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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

www.agroprofi.com.ua

КОМПАНІЇ
РЕКОРДИ 2018: НАЙУСПІШНІШИЙ РІК В
ІСТОРІЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ ´НІБУЛОНª

ЕНЕРГОРЕСУРСИ
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА НАСУВАЄТЬСЯ,
АБО НАВІЩО УКРАЇНІ GLOBAL 100% RE?

«НІБУЛОН» продовжив активно розвивати
судноплавство на внутрішніх водних шляхах України,
все більше переорієнтовуючи свої вантажні потоки на
воду та зменшуючи таким чином завантаженість
автомобільних шляхів. 2018 рік став найуспішнішим в
історії судноплавної компанії «НІБУЛОН».

Можливо, вже не за горами ті часи, коли традиційними
стануть відновлювальні і поки альтернативні сонячна,
вітрова, біологічна тощо енергетики. Принаймні,
у розвинених країнах. Про це красномовно свідчить
статистика.
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Президент
підписав закон
про надання
споживачам
інформації
про харчові
продукти
ПРЕЗИДЕНТ України Петро
Порошенко підписав закон про
надання споживачам інформа!
ції про харчові продукти, ухва!
лений Верховною Радою в
грудні 2018 року. Про це пові!
домив заступник голови Комі!
тету з питань аграрної політики
та земельних відносин Олек!
сандр Бакуменко: «Маємо по!
вернутий із підписом Прези!
дента України закон про інфор!
мацію для споживачів про хар!
чові продукти».
О.Бакуменко зазначив, що
закон встановлює такі вимоги,
як забезпечення розбірливості
інформації, зокрема, до міні!
мального розміру шрифту,
яким надається інформація про
харчовий продукт. Законом
також встановлено вимоги про
надання інформації про алерге!
ни, вимогу про надання інфор!
мації про використання в хар!
човому продукті рафінованої
олії або жирів рослинного по!
ходження, зокрема, пальмової
олії. Крім того, закон встано!
влює вимоги про надання спо!
живачеві інформації про те, чи
піддавався продукт заморожу!
ванню або розморожуванню, а
також нового для України під!
ходу до позначення термінів
придатності в залежності від
того, чи є харчовий продукт
швидкопсувним.
Разом із тим, зазначив нар!
деп, закон встановлює заборо!
ну на використання інформа!
ції, яка може ввести споживача
в оману, що поширюється
також на рекламування та
представлення харчових про!
дуктів. Він також підкреслив,
що новий документ передбачає
комплексне врегулювання всіх
питань, пов'язаних із наданням
інформації про харчові продук!
ти. При цьому кількість підза!
конних актів, необхідних для
впровадження нового підходу
до надання інформації для спо!
живачів, мінімальна.

Оптимізація бізнесу дозволить вам
заробляти там, де сьогодні втрачаєте
ПРОЗОРІСТЬ бізнесу формує до!
віру до нього. На тлі загальної сві!
тової глобалізації на вітчизняних
ринках продовжує панувати нее!
фективність. Історично так скла!
лося, що і спосіб господарювання,
і стан основних засобів, і джерела
фінансування, і подекуди кваліфі!
кація кадрів на наших ринках да!
лекі від оптимальних — ми витра!
чаємо чимало сил, часу і коштів на
те, що потім не приносить бажа!
ного результату.
Однак те, що ми перебуваємо
на початковому етапі розвитку оп!
тимізації бізнесу, дає нам певні
привілеї. Адже, маючи доступ до
найсучасніших технологій, ми мо!
жемо оминути тривалий процес
еволюції в інформатизації, який

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
Зміна
Зміна
значення за тиж$ з початку
07.02.2019 день
року

PFTS індекс (UA)
556,51 0,8%
РТС (RU)
1200,83 $1,1%
WIG 20 (PL)
2373,55 $0,3%
WIG Ukraine (PL)
427,11 $0,8%
DAX* (DE)
11324,72 1,3%
S&P 500* (US)
2731,61 1,9%

$0,5%
12,4%
4,3%
2,9%
7,3%
9,0%

* – за попередню торгівельну сесію.

За даними «EAVEX CAPITAL»

пройшли розвинені країни, за!
діявши для цього чимало часу і ре!
сурсів. Ми маємо всі шанси дуже
швидко еволюціонувати.
Сьогодні сільське господар!
ство — галузь №1 в Україні з ек!
спорту, тому до нього прикута
максимальна увага, адже це ва!
лютна виручка країни. До того ж
українські IT!розробники визнані
одними з кращих у світі, і 2018
року, за даними Офісу ефективно!
го регулювання BRDO, саме тех!
нологічний сектор став галуззю
№2 з експорту послуг.
Мало того, ці два найбільших
сегменти бізнесу, два найпотужні!
ші сектори економіки в Україні
перетнулися заради спільного ро!
звитку. Відтак вже сьогодні ми мо!

жемо зробити колосальний еволю!
ційний стрибок — створити влас!
ними силами глобальну автомати!
зацію управління агробізнесом на
основі найсучасніших ІТ!техноло!
гій. Тобто ми можемо навчитися
на наявних активах заробляти
більше: образно кажучи, залатати
дірки в човні і замінити весла на
двигуни. Це ідеальна комбінація
всіх українських талантів, які є в
сільському господарстві та в галузі
ІТ, а на додаток наші родючі землі,
сприятливі клімат і кон'юнктура
зовнішніх ринків. Сьогодні саме
час це втілювати!
І перші впевнені кроки в цьо!
му напрямку вже зроблено. Віт!
чизняна компанія «Агрі Чейн»
пропонує агровиробникам готові

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

адаптовані програмні продукти
«Управління земельним банком»
та «Управління виробничими про!
цесами в галузі рослинництва». Ці
програмні засоби в режимі реаль!
ного часу забезпечують прозорість
та достовірність процесів, що від!
буваються в компанії, і надають
власнику аналітичну інформацію,
що впливає на якість ухвалення рі!
шень. Системи дозволяють відсте!
жувати ефективність бізнесу та мі!
німізувати витрати, спричинені
викривленою інформацією, збігом
обставин, людським фактором,
примхами погоди, змінами кон'ю!
нктури ринку тощо. Про те, як оп!
тимізація бізнесу дозволить заро!
бляти там, де дотепер втрачаєте,
читайте на стор. 8Ô

ЕКСПОЗИЦІЯ
МІНАГРОПОЛІТИКИ
СПРИЯЄ І ЗАПРОШУЄ...

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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Міністерство аграрної політики та
продовольства України сприяє проведенню
понад 100 агропромислових виставково"
ярмаркових заходів, які відбудуться в регіонах
України 2019 року, повідомляється на сайті
відомства.
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Верховна Рада
закріпила в Конституції
курс на ЄС і НАТО
На посаду в.о. міністра
агрополітики призначено
Ольгу Трофімцеву
КАБІНЕТ Міністрів України
6 лютого 2019 року прийняв
заяву про відставку в.о. міні!
стра аграрної політики та про!
довольства України Максима
Мартинюка та одночасно ухва!
лив призначення на посаду ви!
конуючого обов'язки міністра
— заступника міністра аграрної
політики та продовольства Ук!
раїни з питань євроінтеграції
Ольгу Трофімцеву. Про це
повідомляє прес!служба відом!
ства.
Довідково. Максим Марти!
нюк був призначений на поса!

ду першого заступника міністра
аграрної політики та продоволь!
ства України розпорядженням Ка!
бінету Міністрів України 27 липня
2016 року. Розпорядженням КМУ
від 28 листопада 2018 року № 920!
р на Максима Мартинюка тимча!
сово покладено виконання обо!
в'язків міністра аграрної політики
та продовольства України.
8 вересня 2016 року Ольга
Трофімцева була призначена на
посаду заступника міністра аг!
рарної політики та продоволь!
ства України з питань європейсь!
кої інтеграції.

Уряд має вирішити
питання утилізації
непридатних ЗЗР
ЄВРОПЕЙСЬКА Бізнес Асоціація закликає уряд Украї!
ни вирішити питання утилізації непридатних засобів за!
хисту рослин, повідомляє прес!служба організації.
«Водночас, через юридичні колізії та наявність на
ринку компанії, дійсність ліцензії якої на утилізацію ЗЗР
знаходиться на етапі судових розглядів, заблокованим за!
лишається єдино можливий механізм утилізації непри!
датних ЗЗР. Проте, це реально робити шляхом їх тран!
скордонного перевезення до країн ЄС — для екологічно
безпечного знищення на ліцензованих заводах в рамках
Базельської конвенції», — йдеться у повідомленні.
21 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України
схвалив запропоновані Мінприроди зміни до Постанови
КМУ №1120 від 13 липня 2000 року, що мало розблокува!
ти питання надання згоди на транскордонне перевезення
непридатних пестицидів. Але з незрозумілих причин ста!
ном на сьогодні текст змін не опублікований. Тому тран!
скордонне перевезення досі не є можливим. Така ситуа!
ція вкрай негативно впливає на умови ведення бізнесу в
секторі захисту рослин.
«Сумлінний бізнес опинився у пастці. Через не!
можливість легально та екологічно безпечно утилізувати
непридатні пестициди, які накопичилися протягом
останніх 4 років, виробникам ЗЗР доводиться витрачати
великі кошти за зберігання небезпечних відходів на лі!
цензованих складах, площі яких уже майже вичерпані.

Верховна Рада України 7 ли%
стопада ц.р. ухвалила Закон
«Про внесення змін до Консти%
туції України (щодо стратегіч%
ного курсу держави на набут%
тя повноправного членства
України в Європейському
Союзі та в Організації Північ%
ноатлантичного договору)», іні%
ційований Президентом. Про
це повідомляє «Укрінформ».
ЗА ВІДПОВІДНЕ рішення прого!
лосували 334 народні депутати за
мінімально необхідних 300 (ДФ
«Опозиційний блок» майже всім
складом (31 депутат) проголосува!
ла проти цього законопроекту).
Перед голосуванням у Верхов!
ній Раді виступив Президент
Петро Порошенко.
Цим документом вносяться
зміни до Конституції України,
якими закріплюється незворот!
ність стратегічного курсу держави
на набуття повноправного член!

Ситуація потребує вкрай термінового вирішення», — ко!
ментує Віктор Погорілий, координатор Агрохімічного
комітету ЄБА.
ЄБА закликає уряд відповідально поставитися до ви!
рішення проблеми та організувати скликання терміно!
вої міжвідомчої наради за участі всіх зацікавлених сто!
рін. Зокрема, представників бізнес асоціацій, профіль!
них міністерств та відомств, а також профільних струк!
турних підрозділів ООН для пошуку вирішення пробле!
ми утилізації непридатних та заборонених до викори!
стання ЗЗР.
Нагадаємо, із неможливістю утилізації непридатних
засобів захисту рослин представники бізнес спільноти у
сфері захисту рослин зіткнулися ще 2015 року.

Уряд спрямує 850 млн грн
на підтримку будівництва
елеваторів
КАБІНЕТ Міністрів України направить 850 млн грн дер!
жавної підтримки на часткове відшкодування вартості
об'єктів із зберігання і переробки зерна 2019 року. Відпо!
відне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 30
січня, передає «Інтерфакс!Україна».
Як йдеться у пояснювальній записці до проекту по!
станови, порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на підтримку галузі тваринництва,
доповнено новим напрямком фінансування — відшко!
дуванням сільгоспвиробникам вартості будівництва та
реконструкції споруд по зберіганню і переробці зерна.

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі!
Передплачуйте газету
«АГРОПРОФІ» на 2019й рік
у будьякому поштовому
відділенні або через Редакцію.
ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!
Наш
індекс:

98990

ства в Європейському Союзі та в
Організації Північноатлантичного
договору.
Водночас, із Перехідних поло!
жень Конституції виключено
пункт, який передбачає викори!
стання існуючих військових баз на
території України для тимчасового
перебування іноземних військових
формувань на умовах оренди від!
повідно до міжнародних договорів.
Тепер у Преамбулі Конститу!
ції буде закріплено формулюван!
ня щодо європейської ідентично!
сті українського народу і незво!
ротності європейського та євроат!
лантичного курсу України.
Законом також до статті 102
Конституції додається формулю!
вання: «Президент України є га!
рантом реалізації стратегічного
курсу держави на набуття повно!
правного членства України в
Європейському Союзі та в Орга!
нізації Північноатлантичного до!
говору».

Очікується, що розширення програми тваринництва
на зберігання і переробку зерна має забезпечити створен!
ня 2019 року додатково потужностей по одночасному збе!
ріганню на 2 млн тонн, що на 5% збільшить існуючі по!
тужності.
У документі наголошується, що існуючі потужності
по зберіганню не здатні забезпечити одночасне зберіган!
ня зібраного врожаю, зокрема, минулого року в пікові
періоди збору сільгоспкультур мало місце утворення черг
на зерноприймальних підприємствах.
Часткове відшкодування вартості об'єктів із зберіган!
ня і переробки зерна буде надаватися на безповоротній
основі у розмірі 30% вартості (без урахування ПДВ) за за!
вершені поточного року етапи будівництва і реконструк!
ції об'єктів.
Крім того, з метою нарощування виробництва ялови!
чини 2019 року порядок використання коштів по даній
програмі доповнено можливістю надання дотації на мо!
лодняк, придбаний шляхом переміщення від інших влас!
ників (до 1,5 тис. грн на голову).
Нагадаємо, в Держбюджеті на 2019 рік за програма!
ми державної підтримки АПК передбачено 800 млн грн
на підтримку фермерів, 244,5 млн грн — кредити фер!
мерським господарствам, 127,2 млн грн — здешевлення
кредитів для аграріїв, 400 млн грн — підтримку хмеляр!
ства, закладення молодих садів, виноградників та ягі!
дників.
На програму підтримки тваринництва, зберігання і
переробки сільгосппродукції, а також рибництво 2019
року заплановано 3,5 млрд грн, фінансової підтримки
сільгоспвиробників (дотації на придбання с/г техніки,
обладнання, вагонів) — близько 881,8 млн грн.
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ЄС планує розширити квоти
для поставок українського м'яса
ЦЕ СТАЛО відомо 5 лютого, коли відбу!
лось перше цього року засідання Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин.
Депутати профільного комітету реко!
мендували парламенту прийняти у пов!
торному другому читанні та в цілому зако!
нопроекти «Про внесення змін до Земель!
ного кодексу України та деяких інших за!
конодавчих актів щодо протидії рейдер!
ству» (№8121), а також «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо уточнення порядку передачі в орен!
ду водних об'єктів у комплексі з земельни!
ми ділянками» (№3157).
На засіданні було затверджено Звіт про
роботу комітету за період роботи дев'ятої
сесії Верховної Ради України восьмого
скликання (вересень 2018 року!січень
2019 року), План роботи на період роботи
десятої сесії Верховної Ради України вось!
мого скликання (лютий 2019 року!липень
2019 року), а також пропозиції до проекту
порядку денного десятої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання (лютий
2019 року!липень 2019 року).
З доповіддю на комітеті виступив ке!
рівник сектору сільського господарства
Представництва Європейського Союзу в

Україні Крістіан Бен Хелл. Він акценту!
вав увагу на пріоритетних напрямках на
2019 рік щодо наближення законодавства
України в сфері розвитку сільського гос!
подарства та сільських територій до зако!
нодавства Європейського Союзу.
Зокрема, йшлося про законопроект
№6023, який розроблявся понад 2,5 року і

Податок за нерухомість,
надану в оренду
ЗГІДНО до Закону України №2628!VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших за!
конодавчих актів України щодо покращення адміністру!
вання та перегляду ставок окремих податків і зборів» з
01.01.2019 аграрії сплачуватимуть податок за нерухомість,
передану в оренду. Про це повідомляє АgroРolit.com.
У законі йдеться, що з 1 січня цього року змінено
норму щодо застосування сільськогосподарськими вироб!
никами пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки. Тому з 1 січня 2019 року сільгоспви!
робники, які надають в оренду, лізинг або позичку будів!
лі або споруди сільськогосподарського призначення, лі!
сівництва та рибного господарства, є платниками податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Крім того, внесено уточнення до п.172.3 ПКУ щодо
порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку не!
рухомості під час оподаткування доходу від продажу (об!
міну) об'єкта нерухомості. Зокрема, уточнюється, що ав!
торизований електронний майданчик має можливість ви!
користовувати інформацію та документи, які були роз!
міщені на одному авторизованому електронному майдан!
чику, з будь!якого іншого вже авторизованого електрон!
ного майданчика. Ці зміни стосуються суб'єктів оціноч!
ної діяльності, нотаріусів, які посвідчують правочини.
Тепер порядок визначення оціночної вартості неру!
хомості та об'єктів незавершеного будівництва, що про!
даються (обмінюються), визначається Фондом держав!
ного майна України: такі зміни внесено до п. 172.11 ПКУ.

