
Багато планів 
уповноваженого
УПОВНОВАЖЕНИЙ Президента

України із земельних питань Роман

Лещенко заявив, що пакет законо�
проєктів, що стосуються ринку землі,
буде однозначно ухвалений 2020 року.

«Для всіх, хто має глибоке переко%

нання, що нас злякають 4 тисячі пра%

вок, що ми не розглянемо їх, що у нас

немає голосів, або щось в іншому фор%

маті, (повідомляю: — прим. ред.) у нас на

будь%яку варіацію подій є план А, план

Б, план В. План А: розглядаємо по

повній процедурі у Верховній Раді згі%

дно до регламенту постатейно відпо%

відний проєкт закону. Якщо хтось ма%

тиме бажання блокувати, зривати мі%

крофон, стояти на позиції Голови Вер%

ховної Ради, не будучи Головою Вер%

ховної Ради, або будь%які інші речі —

це їхнє право, але все одно закон буде

прийнято. 

У даному питанні, якщо законопро�
єкт №2178�10 з тих чи інших причин не
зможе бути проголосований у Верховній
Раді, ви всі знаєте, що у Президента Ук�
раїни так само є право законодавчої іні�
ціативи (є таке поняття, як невідклад%

ний законопроєкт), і 2020 року, неза�
лежно від того, які б обставини не скла�
далися, законодавство у частині, що
стосується обігу земель сільськогоспо�
дарського призначення, буде прийнято.
Це принципова позиція», — сказав він. 

Тут слід пояснити, що за розгляд не�

відкладних законопроєктів відповідає

ст. 101 ЗУ «Про Регламент Верховної

Ради України» №1861�VI: 

«Стаття 101. Особливості розгляду

законопроєктів, визначених як невід�

кладні

1. Невідкладними є законопроєкти,

що визначені Президентом України або

рішенням Верховної Ради як такі.

2. Верховна Рада може прийняти рі�

шення про визначення законопроєкту не�

відкладним після включення його до по�

рядку денного сесії Верховної Ради або в

ході його наступного розгляду.

3. Верховна Рада може прийняти рі�

шення щодо законопроєктів, визначених

як невідкладні, про одноразове відхилення

(ad hoc) від процедури розгляду, передбаче�

ної цим Регламентом, і скоротити стро�

ки внесення альтернативних законопро�

єктів, внесення пропозицій і поправок, а

також строки надання законопроєкту

народним депутатам до його розгляду в

тому чи іншому читанні. Не допускаєть�

ся скорочення зазначених строків більш як

наполовину.

Продовження на стор. 7
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У Верховній Раді парламентарі розглядають

понад 4 тисячі правок до законопроєкту про

обіг сільськогосподарських земель (реєстр.

№2178%10), друге читання. З таким темпом —

200 правок на тиждень — і у разі дотримання

регламенту, питання остаточного голосування

доленосного документу розтягнеться в часі. Від%

так маємо час зважено подискутувати щодо пе%

реваг і недоліків нової української моделі

ринку землі. Можливо, враховуючи монобіль%

шість у Раді, кардинально ситуацію це не змі%

нить, однак дозволить фахівцям агросектору

принаймні підготуватися до відкриття цього

ринку, дізнатися про плани і наміри влади та до%

нести свою позицію щодо цього значимого для

України питання. Саме ринку землі була присвя%

чена одна з частин II Business & Legal Agri

Forum, який 12 лютого в Києві провело видання

«Юридична практика». Про свої плани, надії і

очікування розповіли представники влади,

правники%експерти та сільгоспвиробники.

