*
тових цін на м'ясо, які можуть пі*
двищитися принаймні у першій
половині наступного року. Втім,
існують вірогідні прогнози щодо
зростання світових цін на корми,

тобто очікувати на підвищення
прибутковості бізнесу також не
доводиться».
За словами виконавчого ди*
ректора «Союзу птахівників Укра*
їни» Сергія Карпенка, не се*
крет, що драйвером загального
зростання виробництва м'яса у
світі зараз є саме виробництво
м'яса птиці, оскільки воно дешев*
ше за червоне м'ясо.
Так, очікується, що світове
виробництво м'яса птиці 2018
року зросте на 2% до рекордних
97,8 млн тонн, завдяки збільшен*
ню виробництва у США, Брази*
лії, Індії і країнах Європейського
Союзу. За прогнозами, світове
виробництво м'яса бройлерів, яке
фактично стимулює виробництво
всього м'яса птиці, цього року
зросте до 92,5 млн тонн. При
цьому обсяг світового експорту
м'яса бройлерів також зросте на
2% проти 2017 року і складе
близько 11,3 млн тонн. Експорт

стимулюватиметься з боку Япо*
нії, країн Близького Сходу і
Африки.
Щодо нарощування вироб*
ництва м'яса птиці, Україна не
відстає від загальносвітових тен*
денцій. Так, за 2017 рік кількість
промислового поголів'я птиці
збільшилась відносно 2016 року на
2,4%, або 2,7 млн голів. За 10 міся*
ців 2018 року кількість птиці в
промислових підприємствах скла*
ла 109,1% відносно відповідного
періоду 2017 року — 123 млн голів
до 113 млн. У господарствах насе*
лення також спостерігається
певне зростання за цей період —
113 млн голів до 112 млн за 11 мі*
сяців 2017 року. Таким чином, за*
гальне поголів'я птиці всіх видів за
11 місяців 2018 року становило
236 млн голів.
Те саме і з внутрішнім вироб*
ництвом м'яса птиці. 2017 року
воно зросло на 3,5%, або на 41
тис. тонн. За 11 місяців 2018 року
зростання виробництва склало
4,6% (+50,5 тис. тонн) відносно 11
місяців 2017 року і становило 1138
тис. тонн. Прогнозується, що за
2018 рік виробництво м'яса птиці
у забійній вазі становитиме 1260
тис. тонн (+52 тис. тонн до 2017
року). Зростання відбувається за
рахунок промислових підпри*
ємств — 1079 тис. тонн до 1020
тис. тонн 2017 року. У господар*
ствах населення виробництво
м'яса незначно скоротиться: до
181 тис. тонн зі 188 тис. тонн ми*
нулого року.
Левова частка це, звісно, ви*
робництво м'яса бройлерів. 2017
року промислове виробництво
м'яса бройлерів зросло на 3,2%
або на 30 тис. тонн. 2018 року зро*
стання виробництва м'яса бройле*
рів в агропідприємствах станови*
тиме близько 5,7% з кінцевим по*
казником 1023,9 тис. тонн.
2017 року було експортовано
рекордну кількість м'яса птиці —
270 тис. тонн. 2018 року цей по*
казник сягне позначки в 330 тис.
тонн. Причому 95% всього ек*
спорту — це експорт «Миронів*
ського хлібопродукту».

На тлі збільшення експорту
спостерігається тенденція до зро*
стання імпорту в Україну м'яса
птиці. Торік імпортовано 116 тис.
тонн, поточного року — очікуєть*
ся на рівні 132 тис. тонн. Експерт
пояснює, що ми не можемо кон*
курувати з ціновими пропозиція*
ми по м'ясу механічного обвалю*
вання і субпродуктам, які надхо*
дять в Україну від закордонних
виробників. В тому числі з ЄС.
Відтак він прогнозує, що цей ім*
порт зростатиме і наступного року.
Тут слід зазначити, що хоча
показники виробництва, експор*
ту й імпорту м'яса птиці дещо ві*
дрізняються від даних ФАО, однак
різниця ця невелика і сягає до 10
тис. тонн, а тенденції повністю
збігаються.
Але, на відміну від ФАО, в
«Союзі птахівників України» вва*
жають, що споживання м'яса
птиці в Україні цього року дещо
зросте і становитиме 25,2 кг на
особу на рік. Торік, після двох
років скорочення, споживання
збільшилося до 24,7 кг.
Окремої уваги заслуговують
показники експорту м'яса птиці
до країн ЄС. Протягом 2017 року
туди з України було експортовано
66,7 тис. тонн м'яса птиці і
м'ясних продуктів. Україна посі*
дає третє місце серед країн*ек*
спортерів м'яса птиці до країн ЄС.
При цьому за 10 місяців 2018
року експорт становив 90,5 тис.
тонн, що на 68% більше, ніж за
аналогічний період минулого
року. Вартість експорту при цьому
зросла майже вдвічі. Частка країн
ЄС у загальному експорті м'яса
птиці з України становить 33%.
Цікавою для розуміння поряд*
ку цифр у свинарстві та й загалом
в економіці сільського господар*
ства була доповідь професора
Еберхарда Хаунхорста, прези*
дента земельного відомства Ни*
жньої Саксонії з питань захисту
споживачів та безпеки продуктів
харчування (LAVES), Німеччина.
За його даними, в Німеччині 2016
року утримувалося 28 млн голів
свиней. Тут, на мою думку, цікаво

зазначити, що чисельність насе*
лення цієї країни того ж 2016*го
сягнуло 81,2 млн осіб. Для порів*
няння, український показник за
2016 рік — 7,1 млн голів свиней
(вчетверо менше), щодо чисель*
ності нашого населення, то дані є
на 2015 р. — 44,4 мільйони (гадаю,
не буде помилкою сказати, що ук*
раїнців менше за німців удвічі).
Примітно, що Німеччина —
поки що є єдиним острівцем у
Східній Європі, де не спостеріга*
ється спалахів АЧС (див. мал. 7).
Хвороба поширюється зі Східної
Європи в західному напрямку,
останнім часом значне збільшен*
ня випадків захворювання спосте*
рігається в Китаї: потерпають 20 із
22 провінцій. Професор називає
дивом те, що Німеччину поки
хвороба оминає, і не певен, чи
довго зберігатиметься така ситуа*
ція. Втім справа, скоріше, у фі*
нансуванні. Так, бюджет LAVES
на 2018 рік складає близько EUR
67 млн, причому LAVES опікуєть*
ся лише землею Нижня Саксонія,
яка займає площу 47 км2 (для по*
рівняння, це сумарна площа Ки*
ївської і Черкаської областей).
Значне фінансування підкрі*
плене профілактичними заходами
для запобіганню АЧС, які викону*
ються з класичною німецькою пе*
дантичністю. Так, зокрема, прово*
дяться тренування серед представ*
ників бізнесу на випадок вини*
кнення епізоотії, розповсюджено
посібник на випадок кризи для
власників свиней, проводиться
очистка та дезінфекція транспорт*
них засобів, здійснюється моніто*
ринг вбитих та мертвих диких ка*
банів на наявність збудника хворо*
би — мисливцям сплачуть гроші за
доставку туші на дослідження.
Втім, німці все ж таки побою*
ються поширення хвороби на
своїй території, адже причиною
спалаху може стати навіть викину*
тий поза сміттєвий контейнер не*
доїдений шматок ковбаси. На
міжнародних трасах Німеччини
таких недоїдків особливо багато,
поскаржився професор.
Павло Мороз
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Хочеш бути щасливим — будь ним!
День Благодійного фонду «Повір у себе» Віктора та Ірини
Іванчиків, який відбувся 8 грудня в Києві, був присвячений
важливій і невичерпній темі — Щастя.
БЛАГОДІЙНИЙ фонд «Повір у
себе» вже понад дев'ять років зай*
мається активною підтримкою ос*
вітніх проектів для талановитої та
здібної молоді, допомагаючи дітям
віднайти свій шлях у житті, здій*
снити свою мрію, відбутися як
особистостям. Нині таких стипен*
діатів Фонду вже майже півтисячі.
Останнім часом «Агропрофі»
все частіше висвітлює організову*
вані фондом заходи. Сьогодні
наша розповідь про форум, прис*
вячений темі Щастя в усіх його
формах і проявах. Найвидатніший
український філософ і письменник
Григорій Сковорода зазначав, що
щастя полягає у пізнанні себе,
своїх нахилів і здібностей, віднай*
дених кожною людиною завдяки
«сродній праці». Він наголошував:
«Щастя твоє, і мир твій, і рай твій,
і Бог твій всередині тебе є!» Тому
на цей одноденний івент для сти*
пендіатів та учасників Фонду орга*
нізатори запросили відомих і ус*
пішних людей, серед яких вихідці з
сіл та містечок, щоби вони змогли
поділитися своїми секретами
щастя і надихнути молодь повіри*
ти в себе і свою майбутню справу
всього життя.
Програма форуму була насиче*
ною і розрахованою на цілий день,
тому локацією організатори свідо*
мо обрали чималий робочий про*
стір IZONE Coworking в Києві.
Починали і завершували форум
неформальні виступи успішних
людей на теми: щастя у пізнанні
себе та моя формула щастя, а між
ними відбувалися воркшопи і те*
матичні дискусійні панелі, які
мали допомогти учасникам усвідо*
мити свою роль у суспільстві і про*
демонструвати можливості для ро*
звитку власної громади завдяки
їхнім цікавим ініціативам.
Тут же були представлені про*
відні навчальні заклади та гро*
мадські організації України, во*
лонтерські об'єднання, приватні
компанії з вітчизняними та міжна*

родними програмами: Національ*
ний університет «Києво*Моги*
лянська академія» (НaУКМА), Ук*
раїнська академія лідерства (УАЛ),
«Пласт» — національна скаутська
організація України, Фундація ре*
гіональних ініціатив (ФРІ), а
також LobbyX, EmotionsCamp,
Cactus, AISEC, Fullbright.
Початок став просто феєрич*
ним. Хвилею потужної позитивної
енергетики накрив величезну залу
виступ дитячого естрадно*духово*
го оркестру «Сувенір» під керів*
ництвом Олександра Білошапки
(м.Київ), переможця першого
етапу конкурсу «Битва оркестрів.
Діти». Його численні учасники,
беззаперечно, вже віднайшли
свою формулу щастя в музиці,
згуртованому колективі, постійно*
му прагненні рости і розвиватися,
досягати нових вершин. Цього ж
вечора, повідомив ведучий, дітла*
хи готувалися дати справжній
творчій бій дорослому колективу у
17*й «Битві оркестрів». І вже по
завершенні форуму стало відомо,
що «Сувенір» переміг з приголом*
шливим відривом у три чверті го*
лосів.
Неперевершеної енергетики
форуму додав дуже сильний посил
Віктора Іванчика, з яким він
звернувся до всіх учасників, щодо
важливості комунікацій. Співза*
сновник БФ «Повір у себе» та фун*
датор і беззмінний керівник агро*
промхолдингу АСТАРТА наголо*
сив на тому, як бути щасливим у
комунікаціях між людьми. «Голов*
не у спілкуванні, — зазначив він,
— уміти правильно ставити запи*
тання. У Дейла Карнегі в книзі «Як
здобувати друзів і впливати на
людей» є така думка, що людина
розкривається, почувається най*
комфортніше, коли вона розпові*
дає про себе: про свої почуття, свої
думки, свої мрії. І дуже важливо
поставити людині такі запитання,
щоби вона відкрилася перед вами.
Адже люди стають щасливими у