Планується спростити
процедуру отримання
земельної ділянки
МІНАГРОПОЛІТИКИ, Держгеокадастр і Мінеконом!
розвитку отримали доручення, згідно з яким повинні на!
дати пропозиції щодо скорочення термінів і процедур
оформлення земельної ділянки, повідомляє прес!служба

повністю відповідає вимогам ЄС та визна!
чає основні географічні принципи Украї!
ни та ЄС. Крістіан Бен Хелл закликав пар!
ламентаріїв ухвалити цей документ та
привернув увагу до законопроекту №9162,
який визначає основні засади аграрного
розвитку України та його конкретні на!
прямки. За словами пана Хелла, цей нор!

відомства. Йдеться про можливість безоплатної привати!
зації, передачі в користування або продажу земель дер!
жавної або комунальної власності.
Відповідно до доручення планується ґрунтовно про!
аналізувати існуючу ситуацію і досвід інших країн і роз!
робити низку змін для оптимізації послуги, зменшення
бюрократичної і корупційної складової. Тому, згідно з до!
рученням, заплановано:
— встановити вичерпний перелік документів, які
необхідно подавати, і ввести можливість отримати послу!
гу на підставі єдиного звернення в онлайн!режимі;
— скасувати 51 паперовий документ, ввівши елек!
тронні сервіси;
— надати можливість місцевим органам влади здій!
снювати держреєстрацію земельних ділянок;
— скасувати необхідність отримання дозволу на роз!
робку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та ввести добровільне попереднє узгодження її
розташування;
— удосконалити процедуру нормативної грошової
оцінки земельної ділянки;
— чітко обмежити терміни підготовки і проведення
процедур і інші важливі зміни.

З початку МР експортовано
28 млн т зерна
ЗГІДНО з оперативними даними Державної фіскальної
служби України, з початку сезону і станом на 31 січня
було експортовано 28,05 млн т зерна. Про це повідомляє
«УкрАгроКонсалт».
Зокрема, з цього об'єму було експортовано: пшениці
— 11,75 млн т (6,91 млн т — продовольча пшениця з ура!
хуванням борошна в перерахунку на зерно, 4,84 млн т —
фуражна), ячменю — 3,27 млн т, кукурудзи — 12,42 млн т.
Таким чином, вже експортовано 73,4% обсягу пше!
ниці, узгодженого у Меморандумі до експорту 2018/19
МР. При цьому обсяг експорту продовольчої пшениці з
урахуванням борошна в перерахунку на зерно склав уже
86,3% від узгодженого обсягу, а фуражної — 60,5%.
Згідно з Меморандумом, в лютому!червні обсяг ек!
спорту пшениці з України не повинен перевищити 4,25

4 [424]  8 лютого, 2019

мативно!правовий акт хоча є рамковим,
але важливим для реалізації завдань, які
ставить Україна в аграрному секторі. Він
також є юридичною основою для того,
щоб ЄС міг підтримати фінансово розви!
ток сільських територій в нашій країні.
Крістіан Хелл наголосив, що ці два за!
конопроекти є найважливішими для ЄС.
Але європейська спільнота вважає не
менш актуальними й інші документи. Зо!
крема, законопроекти, які регулюють пи!
тання управління земельними ресурсами,
запобіганню рейдерству та використання
ГМО. Актуальними для розвитку сільсь!
кого господарства України є законопроек!
ти щодо розвитку кооперативів (№6527)
та про реєстрацію тварин (№9022). Зага!
лом ЄС активно співпрацює з нашою дер!
жавою у пріоритетних напрямках щодо
фітосанітарії, ветеринарної медицини,
продовольчої безпеки тощо. Разом з Мі!
нагрополітики розробляється 2 законо!
проекти про розвиток фермерських госпо!
дарств.
«Після набуття чинності Угоди про
асоціацію український агропродовольчий
експорт до ЄС збільшився на 32%. Наш
ринок є пріоритетним для вашої країни.
Але в Євросоюзі дуже високі стандарти
якості для сільгосппропродукції. Ми ро!
бимо все можливе, щоб дати можливість
українським продуктам вийти на ринки
ЄС. Зокрема, плануємо розширити квоти
для поставок яловичини, свинини, про!
дукції птахівництва тощо», — резюмував
Крістіан Б. Хелл.

млн т (1,09 млн т продовольчої пшениці з урахуванням
борошна і 3,16 млн т фуражної пшениці).
Як показує практика останніх років, обсяги експорту
незначно, але перевищують узгоджені в Меморандумі об!
сяги. Однак, на думку аналітиків «УкрАгроКонсалт», це
навряд повториться в цьому сезоні: «Запаси пшениці в
країні знаходяться на низькому рівні, з них відповідної
експортної якості ще менше. Тож оператори українсько!
го ринку переважно зосереджені на експорті кукурудзи».

EUR 850 млн від ЄС —
на залізничну
інфраструктуру
ВІДПОВІДНО до інвестиційного плану, Україна може
отримати EUR 850 млн на інвестпроекти, які передбача!
ють поліпшення залізничної інфраструктури, повідомляє
прес!служба «Укрзалізниці».
Нагадаємо, у січні 2019 року Єврокомісія ухвалила рі!
шення про виділення EUR 13 млрд на розширення стра!
тегічних транспортних коридорів ЄС із сусідніми з Євро!
союзом державами «Східного партнерства».
Відповідно до розробленого Єврокомісією плану пе!
редбачається реалізувати 9 залізничних проектів. Серед
них модернізація дільниці Ковель!Ягодин — держкордон
із майбутньою електрифікацією, реконструкція колії на
станції Підбірці, будівництво нової тягової підстанції на
станції Роздільна, електрифікація дільниці Бердичів!Ко!
ростень!Бережесть, збільшення пропускної спроможно!
сті на дільниці Гребінка!Полтава.
Крім того, для України це важливий проект, що допо!
може й надалі розвивати транзитні контейнерні переве!
зення. Так, якщо 2017 року з Китаю і зворотно залізнич!
ним транспортом було перевезено 2,5 тис. контейнерів,
то 2018 року— вже 12 тис. контейнерів.
Проект інвестиційного плану розроблений Євроко!
місією спільно зі Світовим банком. Він охоплює 4,8 тис.
автомобільних і залізничних сполучень, шість портів та
11 логістичних центрів в Україні, Білорусі, Молдові, Вір!
менії, Азербайджані та Грузії. На залізничні проекти пла!
нується витратити EUR 2 млрд.

АГРОПРОФІ
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«НІБУЛОН» будує
другий паливо1
заправний пункт

Третій буксир
проекту POSS1115
спущено на воду

КОМПАНІЯ «НІБУЛОН» роз!
почала будівництво вже другого
паливо!заправного пункту для
власного користування і забез!
печення потреб у нафтопродук!
тах. Нова станція розташовува!
тиметься на території філії «Сва!
тівська», що на Луганщині.
Зведення паливо!заправного
комплексу генеральний підряд!
ник ТОВ «Петрометал Україна»
розпочав одразу після отриман!
ня компанією всіх необхідних
дозвільних документів від Дер!
жавної архітектурно!будівельної
інспекції. Об'єкт буде оснащено
чотирма ємностями по 75 м 3,
таким чином, загальний об'єм
одночасного зберігання пально!
го на підприємстві становитиме
300 м 3; зливною залізничною
естакадою з можливістю одноча!
сного зливу двох залізничних
цистерн; паливо!заправною ко!
лонкою для автотранспорту; ос!
трівцем наливу в автоцистерни.
Наразі на будівельному май!
данчику у Сватовому в розпалі

НА СУДНОБУДІВНО!судноремонтному заводі
«НІБУЛОН» наприкінці січня 2019 року відбувся
спуск на воду вже третього із чотирьох заплано!
ваних виробничою програмою лінійних буксирів
проекту POSS!115, основним призначенням
яких є проведення караванів несамохідних суден
по Дніпру та Бузько!Дніпровсько!лиманському
каналу (БДЛК).
Спуск на воду буксира «NIBULON!10» про!
ходив у робочому режимі, однак як завжди із
дотриманням усіх традицій. Так, зв'язку пляшок
шампанського на вдачу об борт судна розбила
його хрещена матір — кранівниця Марина
Пелих, яка працює на всіх видах портальних,
мостових і козлових кранів, а також пройшла
навчання з управління новим потужним елек!
трогідравлічним поворотним портальним кра!
ном LPS180 (Німеччина).
Нагадаємо, що буксири проекту POSS!115
мають довжину 37,2 м, габаритну осадку 2,54 м,
потужність 1320 кВТ та швидкість в 11 вузлів.
Вони оснащені новітнім обладнанням провідних
виробників світу: головні двигуни Mitsubishi
(Японія), допоміжні та аварійний дизель!генера!
тори Volvo!Penta (Швеція), гвинто!рульові ко!
лонки Rolls!Royce (Фінляндія), водогрійний
котел Viessmann (Німеччина), палубне обладнан!
ня DMT (Румунія) та ін.

земельні роботи, зокрема розробка ґрунту котло!
вану для монтажу чотирьох підземних резервуа!
рів, демонтування залізобетонного покриття під
відстійник, а також армування фундаментної
плити під горизонтальні підземні резервуари. За!
вершення будівництва паливо!заправного пунк!
ту і введення його в експлуатацію заплановано
на квітень 2019 року.
Зважаючи на постійно зростаючі потреби
компанії в забезпеченні нафтопродуктами, ке!
рівництвом було ухвалене рішення щодо будів!
ництва трьох паливо!заправних пунктів для
власного користування у Кременчуці (Полтав!
ська обл.), Сватовому (Луганська обл.) і Хміль!
нику (Вінницька обл.). У липні 2018 року «НІ!
БУЛОН» ввів в експлуатацію перший такий
пункт на території філії «Кременчуцька», завдя!
ки якому вдвічі скорочуються терміни доставки
нафтопродуктів (з чотирьох до двох днів) на філії
ТОВ СП «НІБУЛОН» східного регіону, зокрема в
Луганській та Харківській областях, а також вдві!
чі зменшуються логістичні витрати, що дає мо!
жливість зекономити до 250 тис. грн на місяць.
Окрім того, компанія наразі бункерує буксири
безпосередньо на філії «Кременчуцька», що не
тільки зменшує час на доставку пального, а й
значно здешевлює пальне за рахунок відсутності
логістичної складової.

Суднобудівною програмою за!
воду на 2018!2019 роки заплановано
спуск чотирьох таких буксирів,
останній з яких зайде на воду най!
ближчого місяця.
Наразі на стапельному майдан!
чику підприємства компанії «НІБУ!
ЛОН» у розпалі укрупнення днище!
вої частини корпусу найдовшого в
історії суднобудівного заводу судна
— 140!метрового самохідного пере!
вантажувача з двома крановими ча!
стинами та сховищем для зберіган!
ня зерна обсягом 10 тис. тонн (пр.
П!140). Вже цього року судно буде
спущено на воду, таким чином флот
судноплавної компанії вже налічу!
ватиме два самохідних унікальних і
потужних крана. Так, у липні 2013
року було збудовано кран «Святий
Миколай», який наразі працює на
зовнішньому рейді Миколаївського
морського торговельного порту і
щорічно доводить свою ефектив!
ність, здійснюючи суттєвий внесок
в експортний успіх компанії, що до!
зволяє їй утримувати лідируючі по!
зиції на зерновому ринку.

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
www.facebook.com/Agroprofi.2017/
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Рекорди 2018:
найуспішніший рік в історії
судноплавної компанії «НІБУЛОН»
РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ 2018 року на тлі успішної реалізації інвестиційних проектів з розбудови
мережі перевантажувальних терміналів, а також відродження суднобудівної галузі «НІБУЛОН»
продовжив активно розвивати судноплавство на внутрішніх водних шляхах України, все більше
переорієнтовуючи свої вантажні потоки на воду та зменшуючи таким чином завантаженість
автомобільних шляхів. У результаті, за підсумками минулого року, 2018 рік став найуспішнішим в
історії судноплавної компанії «НІБУЛОН».
ТАК, за минулий календарний рік
від початку навігації судноплавна
компанія ТОВ СП «НІБУЛОН»
виконала 660 рейсів, транспорту!
вавши внутрішніми водними
шляхами понад 2,8 млн тонн, що
перевищує показник попередньо!
го року на 24%. Зокрема, Дніпром
було перевезено понад 1,9 млн
тонн вантажів та близько 600 тис.
тонн Південним Бугом, що відпо!
відно на 24% та 37% більше, ніж
2017 року, 300 тис. тонн — надан!
ня послуг та перевезення по Бузь!
ко!Дніпровсько!лиманському ка!
налу (БДЛК) на зовнішній рейд.
Абсолютно рекордним за час
діяльності судноплавної компанії
2018 року виявився також обсяг
вантажу, перевезеного Дніпром у
грудні — майже 200 тис. тонн.
Усього судноплавна компанія
обробила минулого року 105
суден, завантаживши на зовніш!
ньому рейді повністю з нуля (без
попереднього заходу в порт)
близько 30 великотоннажних
суден.
За словами заступника дирек!
тора судноплавної компанії Олек%
сандра Тарановського, досяг!
ти таких високих результатів
діяльності вдалося завдяки фор!
муванню ефективніших барже!
буксирних складів, максимально!
му використанню вантажомістко!
сті несамохідних суден залежно
від наявних рівнів води на річках,
збільшенню чисельності флоту
компанії та удосконаленню судно!
будівних проектів, що будуються
на власному суднобудівному заво!

ді, зокрема будівництву суден із
більшою вантажомісткістю та по!
тужніших буксирів.
Так, суттєвим поповненням
для судноплавної компанії «НІ!
БУЛОН» стали два несамохідні
стометрові судна вантажомісткі!
стю по 5000 тонн (проект В5000)
та два багатоцільові буксири по!
тужність 3500 к.с. (проект Т3500),
що були спущені та введені в ек!
сплуатацію 2018 року.
Окрім того, виконання днопо!
глиблювальних робіт на Півден!
ному Бузі, черговий етап яких за!
вершився 4 квітня 2018 року, дало
змогу компанії завантажувати до
повної вантажомісткості несам!

охідні судна проекту В2000, що
були спеціально збудовані для ви!
користання на цій річці, і таким
чином скоротити кількість вико!
нуваних барже!рейсів та витрати
на транспортування. Це, у свою
чергу, сприяє вивільненню букси!
рів і несамохідних суден компанії
для виконання інших рейсів.
Варто зазначити, що 2018 рік
ознаменувався для судноплавної
компанії «НІБУЛОН» не лише іс!
тотним збільшенням обсягів пере!
везень, а й збільшенням номен!
клатури вантажів. Зокрема на сьо!
годні підприємство, крім зерна,
займається перевезенням хер!
сонських кавунів та динь, металу,

будівельних матеріалів (піску, паль
тощо), вугілля. А у листопаді флот
компанії освоїв перевезення вели!
когабаритних вантажів, а саме
печі для випалу залізорудних
порід, транспортованої від прича!
лу Херсонського морського порту
до Полтавського ГЗК (Горішні
Плавні, Полтавська область).
Загалом за час діяльності суд!
ноплавної компанії «НІБУЛОН»
внутрішніми водними шляхами
транспортовано близько 13,2 млн
тонн вантажів, а отже, дороги кра!
їни розвантажено на 550 тис. ван!
тажівок.