Ринок землі: в очікуванні правок

АКТУАЛЬНО
В МІНЕКОНОМІКИ РОЗПОВІЛИ 
ПРО НАПРЯМКИ ДЕРЖПІДТРИМКИ
2020

11 лютого на комітетських слуханнях ВРУ
були представлені результати державної
підтримки аграріїв за 2019 рік та модель
підтримки на 2020 рік.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
АГРАРНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ:
МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕПОНИ
Сьогоднішні проблеми українського
аграрного експорту, можливості відкриття
нових ринків та перспективні напрямки
трейдингу обговорили на V форумі
«Стратегії експорту. Трейдинг 2020»,
що його організувала і провела ГК
«ПроАгро Груп» на початку лютого.
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РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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КОМПАНІЇ
NIBULON MAX У ДІЇ

За чотири місяці роботи від часу
введення в експлуатацію самохідний
плавучий кран NIBULON MAХ проєкту 
П3140 відвантажив на експорт близько
600 тис. тонн сільгосппродукції.

ІННОВАЦІЇ
ТОП�10 ТЕХНО�ТРЕНДІВ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Щоби краще зрозуміти наслідки розвитку АПК у
сучасних реаліях «Сільського господарства 4.0»,
2019 року двоє академіків з Аберіствітського
університету підготували ґрунтовну доповідь
для Farming Connect. Продовження. 

ПЕРЕДПЛАТА	2020
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2020�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

13.02.2020

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 527,6 3,3% 3,5%
RTS (RU) 1535,5 &0,8% &0,9%
WIG 20 (PL) 2103,8 &0,5% &2,1%
WIG Ukraine (PL) 394,1 3,9% 9,7%
DAX* (DE) 13614,3 0,3% 2,8%
S&P 500* (US) 3379,5 1,3% 4,6%



До програми «5�7�9» 
можуть приєднатися 
ще п’ять банків
РАДА Фонду розвитку підприємництва невдовзі розгля%

не заявки від 5 банків як потенційних уповноважених

банків щодо забезпечення доступними кредитами 5%7%9%

малих підприємців. Про це повідомляє прес%служба Мі%

ністерства фінансів. «5 банків саме зараз завершують під%

готовчі процедури і скоро будуть розглянуті Радою Фонду

як потенційні уповноважені банки (в рамках державної

програми «Доступні кредити 5�7�9%» — прим. ред.)», —

йдеться в повідомленні.

Раніше уряд  ухвалив постанову для старту програми

«Доступні кредити 5%7%9%» із 1 лютого 2020 року. Про%

грама державної підтримки мікро% та малого бізнесу до%

зволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного

кредиту під 5%, 7% або 9% для створення або розширен%

ня власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько

50 тис. позичальників зможуть взяти участь у цій програ%

мі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркаро%

вої, у Держбюджеті закладено 2 млрд грн на фінансуван%

ня державної програми «Доступні кредити 5%7%9%».

До державної програми «Доступні кредити 5%7%9%»

вже приєднались 4 державні банки.

За минулий рік обсяги
виробництва свинини
зросли майже на 5%
ЗА 2019%Й промислове виробництво охолодженого та мо%

роженого м'яса склало 1,8 млн т. Це на 2,7% більше ніж

роком раніше. Такі дані оприлюднили аналітики Асоці%

ації «Свинарі України» з посиланням на дані ДССУ.

Так, 2019 року виробництво яловичини, послабив%

шись на 12,3%, склало 62,2 тис. т. Виробництво м'яса

птиці та свинини, навпаки, зросло: плюс 6,9% (до 1,07

млн т) та 4,8% (до 281,7 тис. т), відповідно.

«Хоча основою позитивної динаміки є приріст

об'ємів виробленої продукції птахівництва, на яку при%

падає 59% виробництва м'яса в Україні, свинина також

цьому посприяла. Так, за 2019%й випуск охолодженого

та мороженого м'яса свиней зріс на 4,8% проти попе%

реднього року — до 281,7 тис. т. Відповідна зміна відбу%

лася за рахунок збільшення виробництва свинячих око%

стів, лопаток та їхніх відрубів майже на чверть порівня%

но з минулим роком, а також інших охолоджених сви%

нячих частин на третину. Це дозволило компенсувати

скорочення випуску охолоджених свинячих півтуш на

2,4%. 

Крім цього, впродовж року спостерігалося збільшен%

ня виробництва замороженої свинини, а за підсумками

2019%го м'ясопереробні підприємства «наморозили» на

35% більше свинини, ніж роком раніше: 20,8 тис. т проти

15,4 тис. т, відповідно. 