спілкуванні, коли вони розуміють
одне одного, розкриваючи один
перед одним свою душу.
Є й інші правила, як підтриму*
вати стосунки. Наприклад, ходити
один до одного в гості, а не просто
зустрічатися деінде. Дарувати і
приймати подарунки, і робити це
абсолютно щиро. Так само щиро,
як і ставити запитання, щоби спів*
бесідник відчув твій інтерес до
нього. Тому що довіра і повага є
найважливішими в стосунках, і я
про це говорю весь рік, бо в АС*
ТАРТІ він є роком партнерства,
яке може бути побудованим лише
на взаємодовірі і повазі».
Віктор Іванчик підкреслив, що
у такий спосіб можна відкрити ще
одну формулу щастя, яка полягає
в щирому інтересі до Особистості
один одного. Відтак відкривається
безмежний внутрішній світ кожно*
го, який залежить не від інтелекту*
ального стану чи професійних упо*
добань, а від Всевишнього, який
подарував нам безмежно багатий
внутрішній світ. І доторкнутися до
цього світу нам дозволяє таке
щире спілкування один з одним.
«Я вважаю, що сьогоднішній
форум уже вдався, тому що ми зі*
бралися тут всі разом і відчуваємо
радість від цього. А радість є
обов'язковим супутником щастя.
Щастя не буває без радості, без
того внутрішнього стабільного
комфорту, який ми відчуваємо, ба*
чачи свої друзів і близьких людей.
Ми всі такі! У нас із вами спільні
цінності, щирий інтерес один до
одного, і ми щасливі бачити один
одного в цьому залі. Тому я бажаю
вам берегти ці відчуття і почуття
щастя, які би надихали кожен на*
ступний крок у вашому житті!»
У продовження теми Ірина
Іванчик додала, що східні мудреці
радять людині посміхатися близь*
ко 700 разів на день — це зменшує
стрес і покращує настрій, робить
людину більш привабливою, пі*
двищує продуктивність і креатив*
ність. Тобто щодві хвилини нам
слід посміхатися. Насправді щира
людина, щоби посміхатися, не по*
требує ніяких рекомендації.

Перша панель форуму була
присвячена основному меседжу
Григорія Сковороди «Щастя у піз*
нанні себе». Мотиваційними спіке*
рами цього разу були Катерина
Вольська — засновник HR агенства
Uniskill, cертифікований коуч, біз*
нес*тренер, Володимир Чупрін —
практикуючий психотерапевт, тре*
нер курсів про мистецтво стосунків
УАЛ і заразом крутий діджей та Ка)
терина Акименко — консультант та
співзасновниця Yes&Design, рад*
ник Програми розвитку українсь*
ких лідерів у Стенфордському уні*
верситеті (США), учасник програ*
ми Stanford University JSK Fellow
2015/16 року. Усі вони порівняно
молоді і доволі успішні люди, які
зробили і віднайшли себе у цьому
житті та займаються улюбленою
справою. Вони доклали максимум
зусиль і майстерності, щоби роз*
крити тему самореалізації та як
бути щасливим тут і зараз.
Після нетривалої перерви на
обід форум продовжився чотирма
майстер*класами: «Музика — емо*
ція життя» з перкусії та барабанів,
як проводили представники «Су*
веніра»; «Емоційний інтелект.
Емоція щастя» — Дана Костянти*
нова (ЕІ школа); «Успішне плану*
вання» — Ірина Тулякова (УАЛ) та
проект «Підйом!» — Лілія Марач*
канець (компанія АСТАРТА) з ко*
мандою.

Проекти,
які надихають
СУТНІСТЬ освітнього проекту
«Підйом!» закладено в самій назві:
він покликаний активізувати
сільську молодь, спонукати ініціа*
тивно і командно залучитися до
покращення життя місцевої грома*
ди через розробку і втілення влас*
них проектів. Започаткований аг*
ропромхолдингом АСТАРТА
спільно з Міжнародним жіночим
клубом Києва, Глобальним догово*
ром ООН в Україні, БФ «Повір у
себе» та Українською академією лі*
дерства, проект став своєрідною
майстернею лідерства та проектно*
го менеджменту для молоді. Запо*
чаткований лише у квітні 2018

року, «Підйом!» має приголомшли*
ві результати: у ньому взяли участь
120 молодих людей із сіл Хмель*
ницької, Вінницької, Харківської
та Полтавської областей і, за під*
сумками навчання, молодь у ко*
мандах розробила 21 проект для
розвитку своїх громад. Із них 11
найкращих, спрямованих на
розв'язання проблем із благоу*
строю, екології, освіти, культури,
спорту, допомоги людям похилого
віку та дітям з особливими потре*
бами, або вже запрацювали, або
перебувають на стадії впроваджен*
ня і вдосконалення. Слід зазначи*
ти, що згідно з умовами частину
коштів на свій проект діти отриму*
ють як грантові, решту, а насправді
грантової суми ніколи не вистачає,
та всі організаційні питання дітла*
хи мають вирішувати самотужки,
залучаючи дорослих.
Тож переможці — безпосеред*
ні розробники і втілювачі проектів
самі представляли їх численній ау*
диторії під час одного з воркшопів
по локаціях «Інструменти щастя».
Наприкінці виступу кожен із них
відповідав на запитання Лілії Ма*
рачканець: що саме ви відчуваєте
від втілення вашого проекту? І
хоча і діти, і проекти буди геть різ*
ними, відповідь зазвичай лунала та
сама: «Відчуття щастя, усвідомлен*
ня користі для інших людей від
зробленого, вдячності організато*
рам за довіру і допомогу».
Проект «Соціальна перукарня»
втілюється у Волочиському районі
на Хмельниччині. Допомогти
людям похилого віку, людям з ін*
валідністю та обмеженими можли*
востями отримувати перукарські
послуги допомогла команда
«СОМЕТ»: Роман Патерко, Віктор
Шапінко, Юлія Остапчук, Анаста*
сія Бегдай та Ірина Лаба. Наразі в
приміщенні майбутньої перукарні
триває ремонт, тому працює мо*
більна перукарня — майстер во*
лонтер працює на закупленому
завдяки проектові обладнанні і їз*
дить по домівках. «Ви подбали про
людей, яким дійсно це було пот*
рібно! Пишаємось вами», — зазна*
чає місцева громада.

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
www.facebook.com/Agroprofi.2017/
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достукатися до літніх людей, які
вже звикли до прокладеної, натоп*
таної життєвої колії. У молоді
таких натоптаних доріг небагато.
Тому і закликав усіх учасників до*
помогти їхнім батькам, бабусям і
дідусям, односельцям зробити
крок убік і дізнатися про щось
нове — освоїти інформаційний
простір, вийти в Інтернет і побачи*
ти безмежні можливості сучасного
світу, дізнатися про щось нове і ці*
каве та застосувати це до себе. Бо
життя не закінчується ні в 60, ні в
100 років, його межа там, де втра*
чаєш до нього сенс і перестаєш
служити людям.

яка може поділитися своїми успі*
хами і ідеями, що спрямовані як на
розвиток окремого села, так і краї*
ни в цілому. Відтак селяни вже
мають кілька ідей для реалізації
найближчим часом.
«Ваші історії просто надзви*
чайні, — зазначила під кінець
Лілія Марачканець. — Це істо*
рії людей, які попри молодий вік
вже є дорослими, які йдуть до своєї
мети, долаючи перешкоди. Це змі*
нює світ. Робить його кращим, ці*
кавішим».
Всидіти на місці після остан*
ньої презентації Віктор Іванчик
просто не зміг: «Надихнути вас
більше за тих дітей, які сьогодні
презентували свої реальні проекти,
неможливо. Їхні виступи вразили
мене своєю професійністю та гли*
биною зроблених висновків. Нас*
правді всі проекти чудові. Проте
проект щодо перукарні для людей
похилого віку дуже збігається з
моїм життям. Коли я був малень*
кий, тато садив мене на стільчик і
підстригав електричною машин*
кою, кожного разу кажучи, що у
мене якісь завеликі вуха і посміхом
пропонував мені їх відрізати. Звіс*
но, я не погоджувався (посміхаєть*
ся). Минули роки, тато постарів, я
поїхав із села. Тим не менш, коли я
приїжджав, я завжди садив його на
той самий стілець, брав ту саму ма*
шинку і підстригав його, розпи*
туючи про його вуха… Від цього
нам обом ставало особливо тепло і
радісно на душі».
У продовження він пригадав
вислів Антуана де Сент*Екзюпері
про те, що ми відповідальні за тих,
кого приручили. «Ви своїми про*
ектами на все життя приручили

тих людей, до яких доторкнулися
своїм серцем, своєю душею. Ці
люди ніколи не забудуть вашого
душевного ставлення до них. Ні*
коли! І тепер вже залежить від вас,
як надовго, на роки чи на все
життя, ви пронесете це ставлення
до своїх односельців, до своїх дру*
зів по школі, по інституту, до тих
літніх людей, які потребують вашої
допомоги».
Саме той, хто потребує нашої
допомоги, дуже важливий для са*
мореалізації: якщо тобі погано,
зроби комусь добре — і тобі покра*
щає!»
Підсумовуючи цей воркшоп,
Віктор Іванчик як фундатор і
очільник АСТАРТИ зазначив, що
наочно переконався, що зусилля
компанії щодо змін на краще ви*
правдовуються, мають багато при*
кладів практичного втілення. Він
зазначив, що не завжди вдається
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ІСТОРІЇ життя відомих людей зав*
жди викликають жвавий інтерес.
Тим більше, коли розповідь лунає
від першої особи в неформальній
обстановці. А після того ще можна
поставити низку запитань і зреш*
тою надихнутися почутим прикла*
дом та стати успішним самому.
Саме таким був завершальний
акорд форуму, де йшлося про жит*
тєві історії успіху, в основі яких ле*
жать споконвічні людські цінності
— самовіддана праця, наполегли*

тант із впровадження інновацій,
учасник програми Stanford Univer*
sity JSK Fellow 2015/16 року.
Після відповіді на останнє за*
питання з зали спікери з полег*
шенням зітхнули і зізналися, що
навіть не очікували надихнутися
такою надзвичайною енергети*
кою, де точно присутні талановиті
і багатогранні «заточені на успіх і
щастя» майбутні лідери незалежної
України.
***
Ірина Іванчик на завершення
зазначила: «Сподіваюся, що всі ви
будете подумки повертися до того
власного інсайту, який ви сьогодні
віднайшли, слухаючи наших чудо*
вих спікерів. Я хочу їм щиро подя*
кувати, тому що вони прийшли з
нами поділитися найдорожчим:
тим, чого не можна відновити —
своїм часом.
Час плине, і якщо ми можемо
відновити свої м'язи, знання чи
якісь зіпсовані речі, то час є обме*
женим. Тому час є найдорожчим,
що ми можемо дарувати один од*
ному! І якість цього часу, який ми
даруємо іншим і самим собі, і дає
нам відчуття цієї унікальності, ра*
дості і любові.