Варто зазначити, що таких ре!
кордних показників компанія до!
сягає навіть незважаючи на над!
мірне податкове навантаження на
водний транспорт. Так, 2018 року
лише за роботу водного транспор!
ту компанія сплатила понад 98
млн грн податків та зборів. Зокре!
ма майже 59 млн грн акцизного
податку на пальне, використано!
го тільки водним транспортом,
близько 10 млн грн — рентної
плати за користування водними
ресурсами, 6 млн грн — портових
зборів, 2 млн грн — за проходжен!
ня суден шлюзами Дніпровського
каскаду, 520 тис. грн — витрати на
радіочастотний моніторинг та
рентна плата за користування
РЧР, 229 тис. грн — за послуги Ре!
гістру судноплавства України, а
також 20,5 млн грн єдиного со!
ціального внеску. Таким чином, за
кожну тонну перевезеного водним
транспортом вантажу нібулонівці
сплачують 35 грн в якості подат!
ків і зборів.
Саме надмірний податковий
тягар робить річковий транспорт в
Україні найдорожчим, а отже, і
неконкурентним відносно заліз!
ничного та автомобільного транс!
порту. Тому сьогодні тільки «НІ!
БУЛОН» на українському судно!
будівному заводі з українського
металу будує сучасні судна, які
потім ходять під українським пра!
пором на українських річках.
Компанія постійно акцентує увагу
на тому, що зменшення надмірно!
го податкового навантаження на
водний транспорт дозволить не
лише успішно розвивати річкове
вантажне та пасажирське судно!
плавство в Україні, а й дасть по!
штовх для відродження націо!
нального суднобудування та
інших галузей економіки. А це, у
свою чергу, стимулюватиме появу
таких компаній, як «НІБУЛОН».

За інф. прес%центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
АСТАРТА
АГРОПРОМХОЛДИНГ АСТАРТА до початку нового
сезону!2019/20 планує запустити елеватор у Семенівці
Полтавської області. Про це повідомив керівник проек!
тів агропромхолдингу Юрій Люшня.
«Сьогодні на Семенівському елеваторі виконано
майже всі бетонні роботи та зібрана частина силосів»,
— зауважив він.
За словами Юрія Люшні, цей елеватор стане най!
більшим елеватором АСТАРТИ і матиме потужність 120
тис. тонн одночасного зберігання зерна. На підприєм!
стві буде три лінії з приймання зерна, дві лінії з відван!
таження та дві сушарки.

Овостар Юніон
ГРУПА компаній «Овостар Юніон» 2018 року нарости!
ла продажі яєць на 15,6% — до 1,381 млрд штук.
Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на
прес!службу компанії, виробництво яєць за минулий рік
скоротилося на 2% — до 1,625 млрд яєць.
Частка експорту в загальному обсязі реалізації зали!
шилася на рівні 2017 року — 43%. У натуральних вели!
чинах обсяг експортних продажів зріс до 587 млн штук
— на 11% більше, ніж у 2017 році
Середня ціна реалізації яєць за 2018 рік зросла в
гривні на 18,7% — до 1,819 грн/штука (без ПДВ) і на
15,5% — у доларовому еквіваленті — до $0,067/штука.
Обсяг переробки яєць у 2018 році скоротився на 2%
— до 530 млн штук. Виробництво сухих яєчних продук!
тів впало на 8,8% — до 2,96 тис. тонн; рідких яєчних
продуктів — зросло на 7,2% — до 12,44 тис. тонн.
Обсяг реалізації сухих яєчних продуктів склав 2,71
тис. тонн проти 3,3 тис. тонн у 2017 році, з яких 70%
були експортовані (у 2017 році — 72%). Обсяг реалізова!
них рідких яєчних продуктів склав 12,27 тис. тонн
(роком раніше — 11,5 тис. тонн), з яких експортні про!
дажі склали 46% (у 2017 році — 44%).
Середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів за
2018 рік зросла на 14% у гривні — до 131,61 грн/кг і на
11,5% — у доларах — до $4,84/кг. Середня ціна реаліза!
ції рідких яєчних продуктів у гривневому еквіваленті
зросла на 18,6% і склала 39,52 грн/кг, у доларовому —
на 16% — до $1,45/кг.
Станом на 31 грудня 2018 року загальне поголів'я
птиці «Овостар Юніон» склало 7,61 млн голів, а пого!
лів'я несучок — 6,38 млн голів. У 2017 році ці показники
були трохи вищими: 7,69 млн і 6,62 млн голів відповідно.

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

За даними компанії, після завершення угоди Agro!
Generation оброблятиме близько 80 тис. га землі, з яких
10 тис. га — у Львівській області, 70 тис. га — у Сумській
і Харківській.
AgroGeneration отримала близько 15% передоплати
за продаж землі. Перевірка, яка може привести до кори!
гування цін, має бути завершена до кінця лютого 2019
року. Решту суми агрогрупа отримає протягом дев'яти
місяців після завершення перевірки.
Крім того, компанія отримала $23 млн на фінансу!
вання врожаю!2019 в «Альфа!банку», а також попов!
нить фінансування угодами про передоплату з ключо!
вими торговими партнерами.

Обсяги продажів напівфабрикатів готових до вжи!
вання за 2018 рік зросли на 26%, та склали 18 тис. тонн,
ціна зросла на 7% у порівнянні з аналогічним періодом
2017 року і склала 42,53 грн за 1 кг без ПДВ.
Крім того, повідомляється, що у жовтні!грудні 2018
року агрохолдинг МХП збільшив експорт курятини на
62% до 72,93 тис. тонн в порівнянні з аналогічним пе!
ріодом 2017 року.
За 2018 рік експорт курятини зріс на 30% і досяг
286,85 тис. тонн.
«Це обумовлено стратегією збільшення експортних
продажів в цілому і значним експортом в другому пі!
вріччі 2018 року», — відмічають в МХП.
У загальному обсязі продажів птиці експорт куряти!
ни за 2018 рік склав близько 48% проти 41% за 2017 рік
При цьому щорічні продажі курячого м'яса збільшилися
на 11% до 593,53 тис. тонн.

Агроекологія
КОМПАНІЯ «Агроекологія» отримала органічний сер!
тифікат на свою продукцію за канадським стандартом
Canada Organic Regime.
Як повідомляє прес!служба компанії, це надає право
експортувати її до Канади.
Зазначається, що до сертифікату занесене 31 найме!
нування продукції рослинницької галузі підприємства.
Крім того, повідомляється, що компанія минулого
року виробила близько 13 тис. тонн молока.
Середній надій на корову зріс на 294 кг — до 6537 кг.
Зазначається, що торік на молочнотоварних фермах
«Агроекології» поліпшили умови утримання худоби.
Так, на фермі №4 ввели в експлуатацію тваринниць!
ке пологове відділення для корів абердин!ангуської по!
роди. Сюди їх переводять за два!три тижні до отелення
і після пологів утримують із телятами на підсосі два!три
місяці.
На молочнотоварній фермі №5 почав працювати
новий оперативний склад кормів.
2019 року «Агроекологія» планує запровадити систе!
му автоматичного випоювання телят.

ТАС Агро
КОМПАНІЯ «ТАС Агро» завершила обмолот кукуру!
дзи, поставивши таким чином крапку у зернозбираль!
ній кампанії 2018!2019 маркетингових років. Всього із
площі 19,5 тис. га було намолочено понад 200 тис. т.
кукурудзи. Середня бункерна урожайність становить
10,5 т/га, що є рекордним показником за усі роки
діяльності компанії, і перевищує попередній найкра!
щий результат на 10%, а також середній показник в Ук!
раїні на 40% (за даними Мінагрополітики, станом на
30 грудня 2018 середня урожайність кукурудзи в Укра!
їні становила 7,7 т/га).
«Ми можемо зі всією впевненістю сказати, що 2018
року культура, на яку ми в компанії робимо основну
ставку, адже під посівами кукурудзи зосереджено значну
частину всіх земель «ТАС Агро», нас не підвела, і отри!
маним результатом ми дуже задоволені», — відзначила
Ірина Вершеліс, генеральний директор «ТАС Агро».
Як повідомила топ!менеджер, запорукою таких ре!
кордних результатів стала професійна робота праців!
ників компанії, правильно підібрана високоінтенсив!
на технологія виробництва, з акцентом на викори!
станні найкращих гібридів, якісних оригінальних за!
собів захисту рослин та налагоджений контроль за
збиранням.
Довідково. «ТАС Агро» — провідна аграрна компанія
України, яка динамічно розвивається. Компанія працює
в різних сферах сільського господарства (рослинництво,
тваринництво, зберігання і переробка). Земельний банк
«ТАС Агро» становить майже 80 тис. га угідь у Чернігів!
ській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Ми!
колаївській областях.

Allseeds
ПРОТЯГОМ тижня у січні 2019 року компанія Allseeds
завантажила два судна по 35 тис. тонн соняшникової
олії на кожне.
Як повідомляє прес!служба компанії, середня швид!
кість завантаження становила понад 750 тонн на годину.
Зазначається, що такі темпи навантаження олії стали
можливими завдяки вдалим проектним рішенням та ін!
вестиціям групи у розвиток власної і портової інфра!
структури, а також співпраці з компанією ТІС.

Арніка
АГРОПРОМИСЛОВА група «Арніка» цього року пла!
нує експортувати 70 тис. тонн органічної продукції. Як
повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на прес!
службу компанії, це більш ніж удвічі перевищить показ!
ник 2018 року, коли було експортовано 32 тис. тонн ор!
ганіки.
Торік компанія освоїла відправлення продукції мор!
ськими суднами і відвантажила більше 3 тис. тонн куку!
рудзи для ринку Італії. Водночас у 2017 році «Арніка»
експортувала лише 10 тис. тонн органічної продукції.

Миронівський хлібопродукт
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2018 року обсяги продажів про!
дуктів м'ясопереробки агрохолдингу МХП залишились
стабільними та становили 33,98 тис. тонн.
Як повідомляє прес!служба компанії, ціна продук!
тів м'ясопереробки порівняно з аналогічним періодом
2017 року зросла на 20% і склала 62,22 грн за 1 кг без
ПДВ, здебільшого завдяки збільшенню росту ціни на
курятину.

AgroGeneration
КОМПАНІЯ AgroGeneration підписала угоди про про!
даж прав оренди на 28,5 тис. га (27% земельного банку
групи) в Житомирській і Тернопільській областях за
EUR 19 млн.
Як йдеться у повідомленні компанії, ціна угоди
включає право оренди землі та біологічні активи, а тех!
ніка й інвентар будуть продані окремо.

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

Компанія

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

Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 07 лютого 2019 року

Біржа

Код ЦП

Валюта

Лондон
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Лондон
Варшава
Варшава
Варшава
Лондон

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

USD
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
USD
PLN
PLN
PLN
GBP

Ціна
купівлі
10,85
49,55
108,00
24,40
13,95
3,40
0,29
13,40
0,48
0,80
3,50

Ціна
продажу

Остання
ціна

11,05
49,60
110,00
24,90
14,25
3,49
0,28
14,00
0,49
0,81
4,48

11,05
49,55
110,00
24,90
14,25
3,50
0,28
13,80
0,48
0,80
4,23

Ринкова
Ринкова
капіталізація, капіталізація,
млн
млн $
1180
4060
660
623
473
76
18
21
15
12
2

1180
1071
174
164
125
20
18
6
4
3
2

Зміна
за
тиждень

Зміна
з початку
року

0,0%
$2,8%
$0,9%
2,5%
1,1%
$2,8%
0,0%
$2,8%
60,0%
8,1%
5,8%

6,8%
1,2%
$2,7%
8,3%
8,4%
0,6%
0,0%
0,0%
128,6%
14,3%
5,8%

Зміна
за
день
0,5%
$0,8%
$1,8%
2,0%
$0,3%
$2,8%
0,0%
$1,4%
14,3%
0,0%
0,0%

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ»

ЦІННІ ПАПЕРИ

Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
www.facebook.com/Agroprofi.2017/
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури,
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 08.02.2019 (07:30) по 12.02.2019 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)

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

7250
7070
7120
7100
7190
7150
7080
6980
7010
–
–
–
6600
–
–
–
–
–
–
6580
–
–
6200
6300

Пшениця
3 кл.
4 кл.
(гр.А)
(гр.Б)
7200
7020
7070
7050
7140
7100
7030
6930
6960
–
–
–
–
6400
–
–
–
6750
6400
6480
–
6250
6100
6200

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

5 кл.
(гр.Б)

6 кл.

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

6900
6720
6770
6750
6840
6800
6730
6630
6660
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6150
6200
–
6000
5900
–

Ячмінь

Ріпак1

Сорго

Соняш
ник

Соя

Куку
рудза

6700
–
6570
–
6640
6600
6530
6430
6460
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5500
–

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

5000
–
–
–
4800
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4000
–

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

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

5300
5120
5170
5150
5240
5200
5130
5000
5030
4620
4670
4670
4670
4620
4640
4640
4700
4800
4600
4700
4750
4500
4150
4250

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 «Гермес%Трейдинг» на 05.02.2018 року, грн/тонна
Базис поставки
ТОВ «Добронадіївське ХПП»
ТОВ «Королівське ХПП»
ТОВ «Світловодський річковий термінал»
ТОВ «УкрАгроКом»
ПАТ «Шарівське»
1

Ячмінь
–
–
–
–
–

Пшениця
фуражна
6300
6300
–
6300
6300

Пшениця
1 кл.
–
–
–
–
–

Пшениця
2 кл.
6700
6700
–
6700
6700

Пшениця
3 кл.
6500
6500
–
6500
6500

Ріпак
–
–
–
–
–

Соняшник

Соя

Кукурудза

–
–
–
–
–

4800
4800
4780
4800
4800

–
–
–
–
–

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. Протягом останнього
часу ситуація на світовому ринку пше!
ниці демонструє стабільність. З одного
боку, приватний сектор покупців не
охоче приймає поточний ціновий рівень
продавців та не закуповує значні обсяги
пшениці, а з іншого, ринок наповнений
тендерами.
Так минулого тижня, у рамках орга!
нізованого Індонезією тендеру було за!
контрактовано пшеницю австралійсь!
кого походження. Таїланд також органі!
зував торги на закупівлю пшениці, у
цьому тендері очікуваним переможцем
стала Румунія. На даний момент Ефіо!
пія продовжує розглядати цінові пропо!
зиції, отримані від продавців по тендеру
на поставку 400 тис. тонн продовольчої
пшениці в березні!квітні, а Йорданія
знову проводить тендер на закупівлю
120 тис. тонн цієї культури з періодом
поставки, що припадає на липень!сер!
пень.
Що ж стосується пропозиції, зазна!
чимо, що сьогодні на ринку найбільш
конкурентоспроможною з точки зору
ціни залишається пшениця амери!
канського походження. Проте, незва!
жаючи на таку ситуацію, темпи прода!
жів пшениці походженням зі США на
зовнішні ринки протягом останнього
часу зазнали скорочення. Певної під!
тримки поточному рівню цін на дану
культуру в США надають несприятливі
погодні умови, що спостерігаються у

пшеничному регіоні країни, а саме ано!
мальні морози.
Учасники ринку пшениці наразі пе!
ребувають в очікуванні публікації чер!
гового звіту Міністерства сільського
господарства США, можливо оновле!
ний баланс задасть ринку цієї культури
нові орієнтири. Згідно із графіком, пу!
блікація має вийти у п'ятницю 8 лютого,
нагадаємо що, через проблеми з фінан!
суванням у січні ринок не побачив оці!
нок американських експертів Мінсіль!
госпу США.
Станом на 7 лютого ціни в портах
України такі: пшениця 2!го класу 7000!
7350 грн/т, 3!го класу 7000!7300 грн/т,
фураж 6800!7000 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Незважаючи на відсутність
активного попиту на ячмінь, його про!
давці продовжують утримувати цінові
пропозиції на тих самих рівнях, що і
тижнем раніше. А покупці, відповідно,
не поспішають контрактувати партії цієї
культури, зважаючи на поточну різницю
в цінах на новий і старий урожай. По!
годний фактор наразі не посідає перше
місце в процесі ціноутворення на ринку
ячменю, оскільки сівба ярого ячменю
тільки попереду, а часу до збирання ози!
мого врожаю більш ніж достатньо для
того, аби погода зіграла як за інтереси
товаровиробників, так і проти них. На
даному етапі створити новий імпульс на
ринку ячменю та задати тон подальшо!