У зв'язку з цим питома вага мороженої продукції в

структурі промислового виробництва м'яса свиней зро%

сла до 7,4% (+1,7% за рік), коментують аналітики АСУ.

Зазначимо, що виробництво ковбасних виробів за

минулий рік зменшилося на 5,7% — до 234,6 тис. т. Зо%

крема, найвідчутніше скоротився випуск продукції варе%

ної групи, яка складає 2/3 виробництва ковбас. Тож 6%

«просідання» спричинило аналогічну зміну загальних об%

сягів виробництва за підсумками 2019%го.

2019 року Україна скороти%

ла виробництво молокопро%

дукції на 2,3% — до 1,98 млн

тонн, у порівнянні з попе%

реднім роком. Українські

споживачі недоотримали

45,6 тис. тонн вітчизняних

молочних продуктів.

«НАЙБІЛЬШ суттєвим скорочен%

ня виявилося у грудні — на 4,8%,

або 7,2 тис. тонн — до 143,5 тис.

тонн у цілому, — виходячи з даних

Державної служби статистики

України зазначає аналітик Асоці%

ації виробників молока Володи%

мир Андрієць.

«Загалом протягом 2019 року

виробництво молока питного різ%

них видів жирності склало 969

тис. т, що на 2,9% менше, ніж

2018%го. Традиційно цьому виду

продукції належить найбільша

частка у загальній структурі ви%

робництва — 49%. З нього — мо%

лока з жирністю до 1% виготовле%

но 430,2 тис. т, молока вище 1%

жирності — 477,6 тис. т, молока

та вершків вище 21% жирності —

38,8 тис. т, молока та вершків ди%

тячого харчування — 22,5 тис. т.

Так, протягом звітного періоду

скорочувалося виробництво всіх

видів питного молока, крім дитя%

чого харчування.

Водночас виробництво кисло%

молочних продуктів, що займає

друге місце у загальній структурі і

дорівнює 21%, зросло на 2,5% —

до 415,3 тис. т.

Виробництво сирів, частка

яких у структурі виробництва мо%

лочної продукції становить 9,8%,

за рік скоротилося на 5% — до

193,9 тис. т.

«Відбувалося це за рахунок

зменшення майже на 12% вироб%

ництва твердих неплавлених

сирів, яких виробили всього 84,7

тис. т за рік. Падіння, в деякій

мірі, компенсувалося нарощуван%

ням виробництва інших видів, зо%

крема кисломолочних — на 0,5%,

— до 73,1 тис. т, плавлених — на

1,5%, — до 29 тис. т та сирів для

дитячого харчування — на 3%, —

до 7,1 тис. т, проте таке зростання

виявилось досить мізерним, щоб

утримати загальні позиції», —

каже аналітик.

Четверту сходинку у загальній

структурі виробництва посідає

морозиво — 7,9%. Його торік ви%

готовили 156,9 тис. т, що на 5,1%

більше проти попереднього. Ви%

робництво протягом 2019 року де%

монструвало стабільне нарощу%

вання, а в грудні зросло на понад

71%, порівняно з попереднім

роком.

«Замикає топ%п'ятірку вироб%

ництво вершкового масла з масо%

вою часткою у структурі — 4,5%.

Для цього продукту минулий рік

був не райдужним. Ціни на нього

у світі майже весь рік падали, що

на тлі високої зовнішньої конку%

ренції та міцної гривні серйозно

збило попит. Як наслідок, рік за%

кінчився 15% падінням вироб%

ництва з річним об'ємом 89,3 тис.

тонн», — коментує експерт.