вість, цілеспрямованість, віра і по*
долання перешкод, а ще любов і
уміння цінувати кожну мить
життя. Тож перед аудиторією бу*
квально сповідувалися:
Роман Тичківський — керівник
освітніх програм першого в Украї*
ні інвестиційного фонду Western
NIS Enterprise Fund, керівник Ук*
раїнської академії лідерства, спів*
засновник Відкритого Університе*
ту Майдану
Юлія Бориско — українська те*
леведуча, журналіст, ведуча ТСН
на каналі «1+1».
Олександр Славський — про*
грамний директор центру розвит*
ку та підтримки соціальних і гро*
мадських ініціатив Impact Hub
Odessa
Олександр Акименко — співза*
сновник та керівник компанії
«Платформедіа», видавець інтер*
нет*журналу platfor.ma, консуль*

Моя персональна формула
щастя — це коли я відчуваю себе
частиною чогось більшого, ніж
просто я сама. Це надає мені сенсу
в житті, тієї самої енергії та розу*
міння того, що які би випробуван*
ня в моєму житті не були, я завжди
буду щасливою, якщо я є части*
ною чогось більшого».
Вона зазначила, що на їхньому
з чоловіком життєвому шляху було
також багато випробувань і розча*
рувань, водночас проект «Повір у
себе» став не просто проектом, а
перетворився на частину життя,
щасливого життя, в якому є так ба*
гато чудових і творчих людей*од*
нодумців. «Сьогодні завдяки
вашим відкритим серцям ця подія
відбулася! Будемо щасливими, бу*
демо відчувати себе кожну хвилину
частиною чогось більшого і цілі*
сного. Бажаю всім ЩАСТЯ!»
Артем Житков

Історії з життя

Проект «Живий звук», який
створили школярі Радіснянської
школи Марія Біла, Тетяна Ростор*
гуєва та Діана Кузьмак для своїх
однолітків, вже працює у школі
села Радісне на Хмельниччині. Для
цього знадобилися також спільні
зусилля сільської ради, дирекції та
учнів школи, щоби зібрати кошти
та закупити комп'ютер і відповідну
програму, а також підсилюючі ко*
лонки та мікрофон. У школі також
працює професійний логопед. Тож
віднині діти з вадами слуху та мо*
влення зможуть повноцінно навча*
тися та сприймати цей світ таким,
яким він є — дзвінким, мелодій*
ним та по*дитячому щасливим.
Проект «Вуличне освітлення» в
селі Перегонівка на Полтавщині
працює від 20 листопада — два ліх*
тарі з сонячними батареями вста*
новлено в центрі села. Його нат*
хненниками виступили учні Шен*
гурівської школи Вадим Рибалко,
Катерина Геня, Максим Геня та
Вікторія Лопатка. Кошти на один з
ліхтарів завдяки виграному гранту
отримала команда школярів,
інший — за ініціативи АФ «Добро*
бут» закуплено на кошти сільради.
До того ж діти залюбки розмалю*
вали фарбами опорний стовп для
вуличного освітлення.
Проект «Громадський простір»
реалізовано командою «Хоробрі
зайчики» на Хмельниччині. Завдя*
ки цьому в селі Копачівка віднині є
те затишне місце, де можуть зібра*
тись всі охочі, щоб переглянути
фільм, відео, прослухати лекцію,
провести репетицію, пограти в ігри
та просто цікаво провести час.
Хоча стартував проект саме як
створення молодіжного простору,
який, на думку розробників —
Ганни Дембицької, Діани Соклов*
ської та Костянтина Синиці — мав
бути запорукою соціально активної
молоді. Та зрештою наповнення
проекту вийшло за рамки назви: до
його втілення активно долучилися
також дуже активні люди старшо*
го покоління, для яких цей простір
був також конче потрібним. Тут на*
віть існує традиція, яка називається
«Персона»: щотижня сюди запро*
шується активна цікава людина,
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
АСТАРТА
КОМПАНІЯ «АСТАРТА» в період з 3 по 7 грудня
викупила 16 тис. власних акцій.
Як йдеться у повідомленні компанії, середня ціна
акції склала 27,29 злотих за акцію ($7,25 за поточним
курсом).
Нагадаємо, рада директорів Astarta Holding N.V.
призначила агентом з викупу акцій в рамках затвер*
дженої програми викупу (buyback program) польсь*
кий інвестиційний банк Pekao Investment Banking
S.A.
Програма викупу була схвалена з метою виконан*
ня зобов'язань по залученому фінансуванню, що пе*
редбачає конвертацію боргу в акціонерний капітал, а
також для реалізації програми заохочення менед*
жменту.

Кернел
АГРОХОЛДИНГ «Кернел» планує в січні 2019 року
ввести в експлуатацію першу чергу нового зернового
терміналу «Трансгрейнтермінал» в морському порту
«Чорноморськ».
Як повідомляє «Центр транспортної стратегії»,
річна потужність перевалки зерна на терміналі після
завершення будівництва всіх черг складе 4 млн тонн
зерна.
«У січні 2019 року ми чекаємо запуску першої
черги нашого нового зернового терміналу в Чорно*
морську, який збільшить пропускну здатність на 1
млн тонн. Остаточне введення в експлуатацію запла*
новано на осінь 2019 року, після чого пропускна
спроможність терміналу збільшиться на 3 млн тонн,
що дозволить збільшити загальний річний пропускну
здатність наших об'єктів в Чорноморському порту до
8 млн тонн», — йдеться у звіті компанії.
Згідно з документом, компанія збільшила прог*
нозний показник експорту зерна у 2019 фінансовому
році з 5,4 млн тонн — до 6,2 млн тонн.
Відзначається, що Європейський інвестиційний
банк може надати «Кернелу» довгострокове фінансу*
вання в розмірі до $250 млн yа покриття капітальних
витрат на 2019 ФР.
До числа об'єктів фінансування входить і новий
зерновий термінал компанії в порту Чорноморськ.
Проект знаходиться на стадії оцінки.
Також стало відомо, що компанія Namsen Limited
4 грудня 2018 року придбала майже 57 тис. акцій Ker*
nel Holding SA.
Як йдеться у повідомленні компанії, середня вар*
тість акції склала 52,72 польських злотих (близько
$14,01).
Сума угод склала понад 9,15 млн злотих (майже
$2,4 млн).
Станом на 4 грудня 2018 року Namsen Limited во*
лодіє 32,72 млн акцій компанії «Кернел».
Крім того, компанія «Кернел» затвердила, що ди*
віденди будуть виплачуватися в розмірі $0,25 на
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ничне борошно, соняшникова і лляна олія та інші
продукти.

акцію. Про це повідомляється на Варшавській фон*
довій біржі.
Це рішення було прийнято на щорічних загаль*
них зборах акціонерів компанії, які відбулися 10
грудня 2018. Загальне збори делегували Раді дирек*
торів скласти список і дати виплат для розподілу ди*
відендів. Кількість зареєстрованих акцій «Кернел» —
81,94 млн.

Сварог Вест Груп
РЕЙТИНГОВЕ агентство IBI*Rating повідомляє про
підтвердження довгострокового кредитного рейтингу
відсоткових облігацій підприємств «Сварог Вест
Груп».
Як йдеться у повідомленні компанії, підтвердже*
но рейтинг облігацій Агрофірми «Оршівська», «Сва*
рог*Дністер» та «Євразія*сервіс» серії A на рівні
uaBBB з прогнозом «стабільний».

Мрія
У ЗВ'ЯЗКУ з успішним завершенням процесу ре*
структуризації боргу агрохолдингу «Мрія» більше
немає необхідності в представницькому офісі компа*
нії в Києві.
Про це повідомила прес*служба компанії в ко*
ментарі Latifundist.com.
Зараз компанія веде переговори з співробітника*
ми щодо можливості їх переїзду на постійне місце ро*
боти в діючі офіси в Тернополі і Львові.
«Основне завдання наступного року — підвищен*
ня ефективності виробництва і робота безпосередньо
за місцем розташування активів, що дозволить спі*
вробітникам оперативно реагувати на виклики і мак*
симально залучитися до виробничого процесу», —
відзначають в компанії.

Арніка
ПІДПРИЄМСТВО, що входить до складу агропро*
мислової групи «Арніка», отримало сертифікат для
поставок органічної продукції до Японію.
Про це заявила керівник відділу зовнішньоеконо*
мічної діяльності компанії Вікторія Васильченко в
ході україно*турецького круглого столу з аграрних
питань.
«Арніка» не просто виробник органічної продук*
ції — завдяки розвиненій інфраструктурі і впрова*
дженню сучасних технологій компанія має замкну*
тий цикл виробництва — від насіння до поставки на
зовнішній ринок. Компанія спочатку була націлена
на європейських ринок, проте пройшовши відповід*
ну сертифікацію, вийшла на ряд інших преміальних
ринків. З останніх досягнень — агропромислова
група освоює ринок Японії і вже перше підприємство
«Арніки» отримало сертифікат для поставок в цю
країну», — розповіла вона.
Вікторія Васильченко зазначила, що в минулому
році компанія стала найбільшим експортером влас*
ної органічної продукції в країни ЄС. Компанія по*
ставила на зовнішні ринки 26 тис. т продукції.
В цілому протягом 2018/19 МР «Арніка» планує
спрямувати на експорт 60 тис. т органічної продукції.

ДПЗКУ
ДЕРЖАВНА продовольчо*зернова корпорація Укра*
їни активізує діяльність з експорту борошномельної
продукції, виготовленої на власних переробних по*
тужностях.
Як повідомляє прес*служба ДПЗКУ, в листопаді
компанія законтрактувала 7120 тонн борошна та 4350
тонн висівок, тим самим виконавши план експорту
пшеничного борошна в листопаді на 125%.
Основними напрямками, за якими здійснювалися
відвантаження борошна, є Палестина, Молдова, Із*
раїль, Південна Корея, КНР, яка суттєво збільшила
попит на українське борошно, та вперше — Мадага*
скар. Висівки ДПЗКУ експортує здебільшого на
ринок Туреччини.