му розвитку подій зможе тендер Саудів!
ської Аравії, в очікуванні якого перебу!
вають учасники ринку даної культури.
Станом на 7 лютого ціни в портах
України на ячмінь перебувають у діапа!
зоні 6600!6850 грн/т.

КУКУРУДЗА. Протягом поточного
тижня погодні умови в Південній Аме!
риці зазнали позитивних змін. Так, по!
суха, що протягом тривалого часу мала
місце в Бразилії, змінилася рясними
опадами, що мали позитивний вплив на
стан посівів. Зазначимо, що наразі в цій
країні паралельно тривають жнива пер!
шого врожаю кукурудзи та посівна кам!
панія другого. Натомість в Аргентині на
зміну дощам прийшла посуха, такі по!
годні умови, на думку експертів, нада!
дуть змогу місцевим фермерам приш!
видшити темпи польових робіт та ус!
пішно завершити збиральну кампанію
цієї культури.
Варто відмітити, що пануючий про!
тягом двох попередніх тижнів тренд
почав скидати оберти, бо ринок куку!
рудзи втратив тих небагатьох драйверів
зростання, що надавали підтримку
рівню цін на дану культуру. Донедавна
основний попит на кукурудзу українсь!
кого походження надходив з боку КНР,

проте наразі інтерес китайських імпор!
терів фактично відсутній. Причина
зниження купівельної активності по!
купців Піднебесної пов'язана зі святку!
ванням Нового року в Азії, що зазвичай
триває протягом досить затяжного пе!
ріоду. Альтернативні варіанту продажу
в цілому існують, проте шанси на отри!
мання прийнятної ціни (на рівні ки!
тайських покупців) на інших ринках
збуту наразі незначні. Говорити про ос!
таточний розворот ринку поки не дово!
диться, а подальша ситуація також зал!
ежатиме від сезонних факторів та
новин щодо прогнозів та оцінок май!
бутнього врожаю.
Що ж стосується ситуації на вну!
трішньому ринку, варто зазначити, що
укріплення курсу національної валюти
відносно долара США призвело до зни!
ження закупівельних цін на кукурудзу
як у портових містах, так і в регіонах. На
думку експертів, найближчим часом ук!
ріплення гривні продовжиться, тож на
ринку цієї культури спостерігатиметься
негативна цінова тенденція. Беручи це
до уваги, українським товаровиробни!
кам не варто стримувати її реалізацію.
Станом на 7лютого ціни в портах
України на кукурудзу перебувають у ді!
апазоні 5150!5400 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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Оптимізація бізнесу дозволить вам
В епоху глобальної трансформації ринку треба бігти з усіх
ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб бути успішним,
треба бігти швидше за інших.
Тому агропромхолдинг АСТАРТА, який входить до ТОП%5 віт%
чизняних виробників агропродукції і визначає соціальну
відповідальність бізнесу як складову свого успіху, активно
впроваджує інноваційні технології, оптимізує бізнес. Тому
2017 року АСТАРТА започаткувала компанію «Агрі Чейн»
(Agri Chain) для створення власних IT%продуктів, які краще
відповідатимуть потребам, ніж існуючі рішення. Фінансу%
вання проекту було забезпечено Європейським Інвести%
ційним Банком (EIB).
Результатом стала розробка та впровадження ІТ%рішень
«Управління земельним банком» та «Управління виробни%
чими процесами в галузі рослинництва». Ці програмні про%
дукти дозволяють АСТАРТІ ефективно управляти земель%
ним банком у 250 тис.га власних та орендованих земель у
різних областях країни.
Про програмні продукти, які дозволяють контролювати біз%
нес і оптимізувати витрати, нам розповів Андрій Вишняк,
комерційний директор компанії «Агрі Чейн»
— Оптимізація бізнесу лише
торує шлях у вітчизняному
АПК. І як ІТ"технології мо"
жуть допомогти аграріям у
цьому?
— Українці звикли працювати на
землі з ранку до ночі. Однак нині
аграрний бізнес стає все більш
конкурентним, і виграватимуть
ті, хто навчиться не лише зароб!
ляти, а й не витрачати зайвого,
викидаючи гроші на вітер. Це як
намагатися із човна лише вичер!
пувати воду, замість того, щоби
залатати в ньому дірки і реально
оцінити його можливості як
плавзасобу.
Отже нині існують два основ!
них питання — контроль та
ефективність бізнесу, іншими
словами, як у цьому бізнесі не
просто працювати, а як тут
можна заробити. Ці питання
зав'язані на людський фактор,
адже сектор АПК — це надзви!
чайно велика кількість людей,
які так чи інакше беруть участь у
процесі виробництва. Тому, на!
самперед, необхідні контроль і
розуміння, що відбувається з ви!
робничим процесом, з компані!
єю та з людьми. І друге — де і як
акумулювати кошти, щоби отри!
мувати реальний прибуток.
Тому перед нами було поста!
влено завдання, яке ми реалізу!
вали, створивши два програм!
ні продукти — «Управління
земельним банком» та «Управління
виробничими процесами в галузі
рослинництва».

Для наочності всі можливі
варіанти стану земельних діля!
нок у своїй системі ми класифі!
куємо за показниками: «площі
орендованих ділянок у контурі
полів», «ділянки в обробітку»,
«недобробіток» (орендовані зе!
мельні ділянки, які реально не
обробляються) та «переобробі!
ток» (обробляються чужі земель!
ні ділянки в контурах полів), «ді!
лянки без документального
оформлення», «технічні втрати»
(дороги, лінії електромереж та
інші технічні перепони, які не
дозволяють орендовану землю
обробляти), «відсутність конту!
рів та прив'язок до поля» тощо.
Коли в оренді перебувають тися!
чі або навіть десятки тисяч паїв,
документація завжди містить не!
точності. Система візуалізує всі
дані на карті за визначеними ал!
горитмами, відтак можна поба!
чити всі ділянки, де є проблеми.
І може так статися, що близько
10% землі і більше може взагалі
не оброблятися або обробляти!
меться не «своя земля».
Якщо ми просто орендуємо і
не обробляємо землі, то це наші
прямі втрати — ми платимо за

Андрій ВИШНЯК

неї пайовикам, платимо податки
тощо. Якщо ж ми обробляємо
чужу землю, то можливі інші
проблеми. Наприклад, пай зда!
ний недобросовісним власником
одному або кільком орендато!
рам. Також може мати місце
змова, приміром, між агрономом
або посадовою особою і пайови!
ком — коли земля обробляється
компанією начебто випадково, а
потім отриманий урожай ділить!
ся між змовниками.
Система зводить до мінімуму
людський фактор, спирається на
геокадастрові дані, достовірну
первинну документацію. І на!
працьовані алгоритми дозволя!
ють чітко визначити кожну ді!
лянку або ідентифікувати
пов'язану з нею проблематику
(відсутність контуру, відсутність
валідного кадастрового номеру,
відсутність правовстановлюючо!
го документу). Відтак ми отри!
муємо повну аналітику, і на її
підставі можемо не просто об!
рахувати потенційні втрати, а й
виправити становище, привести
все до норми.
Судіть самі: наприклад, ми
маємо 10 тис. га орендованих зе!

мель, то 10% від них — це вже
небагато!немало втрачених 1
тис. га. Якщо середня вартість
оренди паю становить від $100 до
$200 за гектар, то при середніх
$150 за гектар збитки від втрати
тисячі гектарів будуть дуже сут!
тєвими. Цих збитків можна уни!
кнути, якщо отримати змогу їх
побачити. Система дозволяє ви!
дати завдання «земельникам» і
контролювати їхнє виконання.
Відтак ми оптимізуємо основний
виробничий актив. І можемо по!
кращити ефективність бізнесу на
10% лише за рахунок наведення
порядку в управлінні земельним
банком.
На тлі змін земельного зако!
нодавства, які рано чи пізно все
одно настануть, це дуже важли!
во. Адже коли власник добре ро!
зуміє, чим він володіє і чим він
управляє, йому легко буде впора!
тися з усіма можливими викли!
ками від впровадження ринку
землі.

Управління виробничи%
ми процесами у галузі рос%
линництва є не менш важли!
вою системою для ефективної
роботи агрокомпанії. Повсякчас
у господарстві відбувається вели!
ка кількість виробничих проце!
сів — від польових та загально!
виробничих робіт до управління
технічним парком та ТМЦ, а
також із залученням до кожної з
численних операцій певних фа!
хівців. По суті, агроном має виз!
начати, які саме культури, в який
проміжок часу, з залученням якої
техніки і за участю яких спеціалі!
стів спочатку посіяти, потім
впродовж вегетації ці посіви з
дотриманням технологій догля!
дати і відповідно збирати. Тут
мають бути враховані якість
ґрунтів на підставі проведених
хімічних аналізів, дотримання сі!
возміни, оптимальне насіння,
добрива та засоби захисту ро!
слин. Додайте сюди забезпече!

Управління земельним
банком. Земля є головним ви!
робничим активом будь!якого
агропідприємства, однак не зав!
жди є його власністю, а перебу!
ває в оренді і належить переваж!
но господарям земельних паїв.
Кожне конкретне поле склада!
ється з десятків ділянок, і межі
поля не завжди співпадають з ре!
альними, визначеними докумен!
тально межами ділянок.

Ділянки без документального оформлення: приклади картографічних звітів

ність сільгосптехнікою, погодні
умови, які рік від року різні, ну і
кон'юнктуру ринку, адже вироб!
ляти слід не вал, а прораховувати
максимальну рентабельність
сільгоспкультур.
Створена система враховує
всі ці позиції. По кожному полю
ми створюємо паспорт, де вказа!
на вся його історія — ротація
культур, їхня ефективність (уро!
жайність), які технологічні опе!
рації виконувались, в які строки,
якою технікою, які матеріали і з
якими нормами внесення вико!
ристовувались, що дозволяє аг!
роному приймати рішення, буду!
чи мобільним.
У системі он!лайн відбу!
вається комунікація всіх вироб!
ничих служб (агрономічна, дис!
петчерська, складська, інженер!
на, GPS!моніторингу). Якщо
техніка порушуватиме ці алго!
ритми, порушення миттєво ві!
дображатимуться на екрані моні!
тора диспетчера — відхилення
від маршруту або несанкціонова!
на зупинка (у тому числі, це
унеможливить крадіжку водіями
зерна з поля під час жнив), пере!
витрата палива, робота за межа!
ми поля або перевищення швид!
кісного режиму на певних опера!
ціях. Наприклад, при сівбі куку!
рудзи перевищення швидкості
трактором на 2 км/год у подаль!
шому спричинить близько 25%
втрат урожайності, адже для цієї
культури дотримання швидкіс!
ного режиму є критично важли!
вим (механізатор також он!лайн
отримає сигнал про перевищен!
ня швидкості і має на нього ві!
дреагувати). Тобто всі етапи ви!
робничих процесів контролю!
ються системою он!лайн, а не
наприкінці місяця, коли збира!
ються шляхові листи і коли вже
нічого виправити неможливо
(механізатор швидше відсіявся і
отримав додатковий вільний час,
а господарство отримає меншу
врожайність кукурудзи).
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заробляти там, де сьогодні втрачаєте
Дана система дає змогу кон!
тролювати дотримання техноло!
гічних процесів і визначає рівень
відповідальності кожної людини
на її робочому місці — якщо, на!
приклад, агроном вчасно не об!
стежив поле і на ньому виникла
хвороба, він має нести за це від!
повідальність.
Тобто система відстежує і
зберігає всі виробничі процеси та
їхніх учасників, і будь!коли з неї
можна отримати необхідні дані.
Так само в систему заванта!
жується інформація з супутників
про вегетацію рослин, і ми мо!
жемо стежити за станом посівів
щодня.
У системі всі дії співробітни!
ків чітко регламентовані, фахів!
ці наділені відповідними повно!
важеннями — відтак пояснити
незроблену роботу через те, що
мені хтось чогось не сказав, не
можна. Тож ми отримуємо кон!
троль на кожному виробничому
етапі і відповідальну за це лю!
дину.
Разом із тим, система є гнуч!
кою і підлаштовується під орга!
нізаційну структуру компанії.
Наприклад, якщо в компанії ух!
валено рішення, що агроном
бере на себе відповідальність за
те, в які терміни сіяти, то він і сіє
коли вважає за потрібне, і систе!
ма просто констатує дату прове!
дення сівби. Бо, звісно, спрогно!
зувати завчасно зливу неможли!
во, так само як і безглуздо виво!
дити техніку в болото, навіть
якщо за термінами ця операція
завчасно прописана. Система
констатує ухвалені людиною рі!
шення, а не ухвалює їх замість
фахівця. Згодом можна проана!
лізувати вплив цих рішень на за!
гальний результат.
Відповідно, ми знаємо, яка
техніка у нас є в наявності і в
якому вона стані, скільки та яких
ТМЦ було використано на якому
етапі. Тоді можна планувати і
завчасно забезпечувати необхід!

ними засобами виробництва, а
головний офіс може вчасно все
купувати.
Знову таки, наша система —
це оптимізація документообігу:
немає потреби витрачати час і
папір для заповнення купи доку!
ментів — шляхові листи, ТТН,
вимоги!накладні, акти на спи!
сання матеріалів, бо всі дані он!
лайн відображені в системі і до!
кументи формуються автоматич!
но. Все це суттєво спрощує робо!
ту економістів, диспетчерів, бух!
галтерів.
Завчасне планування і опера!
тивне реагування на якісь по!
заштатні ситуації дає змогу забу!
ти про битви за врожай і пере!
творити сільськогосподарське
виробництво на задоволення.

— Наскільки важко чи легко
працювати з системами?
— У кожній агрокомпанії за ба!
гато років роботи інформація на!
копичувалася в різних програ!
мах, наприклад 1С чи Exсel.
Наша програма інтегрується з
наявними інформаційними про!
дуктами, тобто ми синхронізує!
мо наявні дані, їх немає потреби
вводити заново. Інтерфейс дуже
простий і зрозумілий — не
складніше вайбера або фейсбука,
тому і агрономи, і економісти, і
земельники дуже легко присто!
совуються до системи. Вона під!
тримує українську, англійську і
російську мови, якими створено
інтерфейс та довідники застос!
унка. До того ж її можна однако!
во легко використовувати і на
смартфоні, і на планшеті, і на
стаціонарному комп'ютері.
Тому це інструмент для по!
стійної роботи, адже на початку
він важливий для того, щоби
зрозуміти, що відбувається, і зго!
дом — для підтримання в поряд!
ку всієї системи управління зе!
мельним банком та виробничим
процесом компанії. Доступ до
цієї комп'ютерної системи

можна надати будь!якій кілько!
сті фахівців, залежно від розміру
компанії і бажання власника.
Маємо 4 етапи співпраці. На!
самперед, це продаж створеної
нами системи з певними базови!
ми функціоналами. Наступним
етапом є впровадження системи,
під час якого ми практично жи!
вемо в компанії. Третій етап —
процес навчання персоналу, на!
самперед фахівців (системних
адміністраторів) так званого пер!
шого рівня підтримки, які в по!
дальшому забезпечуватимуть її
функціонування і в разі необхід!
ності, надаватимуть безпосеред!
ню підтримку. І четвертий етап
— підтримка роботи системи.