Виробництво сухого знежире%

ного молока (СЗМ) скоротилося

на 10,6%, — до 33,7 тис. т. «При%

чини його скорочення були дещо

іншими. Так, попри високі світові

ціни, зниження відбувалося біль%

ше під впливом внутрішніх факто%

рів, якими виявилися дефіцит си%

рого молока та, як наслідок, пе%

реорієнтування виробництва у

більшій мірі на сухе незбиране мо%

локо, а також через  невигідні

умови експорту, — пояснює він. —

Серед експорторієнтованих мо%

лочних продуктів нарощування

відбувалося лише у групі сухого

незбираного молока (СНМ), ви%

робництво якого протягом року

демонструвало рекордні темпи

зростання серед усіх груп молоч%

них продуктів — майже 38% і на

кінець року досягло 17,8 тис. т».

Виробництво згущеного моло%

ка за рік скоротилося на 2%,— до

34,1 тис. т.

У цілому, виробництво молоч%

ної продукції групи сухого та згу%

щеного молока за рік додало 0,2%

і складає 85,5 тис. т. За словами

аналітика, виробники через дефі%

цит сировини змушені розставля%

ти акценти у виробництві найвигі%

днішої продукції за рахунок ско%

рочення деяких інших видів про%

дуктів.

Виробництво казеїну, попри

високі ціни на нього на світових

ринках, за рік скоротилося на

27,5%, — до 5,3 тис. т.

Виробництво сироватки торік

упало майже на 14%, або на 9,7

тис. т, а загальні об'єми склали

59,9 тис. т.

«Драйвером скорочення стало

зниження виробництва сирів та

казеїну, побічним продуктом ви%

робництва яких і є сироватка.

Водночас, несприятливими були і

зовнішні фактори, зокрема світові

ціни на неї, які впали під впливом

різкого скорочення попиту, осо%

бливо з боку Китаю. Водночас в

останні місяці маємо поступове

відновлення попиту та світових

цін на неї», — підкреслив В. Ан%

дрієць.
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Держрибагентство:
заморозили морської риби
на 19% більше
ПРОТЯГОМ 2019 року, за даними Держстату, в нашій

державі вироблено 10345 т риби морської замороженої

нерозібраної. Це на 18,9 % більше, ніж 2018 року, інфор%

мує пресс%служба Держрибагентства.

Зростання виробництва рибної продукції спостеріга%

лося також за такими товарними позиціями:

— філе рибне та м'ясо риби інше (перероблене або не

перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені — 3452 т

(+34,8% до показника 2018 року);

— філе рибне заморожене — 293 т (+6,9%);

— філе рибне в'ялене, солоне чи у розсолі (крім коп%

ченого) — 1594 т (+51,8%);

— оселедці солоні — 3512 т (+1,9%);

— лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайсь%

кий копчений (у т.ч. філе лосося; крім риб'ячих голів,

хвостів та черевець) — 627 т (+23,9%);

— продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи

шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та

готових страв із риби) — 3272 т (+13,4%);

— готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих

чи шматочками та страв готових із риби) — 14250 т

(+14,8%).

Крім того, протягом 2019 року в Україні вироблено:

— риба сушена і в'ялена — 3804 т;

— риба солона (крім оселедців) — 2090 т;

— риба копчена (у т.ч. філе; крім тихоокеанського, ат%

лантичного та дунайського лосося та оселедців, а також

крім риб'ячих голів, хвостів та черевець) — 4063 т;

— продукти готові й консерви з сардин, сардинели,

кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, марина%

ді, томаті (крім фаршу і страв готових із риби) — 13509 т;

— готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи

шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та

страв готових із риби) — 2298 т;

— м'ясо риби (перероблене або не перероблене на

фарш; крім філе), заморожене — 197 тонн;

— ікра інших риб — 3579 т.

Нагадаємо, за 11 місяців 2019 року нашою державою

поставлено на зовнішні ринки понад 3496 т свіжого, охо%

лодженого або мороженого рибного філе та іншого м'яса

риб на $21,8 млн.

Мінекономіки поки
не розділятимуть
ПЕРЕДУМОВ для розділення Міністерства економіки,

торгівлі та сільського господарства поки що немає, зая%

вив Прем'єр%міністр України Олексій Гончарук в ефірі

ICTV. «Реалізація земельної реформи зараз дійсно супро%

воджується цим міністерством. Там є сильний заступник

міністра. Ми думаємо, яким чином посилити цей напря%

мок, але я зараз не бачу передумов для розділення міні%

стерства», — сказав він.