Сумихімпром
ОБСЯГИ виробництва компанії «Сумихімпром» у
січні*вересні 2018 року зросли на 49% порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на
прес*службу компанії, коефіцієнт завантаження всіх
виробничих потужностей склав 60%.
За дев'ять місяців «Сумихімпром» виробив 33,4
тис. тонн двоокису титану (+3,6 тис. тонн), 39 тис.
тонн заліза (+6 тис. тонн), 276 тис. тонн сірчаної ки*
слоти (+111 тис. тонн) і 193 тис. тонн мінеральних
добрив (+95 тис. тонн).
Обсяг виробництва продукції в грошовому вира*
женні склав 1,76 млрд грн, що на 174 млн грн більше,
ніж за відповідний період 2017 року. На це вплинули
збільшення обсягів виробництва на 376 млн грн та
зниження цін реалізації на 202 млн грн.
Зазначається, що основна причина зниження цін
реалізації — перехід у роботі виробництва на даваль*
ницькі схеми.

Агроекологія
КОМПАНІЯ «Агроекологія» має намір продавати
свою продукцію в США як органічну.
Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на
прес*службу компанії, це стало можливим після того,
як компанія пройшла сертифікацію за нормативами
Національної органічної програми США (NOP).
Сертифікаційна компанія ETKO здійснила пере*
вірку підприємства на відповідність стандарту NOP
— від документації до безпосереднього виробництва
— і підтвердила, що сільгосппродукція «Агроеколо*
гії» повністю відповідає вимогам американського
стандарту.
У сертифікаті зазначено 38 видів продукції рос*
линництва та переробки: пшениця озима, ячмінь,
просо, кукурудза, льон, соняшник, овес, кілька видів
крупів (гречана, пшенична), вівсяні пластівці, пше*

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

Компанія

Миронівський хлібопродукт
Кернел Холдинг
Астарта Холдинг
Ovostar Union
ІМК
Агротон
Avangardco
Агроліга
KSG Agro
Мілкіленд
Укрпродукт

Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 13 грудня 2018 року

Біржа

Код ЦП

Валюта

Ціна
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Лондон
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Лондон
Варшава
Варшава
Варшава
Лондон

MHPC LI
KER PW
AST PW
OVO PW
IMC PW
AGT PW
AVGR LI
AGL PW
KSG PW
MLK PW
UKR LN

USD
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
USD
PLN
PLN
PLN
GBP

10,55
51,20
26,60
110,00
12,75
3,28
0,26
14,10
0,70
0,24
4,00

10,80
51,30
27,00
114,00
13,15
3,42
0,28
14,80
0,72
0,30
4,48

10,70
51,30
26,60
110,00
13,85
3,44
0,28
14,50
0,72
0,30
4,24

Ринкова
Ринкова
капіталізація, капіталізація,
млн
млн $
1143
4204
665
660
460
75
18
22
11
9
2

1143
1114
176
175
122
20
18
6
3
2
2

Зміна
за
тиждень

Зміна
з початку
року

%1,8%
%3,6%
0,8%
%3,5%
6,9%
%1,1%
0,0%
6,6%
2,9%
36,4%
13,4%

%7,0%
8,0%
%48,3%
25,0%
11,0%
%24,9%
%22,2%
%5,8%
%64,2%
%80,5%
%15,2%

Зміна
за
день
%1,8%
%0,2%
%0,4%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%
8,2%
0,0%
%3,2%
0,0%

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ»

ЦІННІ ПАПЕРИ

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
www.facebook.com/Agroprofi.2017/

11 РИНОК І ЦІНИ

АГРОПРОФІ
№

35 [420]  14 грудня, 2018

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури,
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 13.12.2018 (20:00) по 18.12.2018 року (до 07:30), грн/тонна
Базис поставки
Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл.
Колосовський елеватор, Миколаївська обл.
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл.
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл.
Філія «Голопристанська», Херсонська обл.
Філія «Козацька», Херсонська обл.
Філія «Хортиця», Запорізька обл.
Філія «Кам’янка%Дніпровська», Запорізька обл.
Філія «Скороходівська», Полтавська обл.
Філія «Глобинська», Полтавська обл.
Філія «Градизьк», Полтавська обл.
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл.
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл.
Філія «Ромодан», Полтавська обл.
Філія «Решетилівська», Полтавська обл.
Філія «Золотоніська», Черкаська обл.
Філія «Вітове», Черкаська обл.
Філія «Тетерів», Житомирська обл.
Філія «Денихівська», Київська обл.
Філія «Переяславська», Київська обл.
Філія «Смотрич», Хмельницька обл.
Старобільський елеватор, Луганська обл.
Філія «Сватівська», Луганська обл.
1

1 кл.
(гр.А)

2 кл.
(гр.А)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6980
–
6860
6850
–
6880
6810
6710
6740
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6000
–

Пшениця
3 кл.
4 кл.
(гр.А)
(гр.Б)
6930
–
6810
6800
6880
6830
6760
6660
6690
–
6250
–
6250
–
–
–
–
6450
–
–
–
–
5930
6030

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5 кл.
(гр.Б)

6 кл.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6710
–
6590
–
6660
6610
6540
6440
6470
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5780
5630
–

Ячмінь

Ріпак1

Сорго

Соняш
ник

Соя

Куку
рудза

6950
–
6830
–
–
6850
6780
6700
6730
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5900
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
4800
–
–
–
4700
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4000
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5040
4860
4890
4890
4980
4940
4870
4740
4770
4360
4410
4460
4410
4360
4360
4360
4410
4500
4260
4340
4190
4200
3950
4050

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 групи компаній «УкрАгроКом» і «ГермесТрейдинг» на 12.12.2018 року, грн/тонна
Базис поставки
ТОВ «Добронадіївське ХПП»
ТОВ «Королівське ХПП»
ТОВ «Світловодський річковий термінал»
ТОВ «УкрАгроКом»
ПАТ «Шарівське»
1

Ячмінь
–
–
–
–
–

Пшениця
фуражна
5900
5900
–
5900
5900

Пшениця
1 кл.
–
–
–
–
–

Пшениця
2 кл.
6300
6300
–
6300
6300

Пшениця
3 кл.
6200
6200
–
6200
6200

Ріпак

Соняшник

–
–
–
–
–

Соя

Кукурудза

–
–
–
–
–

4300
4300
4350
4300
4300

–
–
–
–
–

Джерело: www.ukragrocom.com

Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПШЕНИЦЯ. На початку поточного
тижня було опубліковано черговий звіт Мі*
ністерства сільського господарства США,
проте кардинальних змін у балансі попиту*
пропозиції пшениці не сталося. Оцінка гло*
бального виробництва пшениці поточного
місяця практично не змінилися, збільшен*
ня валового збору в Канаді та Мексиці ком*
пенсувало зниження даного показника в
Австралії. До речі, коригування виробниц*
тва австралійської пшениці у бік зниження
не здивувало учасників ринку. Такий розви*
ток подій виявився доволі очікуваним, зва*
жаючи на несприятливі погодні умови, що
спостерігалися в цій країні у визначальний
для формування та розвитку посівів період.
Поточна оцінка врожаю пшениці в Австра*
лії становить 17 млн т (проти 17,5 млн т у
листопаді).
Відмітимо, що минулого маркетингово*
го року валовий збір австралійської зерно*
вої перевищив 21 млн т, а позаминулого —
30 млн т. Експортний потенціал даної краї*
ни, згідно з оцінками аналітиків Мінсіль*
госпу США, зменшиться до 10,5 млн т (*
1млн т).
Так само не стало сюрпризом підви*
щення оцінки експорту російської пшениці
до 36,5 млн т, що зумовлено скороченням
внутрішнього споживання цієї культури.
Зважаючи на те, що темпи експорту амери*
канської пшениці у першому півріччі по*
точного маркетингового року не відповіда*
ють запланованим темпам, Мінсільгосп
США знизив оцінку експорту цієї культури
до 27,2 млн т. Щодо прогнозу балансу по

ЄС, відмітимо, що виробництво пшениці
залишилося незмінним, а саме на рівні
137,6 млн т, водночас як оцінки експорту
було переглянуто до 22 млн т (*1 млн т до
попереднього звіту) та перехідних залишків
до 11,2 млн т (+1 млн т).
Зазначимо, що 12 грудня відбувся тен*
дер, проведений єгипетською урядовою ор*
ганізацією GASC. У його рамках було за*
контрактовано 180 тис. т пшениці похо*
дженням із Росії та Румунії, період постав*
ки припадає на 01*10 лютого 2019 року. По*
передній тендер (з поставкою у період 21*
31 січня) було організовано 6 грудня, обся*
ги закупівлі на ньому склали 350 тис. т, а пе*
реможцями стали російські та українські
трейдери.
Станом на 13 грудня ціни в портах Ук*
раїни такі: пшениця 2*го класу 6700*7000
грн/т, 3*го класу 6650*6950 грн/т, фураж
6300*6770 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Оцінка світового виробниц*
тва ячменю була незначно відкоригована
Мінсільгоспом США у бік зниження та на*
разі становить 140,7 млн т. Для порівняння,
у попередньому звіті даний показник пере*
бував на рівні 141,3 млн т.
Зниження глобального виробництво
відбулося за рахунок скорочення вироб*
ництва в ЄС (до 56,95 млн т), Канаді (до 8,4
млн т) та Австралії (до 7,3 млн т). Серед ви*
щенаведених країн зниження експортного
потенціалу очікується лише в Австралії до
5,4 млн т (проти 5,7 млн т у листопаді).
Попит на ячмінь з боку Китаю, на думку

аналітиків Міністерства сільського госпо*
дарства США, зазнає зниження на 300 тис.
т та складе 9,2 млн т цієї культури.
Оцінки імпорту ячменю Саудівською
Аравією та Іраном залишилися на поперед*
ніх рівнях та нині складають 8 млн т та 3
млн т відповідно.
Станом на 13 грудня ціни в портах Ук*
раїни на ячмінь перебувають у діапазоні
6950*7100 грн/т.

КУКУРУДЗА. Оновлений звіт Міні*
стерства сільського господарства США не
мав яскраво вираженого впливу на фізич*
ний та ф'ючерсний ринки кукурудзи, в ці*
лому його можна назвати нейтральним.
Прогноз світового виробництва даної куль*
тури дещо підвищився та нині становить
1099,91 млн т (проти 1098,95млн т у попе*
редньому звіті). Для США, Бразилії та Ар*
гентини оцінки валового збору залишилися
на попередніх рівнях, а саме: 371,52 млн т,
94,5 млн т та 42,5 млн т відповідно. Нато*
мість обсяги врожаю кукурудзи в ЄС, за да*
ними американських експертів, наразі
складають 60,4 млн т (проти 59,5 млн т у
звіті опублікованому у листопаді). Оцінка
виробництва української кукурудзи також
була переглянута у бік збільшення, до рівня
у 35 млн т (+1,5 млн т).
Учасники фізичного ринку кукурудзи
продовжують пильно стежити за розвитком
відносин між США та Китаєм. Незважаючи

на запевнення американських чиновників
про «значні обсяги закупівлі американської
агропродукції Китаєм», конкретних обсягів
і культур жодна зі сторін на сьогодні не
озвучила. Китайські імпортери кукурудзи,
в основному, очікують подальших новин від
офіційних осіб.
Станом на 13 грудня ціни в портах Ук*
раїни на кукурудзу перебувають у діапазоні
4850*5150 грн/т.