— Чому краще винайняти
вашу компанію, ніж займатися
власними розробками? Чи пот"
рібно купувати додаткове об"
ладнання?
— Чому такі компанії!розробни!
ки, як Google та Microsoft, купу!
ють інших розробників? Бо вони
купують найдорожче — час та
досвід. Наші ІТ!продукти — це
вже готові рішення, які опрацьо!
вані впродовж тривалого часу на
великих обсягах — 250 тис. га ас!
тартівських земель у різних ре!
гіонах. Це економія часу, коштів
та концентрація на основній
діяльності — з нашими продук!
тами ви вже можете працювати:
ми їх створили, впровадили, нав!
чили персонал і супроводжуємо
безперебійне функціонування.
Ми пропонуємо два варіанти
використання нашого продукту.
Перший — хмарне сховище,
коли ви купуєте не програму, а
послугу, та платите тільки за до!
ступ до неї. В цьому випадку вам
не потрібно купувати власні сер!
вери та допоміжне програмне за!
безпечення, все обслуговування
віддалених серверів і відпові!
дальність за функціонування
програми лежить на нас. Це
значно зменшує загальну вар!

тість володіння ІТ!рішенням.
Програма в хмарному сховищі
інтегрується до ваших систем або
працює відокремлено. Другий
варіант — ми продаємо «коро!
бочну версію», яка розміщується
на обладнанні замовника, і це
вже залежить від господаря, ку!
пуватиме він нову комп'ютерну
техніку чи використовуватиме
наявну.

— Скільки часу вам потрібно
на впровадження систем? Чи
можна їх якось свідомо по"
шкодити, щоби власник відмо"
вився від ідеї їхнього впровад"
ження?
— Швидкість впровадження зал!
ежить від того, як замовник пла!
нує використовувати системи.
Побудовані рішення можна пов!
ноцінно використовувати з пер!
шого дня. Але на практиці зам!
овник бажає завантажити існую!
чу інформацію, провести аудит і
цілісність наявних даних тощо.
Терміни відповідних дій залежа!
тимуть від готовності замовника
співпрацювати та від якості на!
явної у нього інформації.
Після початкових налашту!
вань ми проводимо загальні тре!
нінги на місцях та навчаємо або
безпосередньо співробітників,
які користуватимуться програма!
ми, або фахівців, які від імені
компанії в подальшому впрова!
джуватимуть системи всередині її
підрозділів.
ІТ!рішення побудовані на су!
часних принципах безпеки та
розподілення прав користувачів.
Будь!які дії фіксуються в журна!
лах аудиту системи, також вико!
навці не мають доступу до сер!
верної частини. Доступ обмежу!
ється персональними пристро!
ями та ролями користувачів,
необхідними для виконання від!
повідних службових обов'язків.
Можна один!два рази зламати
гаджет, однак такий саботаж буде
відразу помітно. «Відсутність»

Інтернету також фахівці можуть
перевірити віддалено. Тобто
якщо власник впроваджує систе!
му, а фахівець не готовий з нею
працювати, то слід переглядати
його мотиваційну політику.

— Скільки коштуватимуть
ваші системи?
— Для хмарного рішення, це $1
за 1 га на рік. В будь!якому ви!
падку потрібно розуміти потреби
кінцевого споживача для визна!
чення обсягу послуг, що плану!
ється надавати. Повернемося до
нашого прикладу, що ви оброб!
ляєте 10 тис. га і при цьому розу!
мієте, що недоопрацювання і ді!
лянки, що обробляються без до!
кументального оформлення у
контурах полів, можуть сягати
10% кожна. За середньої вартості
оренди $150 за гектар, збитки
становитимуть $150 тисяч на рік.
До того ж, якщо ми обраховуємо
втрати за рахунок відсутності до!
кументального оформлення ді!
лянок, ця цифра може сягати
$850/га, з яких сума понесених
витрат — $700, і неодержаний
прибуток — $150, що становить
$850 тисяч на рік.
Тому система ціною у $10
тисяч на рік не примха, а прак!
тично незаперечна необхідність.
Крім того, оскільки це послуга —
хмарний сервіс, вона постійно
вдосконалюється, до неї дода!
ються нові актуальні функції.
Прозорість бізнесу, як відо!
мо, формує довіру до нього. В аг!
рарному секторі є маса викликів,
що потребують вирішення, тому
якщо є можливість зробити ро!
боту цієї стратегічної для країни
галузі більш цивілізованою, про!
зорою і ефективною — то від
цього виграють усі. Зросте інве!
стиційна привабливість країни,
в галузі АПК і ІТ!технологій
вкладатимуться кошти, економі!
ка України зростатиме і люди
житимуть краще.
Підготував Артем Житков

КОМПАНІЯ AGRI CHAIN
+380 44 469 7766, +380 50 469 7766
andrii.vyshniak@agrichain.com.ua
вул. Ярославська, 56A, офіс 42, м.Київ
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За останній рік державні землі здавалися
в оренду вдвічі дорожче, ніж приватні
Розрив між вартістю оренди
державних сільгоспземель
та паїв в Україні став іще
більшим, повідомляє прес%
служба Державної служби з
питань геодезії, картографії
та кадастру. Служба уза%
гальнила дані про середню
вартість оренди сільсько%
господарської землі мину%
лого року.
ЗА ОПЕРАТИВНИМИ даними
її територіальних органів, у се!
редньому по Україні громадяни!
власники паїв минулого року
отримали орендної плати 1613,4
грн/га. Це на 18% більше, ніж
2017 року, коли середній розмір
орендної плати за паї склав 1369
грн/га. Загальна площа приват!
них сільгоспземель, переданих в
оренду за договорами, складає
16,9 млн га.
Найвища орендна плата за
паї зафіксована у Черкаській
(3524,7 грн/га), Полтавській
(2970,1 грн/га) та Харківській
(2494,7 грн/га) областях. Найде!
шевше користування землею
обходилося у Запорізькій (878
грн/га), Херсонській (926,9
грн/га) та Закарпатській (930,6
грн/га) областях.
У частині державних земель
середня вартість оренди значно
зросла завдяки інтенсифікації

проведення земельних аукціонів
та зростанню їхньої ефективно!
сті. Середня орендна плата за
передані на конкурентних заса!
дах ділянки із земель сільсько!
господарського призначення
державної власності на 01.01.
2019 року склала 3431,5 грн/га,
тоді як станом на 01.01.2018
року показник становив 2793,2
грн/га. Зростання за рік стано!
вить 23%. Найвища орендна

Український
аграрний експорт
до країн ЄС зріс
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2018 року зовнішньоторговель!
ний обіг товарами АПК між Україною та країнами ЄС
збільшився на 11,4% порівняно з 2017 роком та сяг!
нув понад $9 млрд, з яких $6,3 млрд припадає на укра!
їнський аграрний експорт. Про це розповіла 31 січня
заступник міністра агрополітики Ольга Трофімцева,
повідомляє прес!служба відомства.
«Український експорт продукції АПК до країн ЄС
продовжує демонструвати щорічне зростання: 2016
року він був трохи більше $4 млрд, 2017 року — $5,8
млрд, а за результатами 2018 року він перевищує $6,3
млрд. Така динаміка чітко демонструє успішність
Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС в сфері АПК. Це
дає нам підстави говорити, що українські виробники є
конкурентоспроможними на ринках європейських
країн і можуть успішно експортувати свою продукцію
відповідно до найвищих стандартів безпечності та яко!
сті», — зазначила вона.
Так, лідерами залишаються зернові, яких до ЄС ек!
спортовано більше ніж на $2,2 млрд, насіння олійних
культур — $1,1 млрд та олії — $1,1 млрд.
«Приємно відмітити зростання обсягів постачань
інших агарних та харчових товарів до країн ЄС таких
як: залишки і відходи харчової промисловості, м'ясо
та харчові субпродукти свійської птиці, плоди, горіхи,
овочі, рослини та коренеплоди. Також 2018!го ми ек!
спортували до ЄС більше виробів із зерна та хлібних
злаків, меду, соків, кондвиробів та інших продуктів»,—
прокоментувала заступник міністра.

плата зафіксована у Хмельниць!
кій (7780,8 грн/га), Вінницькій
(7136,9 грн/га) та Полтавській
(6627,3 грн/га), а найнижча — у
Херсонській (1402,3 грн/га),
Волинській (1441,8 грн/га) та
Донецькій (1637,8 грн/га) обла!
стях.
Таким чином, у середньому
за останній рік державні землі
здавалися в оренду в 2,13 разу
дорожче, ніж приватні. Порів!

няно з підсумками 2017 року
розрив збільшився: тоді було за!
фіксовано дворазову різницю
між платою за державні та при!
ватні землі.
«У частині оренди держав!
них земель, завдяки формуван!
ню висококонкурентного сере!
довища та прозорості процесів,
ми вже спостерігаємо класич!
ний «ринок продавця». Завдя!
ки запуску електронних торгів,

Вона додала, що ТОП!5 ключових імпортерів
наших аграрних та харчових продуктів до ЄС очолю!
ють Нідерланди, куди було експортовано продукції
майже на суму $1,2 млрд. Друге місце посідає Іспанія
($1,04 млрд), третє місце — Італія ($737,9 млн), а далі
йдуть Німеччина ($667,4 млн) та Польща ($656,7
млн).
Імпорт продукції АПК із країн ЄС також проде!
монстрував зростання. За 2018 рік він склав майже
$2,7 млрд, що на $420,7 млн більше порівняно з 2017
роком. «За вказаний період Україна найбільше купува!
ла в країнах ЄС: шоколад та продукти з какао!бобів,
тютюн та вироби з нього, продукти для годівлі тварин,
м'ясо та субпродукти, алкогольну продукцію»,— від!
мітила О.Трофімцева. І додала, що найбільш ми купу!
вали в Польщі — $556,1 млн, Німеччині — $492,6 млн,
Італії — $276,6 млн, Франції — $242,1 млн та Іспанії —
$147,7 млн.

«Байєр» оголошує конкурс
соціальних проектів для
сільських громад
ПРОГРАМА соціальних інвестицій «Україна — жит!
ниця майбутнього» була започаткована 2013 року для
підтримки ініціатив сільських громад заради поліп!
шення життя людей у сільській місцевості України.
1 лютого 2019 року «Байєр» оголошує про поча!
ток прийому грантових пропозицій від громадських
організацій у рамках шостого щорічного конкурсу
програми соціальних інвестицій «Україна — житниця
майбутнього». Подання заявок на перший етап відбу!
ватиметься з 1 до 24 лютого 2019 року. Пропозиції со!

які ще більше розширили коло
учасників, і виходячи із їхніх
перших результатів, ми очікує!
мо подальшого зростання се!
редньої орендної ставки, за
якою держава передає в кори!
стування свій земельний банк,
— відзначив в.о. міністра аг!
рарної політики та продоволь!
ства України Максим Марти!
нюк, додавши, що зростаюча
різниця у вартості оренди
може спонукати громадян!
власників землі користуватися
створеною інфраструктурою та
реалізувати право оренди на
свої ділянки через механізм
аукціонів.
Він також підкреслив, що
держава очікує принаймні спів!
ставної із Держгеокадастром
ефективності у розпорядженні
землями і з боку ОТГ, яким ми!
нулого року за ініціативою Ка!
бінету Міністрів було передано
у власність майже 1,5 млн га
сільськогосподарських земель
держвласності за межами насе!
лених пунктів.
Довідково. Станом на 01.01.
2019 року в Україні укладено 5
млн договорів оренди земельної
частки (паю), з них із фермер!
ськими господарствами — 0,78
млн договорів. Більшість дого!
ворів (2,3 млн) укладено термі!
ном на 8!10 років.

ціальних проектів, які спрямовані на розвиток сільсь!
ких громад, приймаються за такими напрямами:
— освітні програми, спрямовані на покращення
освіти у сільській місцевості, зокрема підтримка шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для
фермерів;
— програми зі сталого розвитку середовища гро!
мад, у т.ч. підтримка програм із покращення енергое!
фективності та доступу до чистої води, підтримка цен!
трів для людей з особливими потребами, забезпечення
інших місцевих потреб.
Відбір пропозицій проектів здійснюватиметься у
два етапи. На першому етапі громадські організації
подають коротку інформацію про проект українсь!
кою мовою. Організації, які пройдуть попередній від!
бір, подадуть на другий етап більш детальну інфор!
мацію про проект та організацію англійською та ук!
раїнською мовами. Планується, що остаточне рішен!
ня про отримувачів грантів буде оголошено у червні
2019 року.
Завантажити анкету першого етапу та ознайоми!
тися з вимогами до учасників можна на веб!сайті ком!
панії «Байєр». Максимальний розмір гранту, що може
бути наданий — 200 тис. грн. Проекти не повинні мати
жодного зв'язку з комерційною діяльністю компанії.
Проектна діяльність може бути розрахована на термін
до 6 місяців. До участі у конкурсі приймається одна
заявка від кожної організації.
Нагадаємо, переможцями конкурсу з 2013 по 2018
рік стали 19 соціальних проектів для сільських громад
Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської,
Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської,
Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харків!
ської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чер!
нігівської областей.
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Мінагрополітики сприяє і запрошує:
календар агровиставок в Україні12019
Міністерство аграрної політики та
продовольства України сприяє про%
веденню понад 100 агропромисло%
вих виставково%ярмаркових захо%
дів, які відбудуться в регіонах Укра%
їни 2019 року, повідомляється на
сайті відомства.
МІНІСТЕРСТВО запрошує сільгоспви!
робників, експертів, операторів ринку
та всіх, хто цікавиться АПК, взяти
участь у найбільших сільськогосподар!
ських виставках, на яких будуть презен!
товані досягнення підприємств АПК з
усіх регіонів України — XXXI Міжна!
родна агропромислова виставка «АГРО!
2019» (м.Київ), Міжнародна виставка та
форум з розвитку фермерства «AGRO!
PORT UKRAINE 2019» (м.Львів, м.Хер!
сон, м.Харків), Міжнародна агропроми!
слова виставка з польовою демонстра!
цією техніки та технологій «Агроекспо
2019» (м.Кропивницький). Такі заходи є
чудовою нагодою для діалогу між при!
ватним бізнесом і державою, асоціація!
ми та іноземними представниками.
Усі виставки охоплюють різні на!
прями аграрної галузі, зокрема, тварин!
ництво, рослинництво і садівництво,
харчова продукція, с/г техніка та облад!
нання, органічна продукція, винороб!
ство, бджільництво та інші.
Так, цікавими заходами на тему ор!
ганічної продукції є: виставка «3!й
Міжнародний конгрес Органічна Укра!
їна 2019» (м.Одеса), ярмарок!фестиваль
«Стрий!Органік!Фест», V Фестиваль

льону (с.Стремигород, Житомирська
обл.), Ярмарок органічної продукції
(м.Львів).
Заходи з розвитку фермерства: ви!
ставка!конференція «Мільйон із гекта!
ра» (м.Київ), X Міжнародна виставка та
форум з розвитку фермерства «AGRO!
PORT West Lviv!2019» (м.Львів), Ви!
ставка «Фермерське господарство»
(м.Миколаїв), Виставка!ярмарок «На!
ціональний День Ферми» (с.Богданів!
ське, Харківська обл. та с.Стриєва, Жи!
томирська обл.), ХХ сільськогосподар!
с ь к а в и с т а в к а « Ф е р м е р Ук р а ї н и »
(м.Київ).