Крім того Гончарук зазначив, що в уряді може з'яви%

тися новий віце%прем'єр, який координуватиме еконо%

мічний блок: «Абсолютно точно, ми хочемо посилити

економічний блок, тому що у нас фокус на залучення ін%

вестицій, і нам точно потрібна людина в уряді, яка буде

координувати міністерства економічного блоку, економі%

ки, енергетики, інфраструктури, з фокусом на залучення

інвестицій. І на те, щоб захистити промисловість. Тому

що той стан справ, який є в промисловості, вимагає осо%

бливої уваги… Це може бути новий віце%прем'єр».

Також планується посилити соціальний блок, адже це

актуальне питання для України.

«Також ми прийняли рішення про розділення Міні%

стерства ветеранів і окупованих територій. Буде окреме

міністерство. Ми запропонували цю позицію відомому

юристу Олексію Резнікову, і я не виключаю, що вже най%

ближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадро%

ве призначення», — додав він.

Крім того, Гончарук сказав, що теоретично може бути

розділене Міністерство культури, молоді та спорту, але

фінального рішення щодо цього поки немає. 

Фермерів виманюють з тіні
компенсацією ЄСВ
УРЯД планує виділити 50 млн грн на компенсацію ЄСВ

(єдиний соціальний внесок) сімейним фермерським гос%

подарствам, повідомив міністр Мінекономрозвитку

Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

«Ми запустили механізм реєстрації сімейних фермер%

ських господарств як фізичних осіб%підприємців. Тепер

вони можуть обирати спрощену систему оподаткування

— єдиний податок 4 група», — зазначив він.

За словами міністра, виплати стартують вже цього

року. На компенсацію планується виділити 50 млн грн:

«Йдеться про 3,9 млн особистих селянських господарств

— а це дуже потужна частина всього агро. 2018 року вони

виробили 41% валової продукції сільського господарства.

Тож тепер вони можуть легалізуватися як сільськогоспо%

дарські виробники та отримувати з державного бюджету

компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок».

11 лютого у комітетських слуханнях

ВРУ щодо державної підтримки

сільгоспвиробників у рамках реалі%

зації аграрних реформ узяли участь

міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Тимофій Милованов та заступник мі%

ністра Тарас Висоцький. На слухан%

нях були представлені результати

державної підтримки аграріїв за

2019 рік та модель підтримки на

2020 рік.

«ФОРМУВАННЯ програми підтримки

АПК на 2020 рік базувалося на основі про%

позицій профільних асоціацій, народних

депутатів та аграрного комітету. Для нас ва%

жливо формувати прозору, послідовну та

сталу політику, яка буде економічно доціль%

ною для сектора та створюватиме нові ро%

бочі місця», — прокоментував Тимофій

Милованов.

На відміну від попередніх років, визна%

чення напрямів та механізмів надання дер%

жавної підтримки було здійснено на підста%

ві отриманих пропозицій профільних асо%

ціацій та громадських об'єднань.

«Було отримано понад 90 пропозицій

від 45 громадський організацій щодо напря%

мів та механізмів надання держпідтримки

2020 року, з ними проведено 31 робочу зу%

стріч», — розповів Тарас Висоцький. 

Так, у Держбюджеті на підтримку АПК%

2020 передбачено 4,2 млрд грн видатків.

На здешевлення кредитів — 1,2 млрд

грн, це надасть доступ аграріям до пільго%

вих кредитів та зменшить їхню вартість до

5%. Кредити виділятимуться на придбання

землі, поточні та капітальні інвестиції та на

розвиток тваринництва. Для оптимізації

програми підтримки та забезпечення про%

зорості буде запроваджене обмеження за

кредитами — до 15 млн грн на 1 суб'єкта в

тваринництві, до 5 млн грн — на 1 суб'єкта

на придбання землі та інші види кредитів;

один клієнт — 1 уповноважений банк; ком%

пенсація не надаватиметься учасникам про%

грами «Доступні кредити 5%7%9%».