За інф. торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php
або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58&04&02)
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З'їзд Аграрного союзу України:
давайте обговоримо і зробимо!
ПОДІЯ Звітно%виборчий з'їзд Громадської спілки «Аграрний союз України» минулого тижня одностайно
висловив довіру та залишив на посаді голови АСУ Геннадія Новікова, обрав раду спілки та ревізійну комісію,
заслухавши інформацію про ситуацію у вітчизняному АПК та звіт про роботу Ради ГС «АСУ».
ОШАТНА актова зала Націо*
нальної академії аграрних наук, з
якою Аграрний союз поєднують
роки тривалої плідної співпраці,
зібрала дещо менше заявленої до
участі кількості людей, 108 (зі 132
обраних) аграріїв із 19 областей
України. Серед запрошених були
також народні депутати, пред*
ставники Мінагрополітики, нау*
ковці, фермери.
Переобраний очільник гро*
мадської спілки подякував чле*
нам Аграрного союзу України за
довіру та зазначив, що й надалі
на цій посаді відстоюватиме ін*
тереси малих та середніх сіль*
госпвиробників, які вже фактич*
но є фундаментом розвитку ук*
раїнської держави: «Про це гово*
рять і вітчизняні науковці з
НААН, що основною стабільно*
го розвитку нашої держави, ро*
звитку сільського господарства і
сільських територій — є розви*
ток середніх і малих форм госпо*
дарювання. І поряд із наукою
нам легше відстоювати своє іс*
нування».
Бо сьогодні в залі присутні ті,
зазначив Геннадій Новіков, хто
в період реформування і ство*
рення КСП, втримав і продовжу*
вав розвивати господарства, ви*
робляти агропродукцію і годува*
ти країну. Він наголосив, що аг*
рарії цієї середньої ланки — це
не лише люди, які мають підпри*
ємницький хист, а за власною
ініціативою поклали на себе важ*
кий тягар соціального розвитку
села. Більше того, саме ці люди
були однією з найбільш актив*
них груп, яка у перші дні війни
проти російських агресорів
прийшла на допомогу захисни*
кам України.

«Ми були серед перших, хто
допомагав нашим бійцях прові*
зією, грошима, технікою, амуні*
цією. Спільними зусиллями ми
надали допомоги на суму близь*
ко 1,5 млрд грн. Ми підтримали
нашу армію, щоби бійці могли
захистити країну в цей непро*
стий час. Честь і хвала тим, хто
захищав і продовжує захищати
нашу державу», — наголосив
Геннадій Новіков.
Також на початку заходу
слово для виступу отримав
Леонід Козаченко, народний
депутат, президент ВГО «Укра*
їнська аграрна конфедерація, яка
є давнім партнером АСУ, оскіль*
ки цього дня у Верховній Раді на
голосування виносилися два ва*
жливих євроінтеграційних аграр*
них закони. Він висловив поба*
жання керівникам агропідпри*
ємств більш активно брати
участь у заходах, організовуваних
громадськими організаціями.
«Сільське господарство наразі ві*
діграє роль драйвера розвитку
вітчизняної економіки, завдяки

експорту сільгосппродукції на*
повнюється бюджет країни. По*
точного року ми зберемо рекор*
дний за всю історію існування
України урожай (понад 92 млн
тонн зернових і олійних — прим.
ред.), навіть пропри втрату 15%
окупованої території (Донбасу і
Криму), де вона вирощувалася,
незважаючи на непрості погодні
умови, на брак коштів, рейдер*
ство та, на жаль, відсутність нор*
мальної державної підтримки.
Аграріям надважливо об'єднува*
тися, щоби всім разом почувати*
ся силою».
АПК активно розвивається.
Так, частка продукції АПК цього
року, припускає нардеп, в струк*
турі експорту становитиме 50%,
тоді як 10 років це була лише 5*6
сходинка.
Щодо державної підтримки
Леонід Козаченко зазначив, що
законодавчо ми мали би пропи*
сати, що різні суб'єкти господа*
рювання — дрібні, середні (до 8*
10 тис. га) та агрохолдинги — по*
винні мати диверсифіковану,

Леонід КОЗАЧЕНКО (ліворуч)

різну державну підтримку, яка би
залишалась незмінною щонай*
менше 5 років. В Євросоюзі така
підтримка є незмінною впро*
довж 7 років.
«Ми щороку приймаємо нові
рішення, які ніяк не можемо ви*
конати. Цього року 2 млрд грн
державної підтримки АПК ми не
використаємо, ці кошти вже роз*
поділені між іншими. Проблема
недофінансування галузі сільсь*
кого господарства не лише в
неможливості отримати дотації,
а в недоступності кредитів. Нам
слід за зразком Чехії, Угорщини,
Польщі створити іпотечний
банк, який би кредитував аграрі*
їв під 2*3% на 5*10 років, але ме*
ханізм має бути інакшим, ніж ми
створювали славнозвісний Зе*
мельний банк», — зауважив
Л.Козаченко.
Щодо ринку землі, наразі вже
зареєстровано у Верховній Раді
України законопроект №9355*5
про подовження дії земельного
мораторію до 1 січня 2020 року.
Та поки не буде ухвалено закон

про обіг сільгоспземель, виникне
правова колізія, якою скориста*
ються «мудреці» — прибрану за
таких умов землю в них не
можна буде відібрати, бо вони
виграватимуть суди завдяки по*
силанням на інші закони, які до*
зволяють операції з землею.
Рейдерство — ще один нарі*
жний камінь сьогодення. «Не
знаю, як ставитися до захопли*
вих виступів деяких нардепів з
трибуни Верховної Ради: «Ди*
віться: у нас від початку року ста*
лося вже 417 рейдерських захо*
плень фермерів і їхньої землі, а
торік було лише 120. Дивіться,
якій ми маємо показник!». За
такі речі слід карати не лише
самих рейдерів, і дуже суворо, з
позбавленням волі до 10 років, а
й представників державних
структур, силовиків і реєстрато*
рів, які передають ваші активи
незаконно іншій зацікавленій
стороні. Зауважте, що жоден із
цих 417 випадків не те що не от*
римав 10 років, а навіть не був
покараний, щоби повернути по*
страждалій стороні заподіяні
збитки».
Підбиваючи підсумок, Ле*
онід Козаченко закликав усіх
присутніх та в їхній особі всіх
свідомих громадян дуже відпові*

Іван ГЛЯНЬ
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зації повинні мати достатню
кількість експертів та аналітиків,
які зможуть оперативно розбира*
ти зміни, які вносяться на роз*
гляд, і, за необхідності, швидко
на них реагувати.
Окрім цього, Геннадій Нові*
ков акцентував увагу на тому, що
Україна цілком може обійтися
без ринку землі, не втрачаючи
інвестицій в аграрну галузь. При*
кладом тут є Китай, де немає
ринку землі, однак країна поз*
бавлена проблем з інвестиціями.
Інвесторів приваблюють ство*
ренням нормальних умов для ве*
дення бізнесу в індустріальних

Геннадій НОВІКОВ

дально підійти до виборів на*
ступного року до різних інстан*
цій, щоби зрештою народ отри*
мав конституційне право упра*
вляти державою.
У рамках заходу учасники за*
слухали звіт голови ГС «АСУ»
Геннадія Новікова про роботу
організації в 2017 та 2018 роках.
Було зауважено, що ключовими
напрямками роботи спілки
стали: реформування земельних
відносин та системи оподатку*
вання сільгоспвиробників, бо*
ротьба за покращення державної
підтримки сільгоспвиробництва,
реформування системи держав*
ного контролю над роботою аг*
росектору, розвиток сільськогос*
подарської кооперації та пошук
нових ринків збуту продукції
членів АСУ.
Геннадій Новіков наголосив:
відповідно до проведеного ННЦ
«Інститут аграрної економіки»
дослідження, земельний банк ве*
ликих аграрних корпорацій
збільшився саме настільки, нас*
кільки зменшилася кількість на*
ділів, якими користувалися
менші підприємства. Причина
такого процесу очевидна — вели*
кі агрокомпанії поглинають
менші фермерські господарства.
Це свідчення того, що підтримка
малих та середніх товаровироб*
ників є неефективною.
«Я би запропонував два види
підтримки. Це компенсація від*
сотків за кредитами та страху*
вання сільгоспвиробників. Тим
більше, що для запровадження
страхування є вся необхідна за*
конодавча база. Однак влада спе*
ціально не передбачає на ці по*
треби коштів в бюджеті. Хоча
цей механізм ефективно діє в ба*
гатьох країнах світу», — заявив
голова АСУ.
Він також додав: за даними
дослідження, 57% виробленої в
Україні продукції припадає саме
на господарства, які мають в ко*
ристування від 1 тис. до 5 тис.
гектарів: «При цьому вони вико*
ристовують лише чверть земель
сільгосппризначення. Що ще ці*
кавіше — в середніх за розміром
підприємствах працює майже
60% усіх працівників аграрного
сектору».
Тому, на переконання голови
АСУ, ще більш дивним виглядає
той факт, що держава не приді*

Анатолій ТИХОВОД

ляє належної уваги підприєм*
ствам, які обробляють від тисячі
до п'яти тисяч гектарів, хоча й
заявляє про необхідність ство*
рення робочих місць на селі.
«Ми хочемо довести державі,
що саме така форма господарю*
вання є повністю самодостат*
ньою і соціально орієнтованою.
Адже керівники таких госпо*
дарств живуть там, де вони пра*
цюють. Вони гарантують своїм
працівникам якісний соціальний
пакет. Водночас такі компанії
можуть дозволити собі викори*
стання найсучасніших техноло*
гій, а значить — бути конкурен*
тоспроможними», — заявив Ген*
надій Новіков.
Для захисту власних інтересів
у невеликих компаній є лише
один шлях — зібрати всіх вироб*
ників і запропонувати їм спільно
формувати аграрну політику і
відстоювати свої інтереси. Разом
обговорювати і робити мрії ре*
альністю.
Водночас він звернув увагу
присутніх на те, що прийняття
нормальних законів, які потріб*
ні аграріям, неможливе без наяв*
ності відповідних інструментів
громадського впливу та лобію*
вання потрібних законодавчих
норм. За словами очільника
АСУ, вже внесені, однак не
прийняті, законопроекти, які
стосуються оподаткування землі
та виробленої аграрної продукції,
реформування Держгеокадастру,
боротьби з рейдерством тощо. «У
всьому світі ці процеси відбува*
ються за безпосередньої участі
громадських організацій. Іншого
шляху немає», — сказав він. І
зауважив, що громадські органі*
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очільник громадської спілки, —
а конкретні люди відповідати*
муть за конкретні напрямки ро*
боти. Так само ми продовжимо
створення в регіонах відокремле*
них підрозділів, які підтвердять
наш всеукраїнський статус».
Він також деталізував хід та
підсумки першого візиту делега*
ції Аграрного союзу України до
Китаю, який відбувся у рамках
відвідин міжнародної виставки
«China International Import Expo*
2018» в середині листопада по*
точного року. Та звернув увагу
аграріїв на те, що китайці заці*
кавлені в співробітництві з без*
посередніми виробниками сіль*
госппродукції. Тут було підписа*
но меморандум про співробіт*
ництво з компанією Shaanxi
Ouliang Cross Border E*Commer*
ce, яка є крупним гравцем на
ринку торгівлі аграрною продук*
цією.
Так, меморандум передбачає
співпрацю та взаємну допомогу в
просуванні, маркетингу та тор*
гівлі виробленими українськими
фермерами продуктами харчу*
вання та сільськогосподарською
продукцією на китайських рин*
ках. Сторони планують створити
ефективний обмін ринковою ін*
формацією обох країн, сприяти