Топ15 експортних
продуктів України
та прогнози на 2019 рік
УКРАЇНА має сприятливі умови та потенціал для ро!
звитку експорту продовольства, але основними про!
дуктами виступають сировинні товари. 2018 року вда!
лося збільшилося постачання продовольчої продукції
з країни на суму $800 млн. Про це повідомляє прес!
служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
Згідно з даними ДФС, 2018 року загальна вартість
експорту аграрної продукції становила $10,4 млрд, при
тому, що 2017!го цей показник був $9,6 млрд. У загаль!
ній структурі експорту можна відзначити топ!5 про!
дуктів, відвантаження яких було найбільшим. Вироб!
ництво та експорт соняшникової олії завжди вражає
своїми масштабами. Минулого року експорт олійних
культур сягнув 55,8 тис. т на суму $4,1 млрд. М'ясо та
їстівні субпродукти свійської птиці — $507 млн, цукор
(буряковий) — $217 млн, вироби з шоколаду — $171
млн, хлібобулочні вироби — $153 млн.
У структурі загального експорту продукція з дода!
но вартістю демонструватиме зростання 2019 року,
проте порівняно з експортом сировинних товарів зро!
стання буде не таким вражаючим.
Що саме може доповнити перелік топ!продукції і
що для цього потрібно? Аналітики UFEB радять звер!
нути увагу на вершкове масло, адже 2018!го Україна
ввійшла до п'ятірки світових експортерів даного про!
дукту. Яблуко — даний фрукт завойовує нові ринки,
якщо тенденція до розширення експортної географії
продовжиться і 2019 року, даний продукт може попов!
нити топ!10 експортних продуктів з України. Яйце ку!

Заходи на тему бджільництва: Па!
січний сезон!2019 (с.Кустин, Рівненсь!
ка обл.), Фестиваль бджолярів (с.Вуч!
кове, Закарпатська обл.), Виставка!яр!
марок «Свято меду — 2019» (м.Дніпро),
Виставка!ярмарок меду «Медовий
Спас» (м.Луцьк, м.Ужгород, м.Обухів,
Київська обл., м.Буськ, Львівська обл.),
Еко!фестиваль «Дикий мед» (смт Зноб!
Новгородське, Сумська обл.), Фести!
валь!ярмарок меду «Медові роси»
(Одеська обл.).
Заходи на тему харчової продукції:
Міжнародний форум харчової проми!
словості та упаковки «IFFIP 2019»

ряче також має всі шанси посісти гідне місце в цьому
переліку, адже вітчизняне поголів'я птиці стабільно
зростає, пропорційно збільшується і виробництво
яєць. Мед — 2018 рік був непростим для українських
виробників, але даний продукт зберігає свій експорт!
ний потенціал. Соєва олія — якщо посівні площі ваго!
мо не знизяться, даний експортний продукт зали!
шиться в топ!10 і 2019 року.

Топ110 експортерів цукру
2018 року
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2018 року, ТОВ «Радехівський
цукор» став лідером серед експортерів цукру, поста!
вивши на зовнішні ринки 150,9 тис. т продукції на
суму $ 55 млн. Про це повідомляє прес!служба НАЦУ
«Укрцукор». Друге місце посіло ТОВ «Цукорагропром»
— 65,8 тис. т цукру на суму $ 28,3 млн. І замикає трій!
ку лідерів ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» —
60,7 тис. т цукру на суму $ 20,4 млн.
«Радехівський цукор» наростив експорт більш ніж
на третину, порівняно з минулим роком. І це дало мо!
жливість йому очолити рейтинг експортерів цукру 2018
року. Із значним відривом на другому місці ТОВ «Цу!
корагропром», який зменшив експорт на 18%, проте
піднявся на одну сходинку вверх. Також, слід відзна!
чити, що на другому місці 2017!го перебував «Вінниць!
кий комбінат хлібопродуктів №2», що входить до групи
«Укрпромінвест!Агро». Зараз компанія із цієї ж групи
посідає третю сходинку (ПрАТ «Продовольча компа!
нія «Поділля»), зазначається у повідомленні
Всього 2018 року Україна експортувала на 2%
менше цукру порівняно з 2017 роком — 586,5 тис. т
продукції на суму $ 217,09 млн. Основними покупця!

(м.Київ), Великодній ярмарок (м.
Хмельницький), Виставка!ярмарок
«Весняний полонинський хід» (смт Ду!
бове, Закарпатська обл.), Фестиваль!
ярмарок «Гуцульська бринза» (м.Рахів,
Закарпатська обл.), ХI Міжнародний
фестиваль дерунів (м.Коростень, Жито!
мирська обл.), 4!та спеціалізована ви!
ставка хлібопекарської промисловості
BAKERY UKRAINE 2019 (м.Київ), 24!
та спеціалізована виставка кондитерсь!
кої промисловості SWEETS UKRAINE
2019 (м.Київ), Виставка!ярмарок «Ос!
інні дари Київщини 2019» (м.Київ), Ви!
ставка «Ukrainian Food Expo» (м.Київ),
Фестиваль «ГорбоГори» (с.Хоросно,
Львівська обл.).
Заходи, присвячені виноробній, лі!
керо!горілчаній та пиво!безалкоголь!
ним галузям: Фестиваль «Медовуха
Фест» (м.Ужгород), Фестиваль вино!
градарів!виноробів «Угочанська лоза»
(м.Виноградів, Закарпатська обл.), Фе!
стиваль мінеральної води «Сила життя
у джерелах Карпат» (с.Поляна, Закар!
патська обл.), Фестиваль «Галицька
Лоза» (м.Львів), Фестиваль «Серед!
нянське винобрання» (смт Середнє,
Закарпатська обл.), Фестиваль молодо!
го вина «Закарпатське божоле»
(м.Ужгород), Фестиваль вина «Тарути!
не — столиця Каберне» (смт Тарутине,
Одеська обл.).
На інтернет!сторінці Мінагро!
політики також розміщено календар
ярмарково!виставкових заходів укра!
їнською та англійською мовами.

ми стали Узбекистан, Азербайджан, Лівія, Туреччина
та Велика Британія.

Банківська система України
знову з прибутком
ВІТЧИЗНЯНА банківська система оновила історич!
ний максимум щодо прибутку після 4 років збитків,
повідомляє УНІАН.
Працюючі банки України 2018 року отримали 21,7
млрд грн чистого прибутку, що є максимальним істо!
ричним показником. Як повідомляється на сайті На!
ціонального банку України, до цього востаннє банків!
ська система отримала прибуток 4 роки тому — 2013!
го — на рівні 1,4 млрд грн. За інформацією регулятора,
суттєве зростання прибутковості банківської системи
минулого року стало можливим за рахунок зниження
відрахувань у резерви більш ніж удвічі при стабільно!
му зростанні відсоткових і комісійних доходів — на
38% у середньому. «Після збиткових для банківської
системи 2014!2017 років, фінансовий результат банків
за 2018 рік у 21,7 млрд грн є найбільшим на історично!
му горизонті. Він став можливим за рахунок активіза!
ції банками кредитування», — прокоментувала пер!
ший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Нацбанк очікує, що 2019 рік також стане успішним
для банків в частині прибутковості, оскільки обсяги
кредитування продовжать рости.
Як повідомлялося, банківська система України
завершила 2017 рік зі збитками 26,5 млрд грн у
зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.
2016 року банки отримали 159,4 млрд грн збитків,
2015 року — 66,6 млрд грн збитків, 2014 року — 52,7
млрд грн збитків.
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Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua
www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Альтернативна енергетика насувається,
або Навіщо Україні Global 100% RE?
СВІТОВІ ТРЕНДИ Можливо, вже не за горами ті часи, коли термін «альтернативна енергетика»
застосовуватиметься до вугільної, газової, нафтової, а то й навіть ядерної енергетик. Натомість
традиційними стануть відновлювальні і поки альтернативні сонячна, вітрова, біологічна тощо
енергетики. Принаймні, у розвинених країнах. Про це красномовно свідчить статистика.
Статистика

Тенденції

ЗА ДАНИМИ компанії BP, частка
відновлюваних джерел енергії у сві!
товому виробництві електроенергії
досягла майже 8,4% 2017 року, що
майже вдвічі більше показника 2012
року — 4,6%. 2017 року відновлю!
вані джерела енергії становили 12%
виробництва електроенергії у краї!
нах, що входять до організації еко!
номічного співробітництва, порів!
няно з 6% у країнах, що не входять
до ОЕСР. Попри те, що загальні
частка відновлюваної енергії у світі
залишається низькою, окремі краї!
ни мають беззаперечне лідерство в
її використанні. Наприклад, у Ні!
меччині, Іспанії, Великобританії,
Італії, Португалії, Данії, Фінляндії,
Ірландії та Новій Зеландії відно!
влювані джерела енергії зараз скла!
дають більше 20% виробленої елек!
троенергії.
Приміром, у Данії 68% електро!
енергії надходить із відновлюваних
джерел енергії. Серед великих країн
ЄС частка відновлюваних джерел
енергії в Німеччині становить 30%,
у Великобританії — 28%, в Іспанії
— 25%, в Італії — 23%.
Відбувається подальше зростан!
ня виробництва електроенергії з
відновлюваних джерел. 2017 року
світовий приріст склав 17%. Лідери
по зростанню: Китай, США, Ні!
меччина, Японія та Індія.
А що ж Україна? Спостерігаєть!
ся незначний приріст у галузі аль!
тернативної енергетики, але поки
що він не такий, як хотілося б. На!
приклад, 2017 року Україна вироби!
ла 0,6 ТВт/г енергії на сонячних па!
нелях і 1 ТВт/г на вітрових установ!
ках. Для Німеччини, населення
якої вдвічі більше, ці показники
становлять 39,9 ТВт/г і 106,6 ТВт/г
відповідно.

ЗАГАЛОМ, якщо навіть не зверта!
ти уваги на цифри, очевидним є той
факт, що перехід від використання
викопного палива до відновлюваної
енергії неминучий. Це станеться
незалежно від нашого бажання,
адже викопне паливо має свої кін!
цеві запаси. Вони є неначе однора!
зовий подарунок людству, яким
варто скористатися, але не зловжи!
вати.
Та навіть до того, як традиційні
джерела енергії будуть вичерпані,
людство вимушене буде відверну!
тися від них через екологічні про!
блеми, а також їхнє подальше подо!
рожчання.
Тож питання полягає в тому,
щоби зробити цей перехід від ви!
копного палива до відновлюваної
енергії на наших власних умовах,
таким чином, щоб максимізувати
переваги для сьогоднішній і прий!
дешніх поколінь. Інакше неминучі
економічні і соціальні потрясіння.
Попри цю просту логіку, біль!
шість країн досі не вживає заходів,
пропорційних проблемі. З метою
подолання інертності людства у ви!
рішенні цього нагального питання
у квітні 2013 року в США була ство!
рена платформа Global 100% RE,
що можна перекласти як «Глобаль!
но 100% відновлюваної енергії».
Global 100% RE об'єднує профільні
асоціації відновлюваної енергетики
всього світу, такі як EU renewable
energy association, German Renewab!
le Energy Federation, Climate Action
Network, Greenpeace, Fraunhofer,
International Solar Energy Society,
World Bioenergy Association тощо.
Намір Global 100% RE полягає
в тому, щоб об'єднати фрагментова!
ні асоціації захисників відновлюва!
ної енергії в усьому світі для ство!

рення глобального 100% альянсу
відновлюваних джерел енергії, до!
водячи, що живлення від 100% ста!
більної відновлюваної енергії є ак!
туальним і досяжним. Ця платфор!
ма спирається на ініціативи, які вже
відбуваються на національному, ре!
гіональному та місцевому рівнях.

До чого тут Україна?
Нотатки з прес$конференції
«УКРАЇНСЬКА вітроенергетична
асоціація», «Біоенергетична асоці!
ація України», «Асоціація сонячної
енергетики України», Енергетична
асоціація «Воднева Рада України»,
«Українська асоціація відновлюва!
ної енергетики», — це ще не пов!
ний перелік організацій, які займа!
ються впровадженням відновлюва!
ної енергетики в Україні. Останні
виступили ініціаторами створення
інноваційної платформи Global
100% RE UKRAINE, яка би ввій!
шла до Global 100% RE. Натхнен!
ником ідеї стала амбасадор відно!
влюваної енергії у світі, співачка
Руслана Лижичко.
«Як міжнародний амбасадор
відновлюваної енергії, переслідую!
чи інтереси багатосторонньої спів!
праці, без якої неможливий успіш!
ний розвиток та впровадження від!
новлюваної енергії в Україні та ін!
теграція України у глобальний про!
цес переходу світу на 100% відно!
влюваних джерел енергії, я ініціюю
діалог усіх організацій, які в ком!
плексі складають основу індустрії
відновлюваної енергетики в Украї!
ні, і закликаю до об'єднання у
спільній ініціативі RE100 UKRAI!
NE», — зазначила Руслана на прес!
конференції у Києві, що була прис!
вячена даній ініціативі.
Прес!конференція розпочалась
з онлайн!моста зі штаб!квартирою

Global 100% RE. Член виконавчого
комітету платформи Global 100%
RE та генеральний секретар Світо!
вої вітроенергетичної асоціації Сте%
фан Гзаенгер у своєму зверненні
висловив підтримку Україні та всім
організаціям, які долучилися до ак!
тивного переходу на відновлювані
джерела енергії. У принципах та на!
прямках діяльності ініціатива Glo!
bal 100% RE UKRAINE спирати!
меться саме на принципи Global
100% RE.
Як зауважив голова ГО «Біо!
енергетична асоціація України»
Георгій Гелетуха, 2018 року Ук!
раїна витратила $12 млрд на закупі!
влю газу, нафти, вугілля. «Якщо ми
розвернемо ці грошові потоки все!
редину країни, на відновлювані
джерела енергії, ми витратимо ті
самі $12 млрд, але створимо тут ро!
бочі місця, люди платитимуть по!
датки і почнуть працювати на еко!
номіку України. Це буде не тільки
екологічний розворот, а ще й вели!
чезний економічний у правильно!
му напрямку», — сказав він.
Андрій Конеченков, голова
правління ГС «Українська вітрое!
нергетична асоціація», поділився
даними, що Україна за останній рік
у 15 разів збільшила кількість інве!
стицій у відновлювані джерела
енергії, хоча цифра складає всього
$2,1 млрд. «Україна знаходиться на
одному на рівні з Марокко, В'єтна!
мом, які тільки розпочинають ви!
робництво електрики й тепла, ко!
ристуючись відновлюваними дже!
релами енергії. Але головне — від!
новлювана енергетика не має вою!
вати між собою. Тільки разом, на
одній платформі Global 100% RE
UKRAINE зелена енергія може за!
мінити сучасні традиційні джерела
енергії, які зараз потужно вплива!