На підтримку галузі тваринництва за%

кладено 1 млрд грн. Держава продовжувати%

ме відшкодовувати вартість об'єктів, профі%

нансованих за рахунок залучених банків%

ських кредитів. Також буде здійснено допла%

ту різниці часткового відшкодування варто%

сті або компенсації, яка не виплачена 2019%

го. Модель підтримки передбачатиме від%

шкодування вартості племінних (генетич%

них) ресурсів, тваринницьких об'єктів та на%

даватиме дотацію за наявні бджолосім'ї. Від%

так очікується введення в експлуатацію

понад 100 тваринницьких ферм та комплек%

сів, створення 1700 додаткових робочих

місць, збільшення продуктивності корів на

1,5%, виробництво агропідприємствами мо%

лока — на 0,5% та м'яса — на 0,5%.

На здешевлення компенсації техніки та

обладнання вітчизняного виробництва буде

виділено 1 млрд грн. У рамках програми

планується відшкодування обсягів підтрим%

ки не виплачених 2019 року. Очікується

збільшення обсягів реалізації вітчизняної

техніки щонайменше на 15% 2020 року.

Суми податків і зборів 2020%го від учасників

програми та суміжних виробництв станови%

тимуть близько 2342,3 млн грн, з яких біль%

ше 550 млн грн — це податки на фонд опла%

ти праці. 

На програму розвитку фермерства та

кооперативів планується спрямувати 400

млн грн. Держава продовжуватиме частково

компенсувати  витрати, пов'язані з надани%

ми сільськогосподарськими дорадчими по%

слугами (10 млн грн), та надаватиме фінан%

сову підтримку сільськогосподарським об%

слуговуючим кооперативам (30 млн грн) з

метою збільшення кількості об'єктів місце%

вої переробки агропродукції та зростання

рівня зайнятості сільського населення.

Також буде здійснено доплату за напряма%

ми, які не виплачені 2019 року. Підтримка

за цим напрямом спрямована на збільшен%

ня кількості об'єктів місцевої переробки аг%

ропродукції, збільшенню рівня зайнятості

сільського населення, підвищення рівня

знань та вмінь сільського населення у про%

вадженні сільськогосподарської діяльності.

На підтримку галузі садівництва, вино%

градарства та хмелярства планується спря%

мувати 400 млн грн. Держава продовжува%

тиме частково компенсувати вартість закла%

дення плодово%ягідних культур, винограду

та хмелю, будівництва холодильників та

об'єктів із заморожування плодово%ягідної

продукції, придбання ліній товарної оброб%

ки плодів, обладнання для висушування

фруктів. Також передбачається компенса%

ція вартості насаджень в межах до 90% та

об'єктів зі зберігання та переробки — до

30%, розподіл виплат на паритетних заса%

дах 1 раз на рік, обмеження розміру під%

тримки — до 50 млн грн одному суб'єкту з

урахуванням пов'язаних осіб.
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В Мінекономіки розповіли 
про напрямки держпідтримки 2020

Під час комітетських слухань на тему: «Концепція державної підтримки сільгосптоваро%
виробників в рамках реалізації аграрних реформ». Фото: https://iportal.rada.gov.ua/
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ЕКС%в. о. міністра аграрної полі%

тики та продовольства України

Ольга Трофімцева розповіла

про український аграрний експорт

у цифрах. Попри те, що імпортери

зазнають певних втрат через ре%

вальвацію гривні, аграрний ек%

спорт продовжує зростати. Так,

2019 року було експортовано сіль%

госппродукції  на $22,2 млрд

(+19,4% до аграрного експорту

роком раніше). До Топ%3 за валют%

ними надходженнями входять

зернові, олія та олійні культури із

частками $9,6 млрд, $4,7 млрд і

$2,6 млрд відповідно.