Ігор БРАГІНЕЦЬ

парках, які забезпечені повною
інфраструктурою, а також забез*
печенням відповідних митних
преференцій для імпорту облад*
нання, яке уможливить зростан*
ня виробництва. Інвесторам за*
лишається лише прийти й пра*
цювати, без зайвих зустрічей з
чиновниками чи кимось іншим.
«Якщо ми хочемо запустити
ринок землі, треба забезпечити
українців фінансовим інструмен*
том, який дасть їм змогу гаран*
товано купити цю землю. З ін*
шого боку, мають бути виписані
чіткі правила роботи земельного
ринку. Якщо ми запустимо
ринок без правил, то сьогодніш*
нє рейдерство буде здаватися
нам раєм на фоні того, яке пекло
почнеться на ринку без чітких і
зрозумілих правил», — заявив
Геннадій Новіков.
Він також поінформував при*
сутніх про реформу системи
управління АСУ. «Правління ор*
ганізації буде наділено більшими
повноваженнями, — зауважив
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«Ми розповіли про наших
виробників і запросили китайсь*
ких представників відвідати Ук*
раїну та познайомитися особисто
з нашими аграріями та їхньою
продукцією. Очікуємо на їхній
приїзд вже в середині грудня. За*
цікавленість є, і все залежить
лише від нас. Нам потрібно тут в
Україні побудувати спільними
зусиллями завод з глибокої пере*
робки вирощеної продукції. Ки*
тайці готові взяти участь у таких
проектах і купувати вироблену
таким чином продукцію», —
додав Геннадій Новіков.
Він зауважив, що Китаю вда*
лося за 23*25 років на місці полів
побудувати індустріальні парки,
які продукують 10 тисяч робочих
місць та рік. «Україна може піти
таким самим шляхом, однак для
цього потрібно працювати в пра*
вильному напрямку», — наголо*
сив очільник АСУ.
Керівник ГС «Всеукраїнсь*
кий аграрний форум» Марія
Дідух також акцентувала увагу
учасників заходу на необхідності
об'єднуватися і спільно захища*
ти інтереси аграрної спільноти. І
приклади такої успішної консо*
лідації вже є.
«При прийнятті бюджету на
2018 рік скасували відшкодуван*
ня ПДВ при експорті сої, ріпаку і
соняшнику. Усі учасники ринку,
навіть ті, хто не є експортером,
виступили проти цієї ініціативи.
І ми домоглися повернення ПДВ
для компаній, які самі експорту*
ють продукцію. Разом набагато
легше захистити свою позицію.
Те, що нас почали чути і врахо*
вувати нашу позицію, вже видно.
Адже це спільна позиція всіх аг*
раріїв», — заявила вона.
Цього разу з'їзд більше нага*
дував круглий стіл у розвинених
демократичних країнах, де про*
мовці з трибуни і з місця накре*
слювали проблеми і відразу про*
понували шляхи виходу. І таких

Микола ПАНАСЮК

маркетинговій діяльності, а
також розширювати ділові мо*
жливості для обох країн.
Він також повідомив, що уча*
сники делегації АСУ провели пе*
реговори про можливість поста*
чання на наш ринок необхідних
українським аграріям мінераль*
них добрив китайського вироб*
ництва.

дієвих пропозицій ми почули чи*
мало. Тож хочемо побажати но*
вобраному керівництву Аграрно*
го союзу України все активніше і
сміливіше втілювати їх у життя. І
не забувати запрошувати пред*
ставників впливових і фахових
засобів масової інформації вис*
вітлювати такі події.
Артем Житков
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Австралія значно скоротить
виробництво пшениці
ЕКСПЕРТИ агентства ABARES в своєму останньому
звіті знизили прогноз виробництва пшениці в Австра*
лії на 22% до 16,95 млн тонн, що поступається попе*
редній оцінці у 19,12 млн т і може стати мінімальним
показником валового збору зернової культури з 2008
р. (13,6 млн т), повідомляє «АПК*Інформ» з посилан*
ням на Reuters. Як уточнюється, в штаті Новий Пів*
денний Уельс урожай пшениці може стати мінімаль*
ним з 1995 р. і очікується на рівні лише 1,98 млн т.
Згідно з повідомленням, таке значне зниження
виробництва зернових у Австралії може бути обумо*
влено тим, що в країні спостерігалася сильна посуха,
яка може зберегтися і в перші місяці 2019 р.
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Світове виробництво
зернових 2018 року —
оцінки FAO
СВІТОВЕ виробництво зернових у 2018 році складе
2595 млн тонн, що незначно нижче листопадового
прогнозу і на 2,4% (62,5 млн тонн) нижче торішньо*
го рекордного рівня. Про це повідомляє в балансі
пропозицій зернових та попиту на зернові Продо*
вольча та сільськогосподарська організація ООН
(FAO).
Світове виробництво пшениці прогнозується на
рівні 725,1 млн тонн, що на 2,8 млн тонн нижче ли*
стопадового показника у зв'язку зі зниженням оцінок
врожаю ц.р. в Туреччині і Російській Федерації.

Прогноз світового виробництва фуражних зерно*
вих також був знижений на 3,1 млн тонн до 1357 млн
тонн у зв'язку з корегуванням в бік зниження по яч*
меню і сорго.
Однак прогноз світового виробництва кукурудзи
залишається незмінним, при цьому були зроблені ко*
ригування в сторону підвищення по Україні у зв'язку
з більш високим, ніж очікувалося, урожаєм, що
майже компенсувало очікуване зниження урожаю в
Сполучених Штатах Америки.
Нагадаємо, що за розрахунками вчених Інституту
аграрної економіки, уточненими на основі стати*
стичних даних за станом на 1 листопада 2018 року і
експертної оцінки до кінця року, у 2018 році обсяги
виробництва зернових і зернобобових культур пере*
вищать минулорічні показники в 61,9 млн т на 13,4%
і складуть 70,2 млн т.

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 12 грудня 2018 року
Продукт, назва біржі
та/або ф’ючерс відповідного місяця
Кукурудза
CME – Грудень'18
CME – Березень'19
CME – Травень'19
Кукурудза
Euronext – Січень '19
Euronext – Березень '19
Euronext – Червень'19
Кукурудза
TOCOM – Січень '19
TOCOM – Березень '19
TOCOM – Травень '19
Пшениця
CME – Грудень'18
CME – Березень'19
CME – Травень'19
Пшениця
Euronext – Грудень '18 ( /МT)
Euronext – Березень '19 ( /МT)
Euronext – Травень '19 ( /МT)
Ріпак
Euronext – Лютий '19
Euronext – Травень '19
Euronext – Серпень'19
Овес
CME – Грудень'18
CME – Березень'19
CME – Травень'19
Соєві боби
CME – Січень '19
CME – Березень'19
CME – Травень'19
Соєві боби
TOCOM – Грудень '18
TOCOM – Лютий '19
TOCOM – Квітень '19
Соєвий шрот
CME – Грудень'18
CME – Січень '19
CME – Березень'19
Соєва олія
CME – Грудень'18
CME – Січень'19
CME – Березень'19
Рис
CME – Січень'19
CME – Березень'19
CME – Травень'19
Етанол
CME – Грудень'18
CME – Січень'19
CME – Лютий'19
Сухе молоко
CME – Грудень'18
CME – Січень'19
CME – Лютий'19
Цукор
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19

Зміна
за день

Ціна
на кінець дня

Ціна ($) за метричну тонну
+0,4724
148,1035
+0,1575
151,4105
+1,5747
154,3237
Ціна ($) за метричну тонну
+0,8197
200,3643
+0,8083
202,6412
+0,9449
206,9103
Ціна ($) за метричну тонну
+13,2240
233,6243
+0,5290
218,2844
%0,1763
214,4054
Ціна ($) за метричну тонну
+1,9842
190,1854
+1,9842
194,1537
+1,3228
195,5500
Ціна ($) за метричну тонну
+0,8311
234,5173
+0,9677
235,3711
+0,1480
215,7332
Ціна ($) за метричну тонну
+0,1594
420,6512
+0,0797
420,6512
0,0000
418,0897
Ціна ($) за метричну тонну
%1,3924
–
+1,3924
170,8003
+1,7405
171,3804
Ціна ($) за метричну тонну
+1,8372
337,5276
+1,8372
342,4513
+1,6902
347,2280
Ціна ($) за метричну тонну
0,0000
–
0,0000
–
0,0000
–
Ціна ($) за метричну тонну
+2,0944
343,1460
+1,8739
345,1301
+2,0944
349,4291
Ціна (Cnt$) за кілограм
+0,1982
63,3040
+0,1762
64,3172
+0,1762
64,6476
Ціна ($) за метричну тонну
%2,0925
232,1540
%2,5330
235,6782
%2,6431
242,2860
Ціна ($) за літр
+0,0055
0,3310
+0,0045
0,3382
+0,0042
0,3482
Ціна ($) за кілограм
+0,0011
1,9967
0,0000
2,0374
0,0000
2,0705
Ціна ($) за тонну
%1,9824
280,1762
%1,9824
–
%1,9824
–

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 7 грудня 2018 року
Грудень ’18
зміни,
$/MT* $/буш
$/буш
CBOT Чикаго (Пшениця SRW)
190,88 5,1950 0,0375
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 178,02 4,8450 %0,0200
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 215,22 5,8575 0,0250
CBOT Чикаго (Кукурудза)
147,24 3,7400 0,0750
Січень ’19
CBOT Чикаго (Соєві боби)
336,85 9,1675 0,2200
* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля
Біржа
(зернові)

Березень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,3125 0,1550
5,1200 0,1175
5,8150 0,0575
3,8550 0,0775
Березень ’19
9,2900 0,2150