ють на глобальне потепління», —
підкреслив він.
Як зазначив Олександр Рєп%
кін, президент енергетичної асоці!
ації «Українська воднева рада»,
Об'єднання в платформу Global
100% RE UKRAINE — це великий
крок до інтеграції в міжнародний
контекст, можливості до того, щоб
усі найсучасніші технології повно!
го енергетичного циклу з'явилися
вже і в Україні.
Зі свого боку голова Української
асоціації відновлюваної енергетики
Олексій Оржель зауважив, що
Україна перебуває в історичному
моменті заміни старої енергії на
чисту енергією нової генерації.
2018 року в Україні було побито
всі температурні рекорди. Відбу!
вається серйозний екологічний
дисбаланс, для усунення якого
необхідно вжити негайних заходів,
зазначив народний депутат, в.о.
голови Комітету Верховної Ради
України з питань ПЕК, ядерної по!
літики та ядерної безпеки Олек%
сандр Домбровський.
«60% проблем, пов'язаних з гло!
бальними викидами — це пробле!
ми енергетики. Це проблеми бруд!
ної енергетики. І це не чиясь заба!
ганка, що ми хочемо, щоби наша
енергія була чистою. Якщо у нас не
буде чистої енергії, у нас не буде чи!
стого довкілля. Створення плат!
форми Global 100% RE UKRAINE
є необхідним для переходу України
на 100% відновлюваних джерел
енергії та збереження планети при!
датною для життя нащадків», —
сказав він.
***
Платформа Global 100% RE ви!
дається дійсно корисним інстру!
ментом для тих, хто замислюється
над переходом на відновлювальну
енергетику. Адже тут можна знайти
не лише вдалі приклади застосуван!
ня подібних технологій, а й отрима!
ти контакти ініціаторів цих проек!
тів, дізнатися про тонкощі впрова!
дження відновлюваної енергетики,
проблеми і перешкоди тощо.
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Історії успіху
ТАКИХ історій на мапі Global 100%
RE доволі багато. Але виділимо дві
з них, які дозволили забезпечити
громади повністю автономним те!
плом і електрон енергією.
Кнежице. Невеличке (близько
500 мешканців) чеське село потре!
бувало дренажної системи. Але
проект був надто складним і доро!
гим. Тоді постало питання, чому б
не використовувати будь!які відхо!
ди, у т.ч. біологічні (трава з 5 га, трі!
ска, відходи домогосподарств, їда!
лень тощо) на біогазовій установці,
яка також може замінити очисні
споруди та каналізацію.
Таким чином був створений
проект біоенергетичного центру,
який складається з біогазової уста!
новки з ТЕЦ (електрична потуж!
ність 330 кВт/ теплова потужність
405 кВт) та комунальної теплоелек!
тростанції (з двома котлами 800 і
400 кВт). Починаючи з 2007 року
технологічний центр забезпечує те!
плом понад 90% населення села і
виробляє більше електроенергії,
ніж населений пункт може викори!
стовувати, що дає змогу продавати
надлишки назад до електромережі.
Таким чином, село в принципі є
першим чеським енергетичним са!
модостатнім муніципалітетом. Те!
плоелектростанція з біомаси вико!
ристовує тріску і солому. Крім того,
центр, який повністю управляється
муніципалітетом, виробляє енерге!
тичні гранули з рослинного матері!
алу для опалення сімейних будин!
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ків по сусідству. Солому та інший
матеріал для гранул забезпечують
переважно місцеві фермери.
«Я б напевно рекомендував цю
систему іншим муніципалітетам,
але я б заохочував їх приїхати до на!
шого, або подібного закладу, і нав!
читися на помилках, які ми зроби!
ли через незнання системи. Можна
використовувати різні комбінації,
які можуть бути моделлю за кон!
кретними можливостями даного
муніципалітету», — говорить
сільський голова Мілан Казда. —
Наш проект, безумовно, вплинув на
навколишнє середовище. Ми що!
року «недовикидаємо» у повітря
більше десяти тисяч тонн СО2, і це
видно навіть під час прогулянки по
селу».
Доббіачо — це високогірне іта!
лійське містечко на 2010 рік на!
раховувало 3283 жителя. З точки
зору виробництва електроенергії,
виняткові результати отримані зав!
дяки сонячним фотоелектричним
панелям з потужністю 1590 кВт і
міні!гідроелектростанції потужні!
стю 1783 кВт, виробничі потужно!
сті яких перевищують електричні
потреби сімей Доббіачо.
Встановлено також 1350 ква!
дратних метрів сонячних теплових
колекторів, а також мережу центра!
лізованого теплопостачання, під!
ключену до двох установок. Одна з
них — це установка на біомасі по!
тужністю 18 МВт, а інша — біогазо!
ва установка потужністю 132 кВт.
Разом вони можуть легко виробля!

ти більше енергії, ніж потреби Доб!
біачо в опаленні. Центральна те!
плова електростанція, що працює
на біомасі, була відкрита 1995 року,
і вона також може задовольнити
потреби в теплі сусіднього міста
Сан!Кандідо. Використовувана в
цій рослині біомаса складається з
деревної тріски, отриманої з обріз!
них залишків, залишків кори, де!
ревних відходів з лісопилки та різ!
них заводів. Завдяки цій комбінації
технологій Доббіачо виробляє біль!
ше електроенергії та теплової енер!
гії, ніж споживають домогосподар!
ства.
***
Співорганізатором заходу ви!
ступила група компаній «Метропо!
лія» на чолі з засновником та гене!
ральним директором Віктором
Куртєвим. Це проектно!інжині!
рингова структура, більшість про!
ектів якої зараз становлять саме
«зелені» проекти. Ймовірно, деякі з
них потраплять до «історій успіхів»
Global 100% RE.
«Науково!технічний прогрес не
зупинити, адже майбутнє завжди
перемагає минуле. Існує цілий ряд
задач, які мають вирішуватися не
тільки на законодавчому, а й на дер!
жавному рівні. Для цього ми об'єд!
нуємося. Створюється буквально
нова екосистема! А екосистема по!
чинається зі споживача та закінчу!
ється виробником техніки для
функціонування цієї галузі. Ми го!
воримо зараз про побудову нової
енергетики від початку та до кінця,

яка дасть нове майбутнє нашій кра!
їні», — сказав він.
Насамкінець під час прес!кон!
ференції було зазначено, що вже
незабаром буде відкрито офіс
Global 100% RE UKRAINE в Укра!
їні та Німеччині, складена програма
дій платформи на 2019 рік з під!
тримки досягнення національних
цілей у сфері відновлюваної енер!
гетики.
«Renewable Energy — це ідеоло!
гія, яка пасує абсолютно кожній
людині на планеті. Наша мета, як
української ініціативи, не тільки
перейти на відновлювану енергію у
себе, а ще й з'явитися на Renewable!
мапі світу», — закликала Руслана.

Ще трішки цифр
для оптимізму
ЗА ОЦІНКАМИ компанії Frost &
Sullivan, 2017 року обсяг інвестицій
у поновлювані джерела енергогене!
рації перевищив $243 млрд, із них
$142 млрд припадає на сонячну
енергетику.
І в царині відновлюваної енер!
гетики китайці, як представники
другої економіки світу, також мають
свої здобутки. Зокрема, КНР три!
має лідерство по нарощуванню со!
нячної і вітроенергетики. Згідно зі
звітом Китайського управління
енергетики, за підсумками 2018 р.
встановлена потужність фотоелек!
тричних сонячних електростанцій
досягла 174,63 ГВт, а вітрових —
184,2 ГВт. Їх сумарна частка склала
19% від потужності енергосистеми.
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Деякі проекти просто одіозні.
Наприклад, компанія Panda Green
Energy Group планує побудувати в
країні 100 сонячних ферм (станцій)
потужністю 50 MВт кожна. Всі
ферми з височини пташиного
польоту матимуть зображення най!
популярнішої тварини Китаю —
панди. Перша з них запрацювала
два роки тому у провінції Шаньсі.
Загальна вартість інвестицій лише у
цей проект перевищуватиме
$3 млрд.
Наздогнати Китай за показни!
ками інвестицій у відновлювану
енергетику, звісно, поки що захмар!
на мрія. Проте і в Україні є обнадій!
лива статистика.
Наприклад, за даними Держав!
ного агентства з енергоефективно!
сті та енергозбереження, 2018 року
сонячні панелі встановили 4500 до!
могосподарств. Це у понад два рази
більше, ніж у 2017 році (1901 роди!
на). Загалом станом на кінець року
сонячні електростанції (СЕС) за!
гальною потужністю майже 160
МВт встановили близько 7,5 тис.
українських родин.
А бо ж днями компанія Kness
Group відкрила у Вінниці найпо!
тужніший в Україні завод з вироб!
ництва сонячних панелей, річна
потужність першої черги якого ста!
новитиме понад 200 МВт. У повідо!
мленні компанії йдеться, що цього
б вистачило, аби щороку забезпечу!
вати електроенергією 150 тисяч
квартир.
Павло Мороз
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Зростає світове
виробництво соняшнику
ОСТАННІ оцінки світового виробництва соняшниково!
го насіння в 2018/19 МР знову демонструють зростання
щодо попередніх прогнозів. Одним з головних чинників
перегляду показників виробництва стало збільшення їх
для Росії, де, за останніми даними, врожай минулого
року сягнув рекордних 12,6 млн тонн. Оновлена оцінка
світового виробництва соняшника від аналітиків OilWorld
становить 52,8 млн тонн, що на 0,5 млн тонн вище оцін!
ки попереднього місяця, а також перевищує результат
2018 року на 3,2 млн тонн, та на 7,2 млн тонн — середній
показник останніх п'яти років.
Обсяги переробки соняшнику в країнах ЄС також
зберігаються на високому рівні, перевищуючи очікуван!
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ня, що обумовлено порівняно низькими цінами на со!
няшник та високим попитом на соняшникову олію, по!
в'язаним на скорочення пропозиції ріпаку в ЄС. Остання
оцінка обсягів переробки соняшнику в країнах Євро!
пейського Союзу зросла до 8,65 млн тонн 2018/19 МР.

«Органічна» статистика ЄС
ЗАГАЛЬНА площа проектів з вирощування органічної
сільгосппродукції в ЄС 2017 року склала 12,6 млн га. Від
2012 року органічні плантації в регіоні збільшились на
25% і сьогодні вже займають 7% від загальної площі
сільськогосподарських земель. Про це повідомляється на
сайті Євростату.
Зазначається, що серед країн!членів ЄС найбільша
частка органічних територій належить Австрії, в якій
23,4% сільськогосподарських земель обробляються за

принципами органічного землеробства. На другому та
третьому місцях знаходяться Естонія (19,6%) та Швеція
(19,2%), за ними йдуть Італія (14,9%) Чехія (14,1%), Лат!
вія (13,9%) та Фінляндія (11,4%).
До країн, в яких частка органічних земель складає
менш 10%, належать: Словаччина (9,9%), Словенія
(9,6%), Іспанія (8,7%), Данія (8,6%), Литва (8%), Греція
(8%) Португалія (7%), Німеччина (6,8%), Хорватія
(6,5%), Бельгія (6,3%) и Франція (6%).
Країни з найменшою часткою органічного землероб!
ства: Кіпр (4,6%), Люксембург (4,2%), Угорщина (3,7%),
Польща (3,4%) та Нідерланди (3,1%).
Євростат наголошує на тому, що в даному обрахунку
були включені ділянки, які вже отримали сертифікат, а
також ті площі, які знаходяться на «перехідному» етапі.
Перехідний етап може тривати 2!3 роки в залежності від
культури.

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 06 лютого 2019 року
Продукт, назва біржі
та/або ф’ючерс відповідного місяця
Кукурудза
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Кукурудза
Euronext – Березень '19
Euronext – Червень'19
Euronext – Серпень'19
Кукурудза
TOCOM – Березень '19
TOCOM – Травень '19
TOCOM – Липень '19
Пшениця
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Пшениця
Euronext – Березень '19
Euronext – Травень '19
Euronext – Вересень '19
Ріпак
Euronext – Лютий '19
Euronext – Травень '19
Euronext – Серпень'19
Овес
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Соєві боби
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Соєві боби
TOCOM – Лютий '19
TOCOM – Квітень '19
TOCOM – Червень '19
Соєвий шрот
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Соєва олія
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Рис
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19
Етанол
CME – Лютий'19
CME – Березень'19
CME – Квітень'19
Сухе молоко
CME – Лютий'19
CME – Березень'19
CME – Квітень'19
Цукор
CME – Березень'19
CME – Травень'19
CME – Липень'19

Зміна
за день

Ціна
на кінець дня

Ціна ($) за метричну тонну
$0,2362
149,5995
$0,3937
152,5915
$0,2362
155,7410
Ціна ($) за метричну тонну
$0,3179
200,1022
$0,4768
203,5082
$0,3065
206,6303
Ціна ($) за метричну тонну
0,0000
–
+0,8180
214,5065
+1,6361
218,1422
Ціна ($) за метричну тонну
$0,4409
193,2719
$0,1470
193,7863
+0,5144
195,1825
Ціна ($) за метричну тонну
$0,5563
230,7561
$0,5563
232,1753
$0,1476
210,8878
Ціна ($) за метричну тонну
+0,3065
422,9110
0,0000
416,0990
$0,0795
419,7888
Ціна ($) за метричну тонну
$2,0886
166,2750
$1,3924
167,6674
$0,8122
167,0872
Ціна ($) за метричну тонну
+0,5144
338,1890
+0,5144
343,5536
+0,5879
348,4773
Ціна ($) за метричну тонну
0,0000
–
0,0000
–
0,0000
–
Ціна ($) за метричну тонну
$0,5512
340,2800
$0,5512
344,9097
$0,6614
349,2086
Ціна (Cnt$) за кілограм
+1,1454
67,8414
+1,1454
68,5683
+1,1233
69,2070
Ціна ($) за метричну тонну
$3,5242
233,1452
$2,7533
238,4315
$2,3127
–
Ціна ($) за літр
$0,0016
0,3450
$0,0011
0,3514
$0,0011
0,3556
Ціна ($) за кілограм
+0,0019
2,1806
+0,0031
2,1795
+0,0033
2,2004
Ціна ($) за тонну
+1,7621
283,2599
+1,1013
–
+1,7621
–

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 01 лютого 2019 року
Березень ’19
зміни,
$/MT* $/буш
$/буш
CBOT Чикаго (Пшениця SRW)
192,63 5,2425 0,0425
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 186,93 5,0875 $0,0075
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 211,46 5,7550 0,0075
CBOT Чикаго (Кукурудза)
148,91 3,7825 $0,0200
Березень ’19
CBOT Чикаго (Соєві боби)
337,22 9,1775 $0,0750
* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля
Біржа
(зернові)

Травень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,2825 0,0125
5,1725 $0,0225
5,7925 0,0175
3,8700 $0,0175
Травень ’19
9,3150 $0,0750

Липень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,3200 $0,0100
5,2600 $0,0325
5,8575 0,0225
3,9475 $0,0175
Липень ’19
9,4425 $0,0750

Вересень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,3950 $0,0150
5,3500 $0,0450
5,9175 0,0225
3,9750 $0,0150
Серпень ’19
9,4925 $0,0700

Грудень ’19
зміни,
$/буш
$/буш
5,5200 $0,0175
5,4950 $0,0550
6,0325 0,0200
4,0225 $0,0100
Вересень ’19
9,5125 $0,0675

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 01 лютого 2019 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
16
14
28
26
20
29
44
34
35

42

«Panamax»
>54 тис.тонн

70
28
39

33
47
42
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
26
30
30

43
37
35
27
23

57
28
41
29
33
25
22

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

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

15 ЕКСПОЗИЦІЯ

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
***

12%14 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.
***

19%21 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, спрямована на просування інновацій
них рішень на різних стадіях виробництва, збері
гання, 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
Agro Animal Show 2019. Аграрні виставки прохо
дять під спільним брендом «АгроВесна 2019».
***

20%21 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 проведення переговорів.
— Фотозона та місце для урочистих церемоній.
Cучасний В2Взахід, де фермери з усіх куточків краї
ни презентуватимуть власну нішеву продукцію, а
також виробничі потужності для укладання контрак
тів на постачання до магазинів, закладів громадсько
го харчування, ресторацій, готелів, переробних під
приємств та матимуть можливість отримати додатко
ве фінансування для розвитку власного бізнесу.
***