Травень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,3600 0,1475
5,2275 0,1150
5,8575 0,0425
3,9275 0,0775
Травень ’19
9,4175 0,2125

Липень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,4000 0,1275
5,3200 0,1050
5,9100 0,0200
3,9925 0,0775
Липень ’19
9,5325 0,2075

Вересень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,4825 0,1200
5,4475 0,1075
5,9800 0,0150
3,9925 0,0525
Серпень ’19
9,5700 0,2025

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 7 грудня 2018 року
Район експорту

Мексиканська затока

Атлантичне узбережжя

ріка Св.Лаврентія

Великі Озера

Північно%Західне
Тихоокеанське
узбережжя

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

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

«Handy»
«Handymax»
25%30 тис.тонн 40%46 тис.тонн
18
15
28
26
21
29
46
37
37

49

«Panamax»
>54 тис.тонн

70
34
48

33
47
42
26
23
29
60
55
44
45
26
30
30

43
37
35
27
27

57
33
41
29
33
25
26

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
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ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
***

18 грудня 2018 року в Києві пройде Конференція
«Аграрні інновації 2018». Організатор — Інфор
маційна компанія «ПроАгро Груп».
Конференція буде присвячена сучасним трендам у
сфері агроінновацій. У рамках заходу провідні ком
панії агропромислового комплексу України пред
ставлять свої кейси за наступними напрямками:
— Досвід застосування інновацій в системі упра
вління аграрною компанією;
— Інноваційні системи забезпечення безпеки в аг
рарних компаніях;
— Технологічні інновації, точне землеробство;
— Інноваційні технології вирощування с/г культур
(історія успіху «Укрсорго»);
— Інновації в зберіганні та переробці;
— Транспортні інновації при перевезенні аграрної
продукції;
— Інноваційні продукти для аграрних компаній;
— Нові продукти, шляхи збільшення ефективності
аграрного бізнесу.
***

25 січня 2019 року в Києві (iHUB) відбудеться
Конференція «Елеватор2019». Організатор —
ПроАгро Груп.
Сучасний елеватор — це не лише приміщення для
зберігання сільськогосподарських культур. У
першу чергу, це — комплекс з надання пакету по
слуг з прийомки, аналізу, доробки, сортування,
зберігання та формування товарних партій зерна.
Виявленню слабких ланок елеваторної галузі, по
шуку шляхів їх усунення та презентації сучасних
технологічних рішень для елеваторних комплексів
буде присвячена аграрна конференція «Елеватор
2019».
В рамках заходу учасниками будуть розглянуті на
ступні питання:
— Аналіз ринку зерна України та стану елеваторної
інфраструктури;
— Проблеми транспортної логістики;
— Економіка будівництва та експлуатації елеватора;
— Інноваційні рішення для покращення ефективно
сті елеватора;
— Діджиталізація роботи — від прийомки до від
грузки;
— Практичні кейси успіху від практиківелеватор
щиків;
— Особливості вибору та експлуатації зерносу
шильного обладнання;
— Проблеми та шляхи покращення ефективності
зберігання зерна;
— Проблеми визначення якісних та кількісних по
казників при прийомці зерна.
***

3031 січня 2019 року в Києві (комплекс «Пуща
Лісова») триватиме Конференція «Живлення
рослин. Інноваційні агротехнологічні рішення».
Організатор — проект FreeFarm (Вільне землероб
ство).
Конференція присвячена розумним технологіям
живлення рослин та сучасним методам обробітку
грунту для успішної діяльності.
Програма конференції:
— Проект FreeFarm — стратегія в живленні рослин;
— Управління живленням та вегетацією рослин;
— Сучасні підходи до обробітку грунту;
— Шлях переходу від сухих до рідких добрив;
— Точне землеробство — запорука успіху сучасних
технологій;
— Практичний досвід впровадження технологій
FreeFarm в Україні.
Під час конференції буде детально розглянуто аме
риканський та вітчизняний досвід впровадження
технології стрічкового живлення культур.
***

8 лютого 2019 року в Києві (Готель Visak) відбу
деться IV Конференція «Стратегії експорту.
Трейдинг i логістика». Організатор — ПроАгро
Груп.

За останні роки Україна значно збільшила на світо
вому ринку свою присутність, особливо це стос
ується експорту аграрної продукції. 70 млн тонн
зерна і 21,6 млн тонн олійних — такий проміжний
підсумок врожаю поточного року. Кому, коли і як
це все продати з максимальною вигодою, ось пи
тання на які сьогодні намагаються знайти відповідь
і виробники, і трейдери.
В рамках конференції будуть розглянуті наступні
питання:
— Стан та перспективи експорту с/г продукції в
2019 році.
— Торговельні війни. Зміни географії експорту. По
точний стан та прогнози на 2019 рік.
— Експортні ризики. Як їх мінімізувати. Головні
проблеми трейдера. Виклики та можливості 2019.
— Особливості експорту в умовах дії військового
стану. Робота портів в Азовському морі.
— Перевезення с/г вантажів. Проблеми та перспек
тиви. Логістика зернових вантажів: стратегії експор
ту в нових реаліях. Розвиток річкової логістики.
— Зернові термінали: комплексні рішення в умовах
високої конкуренції. Чи вистачить потужностей для
зберігання урожаю?
— Нове в аграрному експортному законодавстві.
— Якість зернової та олійної продукції: роль фіто
санітарної експертизи при експорті на міжнародні
ринки. Норми та стандарти.
— Вплив на ринок залізничних перевезень та тари
фи після запуску електронного аукціону з оренди
вантажних вагонів. Ринок приватної тяги: міф чи
реальність? Наслідки.
— «Єдине вікно» на Митниці. Результати реалізації
пілотного проекту.
***

1214 лютого 2018 року у Запоріжжі (Виставковий
комплекс «КозакПалац») проводиться 18 Міжре
гіональна спеціалізована виставка аграрного
бізнесу «АгроТехСервіс — 2019». Організатор та
підтримка: Запорізька торговопромислова палата,
галузеві відомства та асоціації.
Тематичні розділи виставки «АгроТехСервіс2019»:
— Сільськогосподарське машинобудування, міні
техніка і запчастини Технології зберігання, пере
робки і транспортування с/г продукції.
— Засоби малої механізації. Агрохімія. ЗЗР. Добри
ва. Інструмент. Органічне землеробство.
— Посівний матеріал. Зернові технології. Продукція
ЕКО. Біоенергетика. Технології в тваринництві та
птахівництві.
— Комбікорм та ветпрепарати, HiTech Агро.
— Будівництво в фермерському господарстві, при
садибне господарство, Консалтинг, страхування,
банківські послуги.
***

1921 лютого 2019 року в Києві (МВЦ) відбудеть
ся Дев'ята міжнародна виставка інноваційних
рішень в зерновому господарстві «Зернові тех
нології». Організатор: ТОВ «Київський міжнарод
ний контрактовий ярмарок»
«Зернові технології» — міжнародна агропромисло
ва виставка, яка посідає головне місце серед спе
ціалізованих виставкових заходів України та спря
мована на просування інноваційних рішень на різ
них стадіях виробництва, зберігання, переробки та
транспортування зернових, бобових, круп'яних та
олійних культур.
Традиційно, на агропромисловій виставці «Зернові
технології 2019» буде широко представлене облад
нання для зберігання та переробки зернових та
олійних культур, виробництва комбікормів, облад
нання для елеваторів та хлібоприймальних пунктів,
мукомельної, круп'яної промисловості, насіннєвий
матеріал, засоби захисту рослин, лабораторне та
ваговимірювальне обладнання, техніка та техноло
гії для виробництва зернової продукції.
Ще однією перевагою виставки є насичена ділова
програма, яка включає галузеві форуми, конфе
ренції, семінари та майстеркласи.
Варто зазначити, що агровиставка «Зернові техно
логії 2019» проходить одночасно з міжнародними
виставками «Фрукти. Овочі. Логістика 2019» та
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Agro Animal Show 2019. Аграрні виставки прохо
дять під спільним брендом «АгроВесна 2019».
***

2021 лютого 2019 року в Києві (ВЦ «КиївЕкспо
Плаза») відбудеться Перший фермерський яр
марок контрактів. Організатор: компанія ЄВРО
ІНДЕКС.
Фермерський ярмарок контрактів проводиться в
рамках Форуму фермерських технологій та одно
часно з виставками «Індустрія торгівлі», «Проми
словий холод», «Сховище фруктів, овочів, ягід» і
«Франчайзинг». Це дасть можливість фермерам не
лише укласти контракти на постачання власної
продукції, а й ознайомитись з усіма новинками у
сфері зберігання та переробки як вирощеного вро
жаю, так і готової продукції.
Фермерський ярмарок контрактів включає такі
зони:
— ЕКСПОзона (стенди фермерських господарств).
— Дегустаційна зона (Професійні та аматорські де
густації фермерської продукції).
— Фудзона (комфортна територія для відпочинку,
частування та ароматної кави).
— Бізнесзона (для комфортного проведення пере
говорів).
— Фотозона та місце для проведення урочистих це
ремоній.
Cучасний В2Взахід, де фермери з усіх куточків
країни презентуватимуть власну нішеву продукцію,
а також виробничі потужності для укладання кон
трактів на постачання до магазинів, закладів гро
мадського харчування, ресторацій, готелів, пере
робних підприємств та матимуть можливість отри
мати додаткове фінансування для розвитку власно
го бізнесу.
До участі в ярмарку запрошуються: фермерські гос
подарства, що спеціалізуються на виробництві
сирів, молочної, м'ясної, плодоовочевої продукції,
меду, спецій та прянощів, горіхів, чаїв и трав'яних
зборів, безалкогольних напоїв, солодощів, нестан
дартних хлібобулочних виробів, органічної про
дукції; фермерські господарства, що спеціалізують
ся на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, грибів,
трав; винокурні, пивоварні, виробники настоянок
та наливок.
***

56 березня 2019 року в Києві (Міжнародний Ви
ставковий Центр) відбудеться ХІІ Міжнародний
молочний конгрес. Організатори події: Асоціація
виробників молока (АВМ), Всеукраїнська аграрна
рада (ВАР) та компанія Dykun.
ХІІ Міжнародний молочний конгрес — найбільша
подія молочної галузі України та Східної Європи —
готовий вражати вас своїми масштабами, цього річ
ми стали ще більш технологічними, ефективними,
професійними та інтернаціональними.
ХІI Міжнародний молочний конгрес — це близько
1500 учасників молочного бізнесу, серед яких спе
ціалісти, ветеринари, технологи, менеджери, екс
перти галузі, представники влади, міжнародних ор
ганізацій, фінансових установ, ЗМІ і багато інших.
Під час події:
— вітчизняні та міжнародні експерти ділитимуться
досвідом ведення успішного молочарства та вирі
шенням актуальних проблем на господарствах, го
воритимуть про підсумки роботи галузі та перспек
тиви розвитку у 2019му.
— представники влади, громадських об'єднань,
міжнародних організацій народні депутати, висту
патимуть під час круглих столів та не оминуть ува
гою гострі, актуальні питання галузі тваринництва.
Під час Конгресу діятимуть круглі столи для влас
ників бізнесу та управлінців молочнотоварних
ферм, на технологічній секції досвідчені практики
представлять новітні розробки та механізми успіш
ного ведення молочного бізнесу.
Родзинкою заходу стане Ветеринарний форум, що
пройде в рамках ХІI Міжнародного молочного
конгресу та об'єднає лікарів ветеринарної медици
ни з усієї України.
Підготував Артем Житков
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Історія маленької країни
Науру — це найменша визнана незалежна
держава у світі натепер. Її територія стано
вить лише 21 км2, отже на теренах України
можна було би розмістити 28,74 тисяч та
ких держав, як Науру, з яких 40 — лише у
Києві. Так, існує ще Монако з територією у
2 км2, але його не враховуватимемо, бо де
юре це асоційована з Францією держава.
Науру володіє лише одним однойменним
островом Тихого океану, а її населення
складає, за даними на жовтень 2018 року,
11,2 тис. осіб. Попри віддаленість від «вели
ких світу цього», країну неабияк зачепили
найбільші воєнні конфлікти 20 століття, а
все через корисні копалини.