27 лютого 2019 року в м.Бровари Київської обла
сті відбудеться ІІІ Міжнародний конгрес для
виробників та переробників цукрових буряків
«Sugar World 2019». Організатор — Національна
асоціація цукровиків України.
Міжнародний Конгрес виробників та переробників
цукрових буряків — головний бізнесмайданчик на
ринку цукру в Україні та Східній Європі. Sugar
World 2019 знову скликає виробників, переробни
ків цукрових буряків, а також інших гравців ринку
цукру України та Східної Європи з оновленою про
грамою.
Цьогоріч фокус події буде зосереджено на техно
логічних аспектах ефективного вирощування цук
рових буряків та сучасних тенденціях виробництва
якісного цукру.
Ділова програма Sugar World 2019 поєднає дві
окремі конференції, врахувавши інтереси всіх го
стей. Менеджмент та технологи цукрових заводів
зможуть відвідати у головній залі секцію «Техноло
гія виробництва цукру», на якій після огляду суча
сних тенденцій ринку буде розглянуто питання пі
двищення якості виробленого цукру, сертифікації
продукції, питання енергоефективності та диверси
фікації виробництва.
Спеціально для керівників сільськогосподарських
підприємств, агрономів та сировинних служб прац
юватиме секція «Технологія вирощування цукрових
буряків», на якій буде розглянуто питання бороть
би зі шкідниками та хворобами цукрових буряків,
живлення рослин, а також передові дослідження та
інновації технології вирощування цукросировини.
Аудиторія заходу, за даними органіцзаторів, стано
витиме близько 500 учасників.
***

28 лютого 2019 року в Києві відбудеться V Націо
нальна конференція «Мільйон з гектара». Кон
ференція є подією, яка започатковує тренди розвит
ку нішевих сегментів аграрного ринку України та,
зокрема, його плодоовочевого сектору. Під час юві
лейної конференції організатор події, проект «АПК
Інформ: овочі та фрукти», пропонує обговорити ін
вестиційні можливості саме в тих сегментах які бу
дуть представляти ключові тренди ринку в Україні в
найближчі роки.
Отже організатори пропонують звернути особливу
увагу на такі напрямки, як вирощування і продаж
спаржі, сушіння нішевих культур та їх заморозка.
Ринок спаржі, за оцінками експертів, в найближче
десятиліття буде демонструвати одні з найшвидших
темпів зростання в Україні, особливо з точки зору ек
спортних перспектив, адже сім країн зі списку топ10
найбільших імпортерів спаржі у світі знаходяться у
Західній Європі. Експортний фокус буде актуальним і
для сегментів сушіння та заморозки нішевих культур.
ЄС щорічно імпортує тільки сушених овочів на понад
$1 млрд, а найшвидші темпи зростання попиту мо
жуть фіксуватися у зовсім незвичних сегментах суше
них продуктів. Сегмент заморозки не є новим для Ук
раїни, проте і тут є досі нерозкриті можливості та
ринки. Наприклад, сусідня Польща експортує замо
рожених овочів і фруктів на суму близько $800 млн,
а Україна — поки що у 10 разів менше.
Окрім спаржі та заморозки до уваги делегатів події
пропонуються також наступні теми:
— Фінансова і технічна підтримка дрібних фермер
ських господарств, фінансові проекти і земельне пи
тання;
— Правильні стратегії для сегменту нішевих ягід —
обліпиха, шипшина і т.д.;
— Плівкові теплиці: підбір культур і стратегій співпра
ці з покупцями;
— Промислове горіхівництво: фундук, мигдаль та ін.;
— Професійне бджільництво: потенціал подальшого
розвитку ринку;
— Кролівництво як бізнес для малих і середніх фер
мерських господарств;
— Аквакультура: різні напрямки, сегменти та підходи;
— Зелений туризм та ін.
Учасники конференції: понад 200 професіоналів і
новачків сільськогосподарського бізнесу (в основ
ному, виробники зернових, олійних, технічних,
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овочевих і плодових культур), які бажають дивер
сифікувати своє виробництво.
Докладніше про подію — на офіційному сайті орга
нізаторів: www.fruitinform.com.
***

5 березня 2019 року в Києві відбудеться Перша
національна конференція GRABLI (Get Real Agri
Business Loyal Information). Організатор — ІА «АПК
Інформ» за підтримки Насіннєвої асоціації України.
Учасникам конференції будуть представлені акту
альні результати досліджень про український
ринок засобів захисту рослин і посівного матеріалу,
ринок фальсифікату та останні медіауподобання
сільгоспвиробників, що проводяться консалтинго
вим агентством ІА «АПКІнформ». Експертами
агентства буде озвучена інформація щодо ключо
вих важелів зростання ринку, чинникам впливу на
розвиток галузі.
Конференція збирає професіоналів агропромисло
вого бізнесу України: агровиробників, фахівців і ке
рівників агрохолдингів, виробників і постачальників
МТР, представників профільних асоціацій.
Основні теми конференції:
1) Вся правда про механізм агровиробництва в Ук
раїні: 5 причин чому це не працює.
— 10 відтінків сірого ринку посівного матеріалу в Ук
раїні — без купюр про наболіле;
— Фальсифікат або контрафакт пестицидів — вашу
репутацію вже зіпсували;
— Реєстрація сортів / гібридів і пестицидів в Україні
— кому вигідно, щоб ви не зайшли на ринок?
— Фітосанітарний стан полів — а ми всі боремося з
наслідками;
— Застосування агрохімікатів: чому аграрії порушу
ють технологію?
2) Розстановка сил на ринку посівного матеріалу і
пестицидів: аграрії зробили свій вибір.
— Посівний матеріал зернових культур — марно
тратна економія;
— Ринок посівного матеріалу олійних культур — кон
курентів треба знати в обличчя;
— Реальні рейтинги виробників і постачальників пе
стицидів — хто і кому наступає на п'яти?
— Інноваційні рішення для поліпшення ефективності
виробництва с/г культур.
— Дефіцит коштів не означає дефіцит можливостей:
унікальна програма лояльності.
3) Як продати?
— Прогноз розвитку цінової ситуації в 2019 році в
розрізі основних культур;
— Медіауподобання українських аграріїв: яка ре
клама працює на вас, а яка — гроші на вітер?
***

5%6 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.
Це близько 1500 учасників молочного бізнесу,
серед яких спеціалісти, ветеринари, технологи, ме
неджери, експерти галузі, представники влади,
міжнародних організацій, 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
об'єднає ветлікарів з усієї України.
Підготував Артем Житков
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27 січня 2019 року молодий чоловік зайшов до виставкової зали Третья%
ковської галереї у Москві і посеред білого дня, на очах численних свідків
і співробітниці музею, зняв зі стіни картину Архипа Куїнджі «Ай%Петрі.
Крим». Потім заніс її за колону, яких тут багато, де вирізав витвір мистец%
тва з рами і разом із ним благополучно відбув. Галас здійнявся лише після
того, як співробітниця побачила порожню раму від картини, що була при%
тулена до стіни. Злочинця наступного дня впіймали, що й не дивно: з
музею він поїхав на власній машині, до того ж залишив на місці злочину
відбитки пальців, які за попередні злочини вже були занесені до полі%
цейської бази даних. Примітні у цій історії кілька фактів: по%перше, викра%
дення відбулося у день народження художника, за новим стилем; по%
друге, злочин за сюжетом дуже нагадує радянський фільм «Старики%роз%
бійники», от тільки мета у злочинця була не дуже благородна, та й повер%
тати картину він не збирався. Це викрадення спонукало нас пошукати у
відкритих джерелах інформацію про подібні зухвалі злочини.

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

«Ай%Петрі. Крим», Архип Куїнджі, 1890%ті.

Гучні крадіжки творів живопису
Зубожіла система безпеки
2003 РОКУ в Манчестері з художньої галереї
було викрадено три картини авторства Ван
Гога, Гогена і Пікассо. Злодіям довелося вим!
кнути систему сигналізації, а от винести жи!
вопис вартістю понад $4 млн з території було
зовсім просто — через дірку в паркані. На!
ступного дня поліція віднайшла картини зав!
дяки анонімному дзвінку. Інкогніто людина
повідомила, що вони заховані у тубусі біля
міської вбиральні. До картин додавалася за!
писка, що мета викрадення полягала саме в
тому, щоби звернути увагу громадськості на
зубожілу систему безпеки галереї. Викрадача
так і не знайшли, скоріше за все, і не шукали.

суспільне переконання у патріотичних моти!
вах Вінченцо Перуджа: мовляв, той хотів по!
вернути Італії роботу італійського генія. Цю
ж ідею відстоював на суді і захист.
Перуджа все ж отримав невеличке тю!
ремне ув'язнення, оскільки, на думку судді,
патріотизм — патріотизмом, але міру знати
треба: Леонардо да Вінчі сам добровільно
привіз картину до Франції, де провів останні
роки свого життя.
Деякі мистецтвознавці зазначають, що
саме факт викрадення і неабиякий розголос у
ЗМІ зробив «Мону Лізу» популярною на сві!
товому рівні, а посмішка — то вже вторинне.

Виродження — виродженням,
Головна таємниця Мони Лізи а гроші до каси
КРАСТИ і грабувати можна не лише само!
тужки, але і за змовою з групою осіб, як каже
нам Кримінальний кодекс. Однак якщо ця
група велика і називає себе партією, злодіян!
ня цілком можна охрестити політикою та
ідеологією. Наприклад, у нацистській Німеч!
чині мистецтво було спрямоване на підтрим!
ку ідеалів націонал!соціалізму і посилення
поняття арійської зверхності. Тож витвори
сучасного мистецтва, і особливо створені
єврейськими художниками, були позначені
нацистами як «вироджені» і відтак підлягали
конфіскації. Водночас це так зване виродже!
не мистецтво було виставлено по всій Німеч!
чині щоби продемонструвати людям недолі!
ки модернізму. До того ж за перегляд картин
збирали кошти, і на додачу до них величезні
суми потрапили до нацистської казни і від
продажу поцуплених в Європі незліченних
витворів класичного мистецтва.
КАЖУТЬ, що головна таємниця картини
«Мона Ліза» роботи Леонардо да Вінчі кри!
ється не в посмішці її героїні, а у викраденні
живопису. 1911 року працівник Лувру, італі!
єць за походженням, Вінченцо Перуджа
вкрав картину. Те, що картину поцупив саме
Перуджа, на той час було ще не відомо,
однак галас здійнявся страшенний: поліція
підозрювала, зокрема, таких видатних особи!
стостей, як поета Гійома Аполлінера, худож!
ника Пабло Пікассо. Усе це активно відобра!
жалося у ЗМІ, де поліціянтів звинувачували у
некомпетентності. Можливо, і недаремно,
оскільки самого Перуджа спочатку все ж
таки заарештували як підозрюваного. Втім,
швидко відпустили, оскільки захопилися мо!
тивами авангардистів, до яких належали ті ж
Пікассо і Аполлінер, — мовляв, ті висловлю!
валися проти класичного мистецтва, та й вза!
галі Лувр погрожували спалити, негідники.
Перуджа тим часом разом з картиною
втік до Італії. За два роки його впіймали,
коли він намагався продати «Мону Лізу» ди!
ректору однієї з художніх галерей. Викрадач
отримав доволі м'який вирок, на це вплинуло

Картину за телевізор
ЯКЩО Б мені сказали, що я маю сплачувати
податки за право дивитися телевізор, я,
певне, дуже б образився. Хай навіть я його і
не дивлюся. Ні, ну що це таке — тобі крутять
рекламу, через неї настирливо нав'язують
свою думку про речі і політиків, а за це ще й
платити? Я розумію, коли йдеться про або!
нентську платню, але податок…
Саме так, певне, міркував Кемптон Бан!
тон, 61!річний житель міста Ньюкасл!апон!
Тайн. Так, 1961 року з Національної галереї в
Лондоні було вкрадено «Портрет герцога
Веллінгтона» пензля Франсіско Гойї. Неза!
баром у ЗМІ почали надходити анонімні
листи від грабіжника, де він обіцяв поверну!
ти картину, якщо влада направить на благо!
дійність 140 тисяч фунтів — в таку суму оці!
нювалася вартість картини. Вимогу не вико!
нали, але 1965 року картину було повернуто.
Незабаром після цього поліції здався вже зга!
даний Кемптон Бантон. Він заявив, що не
збирався привласнювати полотно, а викуп
хотів витратити на оплату збору на перегляд

телевізора для літніх людей (Бантон обурю!
вався, що змушений платити за ТБ зі своєї
скромної пенсії). Пенсіонера визнали вин!
ним тільки в крадіжці рами від полотна Гойї і
засудили до трьох місяців в'язниці. Історія
отримала продовження 1969 року, коли Джон
Бантон, син Кемптона, заявив, що це він
насправді вкрав картину — заради батька.

американського телемосту «Жінки говорять з
жінками» відповідь радянської учасниці
дослівно була такою: «Сексу у нас немає! І ми
категорично проти цього!». Згодом фраза
стала крилатою, а численні жартівники до!
повнювали її на кшталт «...як і ковбаси, м'яса
та нормального життя».
Втім, категоричні заяви робили не тільки
люди з народу, а й відповідальні чиновники.
Наприклад, міністр культури СРСР (1960!
1974 рр.) Катерина Фурцева 1965 року заяви!
ла, що «у Радянському Союзі, на відміну від
Заходу, музеї не грабують». За що ледь не була
позбавлена міністерського поста. Справа в
тому, що за кілька тижнів після цієї оптимі!
стичної заяви з Пушкінського музею у Москві
викрали картину «Святий Лука» голландсько!
го художника 17 ст. Франса Хальса. Картину
до музею привезли з Одеси на тимчасову ви!
ставку. Під час роботи над її оформленням у
музеї вимкнули сигналізацію, чим і скори!
стався співробітник музею Валерій Волков.

Серійні злочини —
це не лише про вбивць
І ЦЕ ДОВОДИТЬ пан Сяо Юань, який прац!
ював наглядачем бібліотеки в Академії витон!
чених мистецтв Гуанчжоу впродовж 2002!2010
років. За цей час він викрав із галереї при ака!
демії 143 роботи китайських художників.
Примітно, що всі ці твори він заміняв фаль!
шивками, які писав сам, тому ніхто довгий час
і не звертав уваги на зникнення картин.
Кажуть, що китайці — працелюбний
народ. Якщо брати за приклад пана Сяо
Юаня, це справді так, адже йому потрібно
було в середньому 20 днів, щоб зробити
копію картини.
Працелюбного китайця викрили після
того, як один зі студентів академії побачив
штамп навчального закладу на лотах аукціо!
ну в Гонконгу. Сяо Юань на той час встиг
продати 125 вкрадених робіт, виручивши за
них понад п'ять мільйонів доларів. 2015 року
він визнав провину в суді і заявив, що був не
єдиним, хто крав експонати галереї. За його
словами, він зрозумів це, побачивши, що
хтось замінює його фальшивки власними. «Я
легко розгледів це, тому що ті роботи були
справді жахливими», — сказав він.

Ані сексу, ані пограбувань
ПОЛІТИКА перебудови в СРСР, яка була
покликана налагоджувати діалог зі США
після тривалого періоду гонки озброєнь і хо!
лодної війни, як і все нове породила безліч
анекдотів, крилатих фраз і смішних момен!
тів. Саме з 1986 року веде свій відлік фраза
«У СРСР сексу немає!». Під час радянсько!

Упіймати його допомогла лише випадко!
вість. За півроку після злочину викрадач за!
пропонував начебто іноземцю придбати по!
лотно за шалені на той час кошти — 100 тис.
карбованців. Викрадачу не пощастило: він
переплутав багато вдягненого співробітника
КДБ з посольства з іноземцем. Невдовзі зло!
чинця заарештували, і хоча він називав зам!
овником відомого колекціонера, провину
останнього довести не вдалося.
Зрештою за «Святого Луку» Валерій Вол!
ков отримав 10 років позбавлення волі і
штраф у 901 карбованець за реставрацію, за
яку майстри взагалі не хотіли братися, бо
картина зберігалася у рулоні за пічкою, що
вплинуло на її якість. Ти мне менше, зреш!
тою «Святого Луку» відреставрували і повер!
нули до одеського музею.
За мотивами цієї історії 1970 року в СРСР
був знятий повнометражний фільм «Повер!
нення «Святого Луки».
Підготував Павло Мороз