Приємний острів
ВВАЖАЄТЬСЯ, що острів був заселений ще 3 тися*
чі років тому, однак європейці вперше дізналися про
нього 1798 року. Капітан Джон Фірн, який і відкрив
острів, був вражений, що аборигени не мали войов*
ничих татуювань і зустрічали гостей без зброї, тож
назвав цю територію «Приємний острів», таку назву
використовували майже століття. Дослідники опису*
вали незвичні звичаї аборигенів, в тому числі рибо*
ловлю за допомогою птиць: дресированим великим
фрегатам на шиї надівали кільця, щоб вони не могли
проковтнути впійману рибу, з цією рибою вони по*
верталися до мисливця, який годував їх. Європейці
дуже повільно заселяли Науру, спочатку це були різ*
номанітні втікачі з буцегарень і дезертири, згодом
з'явилися і торговці. Разом із ними на Науру з'явила*
ся і вогнепальна зброя, і міцний алкоголь. І острів
одразу перестав бути приємним.

кількість європейців, проте біль*
шість населення становили чор*
норобочі з сусідніх тихоокеансь*
ких островів і Китаю. Так, на по*
чаток Першої світової війни насе*
лення острову складалося з 1400
науруанців, 30 німців, 70 британ*
ців і близько 1000 китайців і каро*
лінців. Зараз іммігранти, які зали*
шилися жити на Науру, складають
40% населення країни.
Втім, фосфорити, якими би
цінними вони були в якості доб*
рив, мало що приносили самим
науруанцям — відрахування за
їхнє використання були зовсім
незначними. Хоча видобували їх
тут з шаленою силою. Втім, вони
ще відіграють свою велику роль в
історії маленької країни.

Влада змінюється
ЗДАЄТЬСЯ, Перша світова не
мала би зачепити віддалений ос*
трів. Проте Науру опинилася у
незручному становищі: під ні*

не перейшов під управління Ав*
стралії.
За результатами війни Німеч*
чина відмовилася від усіх своїх ко*
лоній, в тому числі і від Науру, яка
перейшла під сумісне управління
Великої Британії, Австралії і
Нової Зеландії з адміністрацією
Австралії. Для островитян, втім,
нічого не змінилося: «Тихооке*
анська фосфатна компанія» і на*
далі продовжувала видобувати
фосфорити, віддаючи місцевим
копійки зі своїх заробітків.

День Ангама
ЗНАЄТЕ, скільки людей має бути
на острові, щоб їх називали на*
цією? Навряд. А от австралійсь*
кий адміністратор Гріффіт після
перепису населення острову 1919
року заявив вождям, що якщо
науруанці хочуть бути нацією, на*
селення Науру має бути не менше
1500 чоловік. Начебто цифра «зі
стелі», але вожді постановили, що

Від копри до фосфоритів
НІМЦІ збудували на Науру лікарню, установки з
опріснення води, електричний генератор і радіостан*
цію. Основним джерелом торгівлі острова була
копра, тому майже всю територію вкрили кокосові
плантації. Але 1899 року новозеландський геолог із
британської «Тихоокеанської фосфатної компанії»
випадково знаходить на Науру великі поклади фос*
форомісткої руди. Компанія викупає у німців право
на місцеві надра строком на 99 років, а на острів на*
пливає чергова хвиля європейської цивілізації і гло*
балізації. Зокрема, щоби полегшити видобуток фос*
форитів, була збудована залізниця. Зросла на Науру і

Перші спроби захоплення покладів фосфоритів
зробили німці, однак через погані погодні умови ви*
садку на острів не вдалося здійснити. Натомість вони
потопили кілька британських суден з рудою. Втім,
маючи більш нагальні питання, німці полишили ос*
трів у спокої.
Островом однак зацікавилася Японія, яка також
була не проти халявних копалин і бази для авіації по*
ближче до супротивників. З метою знищити ра*
діозв'язок японці бомбардують острів, а 1942 року
Японія окупувала Науру. На червень 1943 року на ос*
трові нараховувалося майже 6000 осіб, причому лише
1848 з них були науруанцями. Побоюючись голоду,
японська влада депортувала частину корінних меш*
канців на інші острови Тихого океану. Тим не менше,
коли постачання продовольства було відрізане воро*
гами, голод все ж дав про себе знати. А збудований
японцями аеродром став магнітом для австралійсь*
ких бомбардувальників.

Під ООН і незалежність
ПЕВНИЙ період після Другої світової війни Науру
стало підконтрольною ООН територією, де встано*
вилося колишнє сумісне управління трьох держав з
адмініструванням Австралії. Все стало на старі рейки:
подальший видобуток фосфоритів із мізерними при*
бутками для населення, подальша європеїзація міс*
цевих. Така суміш призвела до того, що науруанці де*
далі частіше стали говорити про самовизначення
нації і держави. Австралія, хоча і противилася, 1966
року під тиском ООН здалася і почала готувати про*
ект конституції для нової держави. 31 січня 1968 року
республіка Науру отримала незалежність.

Неприємний Науру
1852 РОКУ з'явилися перші повідомлення про піра*
тів з Науру, і торгові судна намагалися обходити ос*
трів стороною. А 1878 року розпочалася громадянсь*
ка війна — на весіллі хтось застрелив молодого вождя
одного з племен. Його одноплемінники помстили*
ся, потім помстилися їм, згодом у конфлікт було
втягнуто всі 12 племен острову. Вся ця партизанщи*
на тривала 10 років і забрала життя понад 500 осіб —
третини населення острову. Як не дивно, край кон*
флікту поклала далека Німеччина. Втім, нічого див*
ного: у Німеччини порівно з іншими європейськи*
ми країнами було мало колоній, а на острові мали
місце інтереси німецьких торгівців. Тож у квітні 1888
року Німеччина анексувала Науру. Світ це не дуже
стривожило — подумаєш, невеличкий острів, з якого
можна взяти лише копру та какао. І хоча Німеччина
заборонила алкоголь і вогнепальну зброю на острові,
громадянська війна не вщухала. Як свідчили торгівці,
жодна зі сторін не хотіла битися далі, але не довіряла
іншим, тож зброю не складали і конфлікт тривав.
Німці остаточно вирішили проблему у жовтні того ж
1888 року: всі 12 вождів були заарештовані, над Науру
піднято німецький прапор, а вождів пообіцяли стра*
тити, якщо аборигени не здадуть всю зброю добро*
вільно. Наступного дня було здано 765 одиниць зброї
і кілька тисяч патронів. Найбільш кривавий кон*
флікт в історії країни було завершено.

Поштова марка Науру. 1924 рік

Від золотого віку
до продажу паспортів

Науру — супутниковий знімок

мецькою владою британська ком*
панія видобувала корисні копали*
ни, при цьому країни перебували
у стані війни. Німецький губерна*
тор, хоча й мав доступ до ра*
діостанції, розгубився і не повідо*
мив мешканцям про початок
війни. Лише за місяць після її по*
чатку з острова евакуювали 49
британців.
Уже за кілька днів, 9 вересня
1914 року, на острові висадилися
25 австралійських солдат з метою
захоплення радіостанції. І їм би це
вдалося, адже місцеві жителі не
чинили опору. Однак місія прова*
лилася — німці заздалегідь розі*
брали і вивезли пункт зв'язку. Від*
так і австралійці його полишили у
спокої. Цілих два місяці вирішу*
вали, що далі робити з Науру, аж
доки 6 листопада 1914 року острів

день, коли на острові народиться
1500*та дитина, буде оголошено
Днем Ангама, тобто Днем Радості,
а заразом і державним святом.
За 13 років після перепису на*
селення острова досягло 1500 чо*
ловік. Перша дитина Ангама наро*
дилася 26 жовтня 1932 року. Нею
стала дівчинка на ім'я Еідаруво.

Влада змінюється:
нові гравці
ПОКИ науруанці намагалися від*
новити популяцію, в Німеччині
мріяли про старі колонії і міцну як
колись імперію. Все це, а також
амбіції одного вусатого художни*
ка, як ми знаємо, вилилося у
Другу світову війну. І знову війна,
яка не мала би зачепити острів,
прокотилася по ньому: а все через
ті ж фосфорити і засоби зв'язку.

У ЧЕРВНІ 1970 року уряд Науру повністю завершив
покупку «Британської фосфатної компанії» у Вели*
кобританії і, ставши її абсолютним власником, на*
ціоналізував компанію та дав їй нову назву — «Нау*
руанська фосфатна корпорація». У перші роки не*
залежності Науру на світових ринках також спостері*
галося збільшення цін на фосфорити, які досягли
максимуму 1975 року ($68 за тонну). До того ж закін*
чилися поклади цієї руди на сусідніх тихоокеанських
островах. Усі ці фактори зіграли позитивну роль для
економіки країни, де рівень життя населення посту*
пово наблизився до показників передових країн За*
ходу. Згодом ВВП на душу населення досяг рівня в
$50 тис.: за цим показником Науру посіла друге місце
в світі після Саудівської Аравії.
Утім, ніщо не вічно, у тому числі запаси фосфо*
ритів. Розуміючи це, уряд інвестував кошти у неру*
хомість інших країн. Втім, це не врятувало ситуацію,
і у 1990*х роках країна перетворилася на офшорний
центр, де «відмивалися» гроші з усього світу. Крім
того, низькі податки Науру стали приводом для про*
дажу паспортів держави іноземцям. З офшорами по*
ступово справилися міжнародні фінансові організа*
ції, однак для Науру це стало значним ударом по
економіці.
Зараз економіка країни поступово відновлюєть*
ся, однак до колишнього золотого віку їй все ще дуже
далеко.
Підготував Павло Мороз