Лідерами з імпорту української

агропродукції за регіонами стали:

країни Азії — $9,5 млрд, на друго%

му місці ЄС — $7,3 млрд, на

третьому країни Африки — $3,3

млрд. Експорт до РФ скоротився

до $0,064 млрд.

На її думку, диверсифікація на

різних точках зростання, розвиток

високотехнологічного виробниц%

тва, переробної галузі допоможе

аграрному сектору України знай%

ти своє місце у створенні ланцюгів

доданої вартості. 

Експортна стратегія при цьому
має ґрунтуватися на принципі 3Д.
Йдеться не про 3Д друк і не про

золоте правило водіїв, а про три

різні шляхи диверсифікації, які

допоможуть розвинути аграрний

експорт. Це, зокрема, диверсифі�
кація товарної номенклатури: збіль%

шення кількості експортних пози%

цій за рахунок готових харчових

продуктів. Також це має бути ди�
версифікація ринків збуту і дивер�
сифікація суб'єктів експорту: збіль%

шення малих сільгосппідприємств

серед експортерів. Саме на це, на

думку експерта, мають бути спря%

мовані зусилля уряду. 

«Диверсифікація експортної

структури це і диверсифікація

структури виробництва. Мається

на увазі, що потрібно, щоб Укра%

їна не була експортером лише

таких культур, як соняшник, ку%

курудза і пшениця. Потрібно,

щоб експортом займались і вели%

кі гравці, які на сотнях тисяч гек%

тарів виробляють зазначені куль%

тури, створюючи, до речі, певну

«подушку безпеки» з точки зору

валютних надходжень, а й підтри%

мані державою малі фермери, які

можуть бути конкурентними в

інших видах виробництва про%

дукції: виноградарстві, певних

видах тваринництва, горіхівниц%

тві тощо», — зазначила О. Тро%

фімцева.

Щодо диверсифікації ринків

збуту вона додала, що в питаннях

експорту не має бути концентра%

ції на ринку ЄС, попри угоди СОТ

і про асоціацію. 

Про роботу державної устано%

ви «Офіс з просування експорту

України» розповіла заступник ди%

ректора Марія Шевчук. За її сло%

вами, «Офіс…» було створено 2018

року на базі консультативно%до%

радчого органу «Офіс з просуван%

ня експорту» при Мінекономро%

звитку. Після тесту готовності для

експорту, такої собі експортної ді%

агностики, клієнтам, а це пере%

важно представники малого та се%

реднього бізнесу, пропонують,

залежно від результатів тесту одну

чи кілька послуг. Це експортний

консалтинг — практичні поради

щодо виходу на зовнішні ринки та

розвиток експортного потенціалу;

освіта для експортерів; аналітичні

матеріали для вивчення потенцій%

них ринків для експорту: торго%

вельні огляди країн, секторальна

аналітика, гайди та інформація

про тарифні та нетарифні обме%

ження; заходи з розширення ек%

спортних можливостей та пошук

нових закордонних партнерів:

торгові місії, виставки, бізнес%фо%

руми тощо. 

Керівник Секретаріату Ради

підприємців при Кабінеті міні%

стрів України Андрій Заблов%

ський зосередився на глобальних

світових викликах, які зрештою

впливатимуть і на експорт з Укра%

їни. По�перше, це зміна клімату.
Нинішня зима є найтеплішою за

всю історію спостережень, і по%

дальше потепління так чи інакше

вплине на виробництво сільсько%

господарських культур. По�друге,
на фоні кліматичних змін з'явля�
ються різного роду пандемії, остан%

ній випадок — китайський коро%

навірус. Хоча поки що загроз для

українського аграрного експорту з

боку Китаю немає, на інших рин%

ках уже відчувається його вплив.

Наприклад, за даними агентства

Bloomberg, споживання нафти в

Китаї впало на 20%. Третій виклик
— торговельні і валютні війни.

«Держава має моніторити ці

процеси і радити, як саме реагува%

ти у тій чи іншій ситуації, адже ви%

клики водночас є можливостями»,

— зазначив промовець. 

Про особливості цікавого для

українських аграріїв ринку розпо%

вів Святослав Дубина, керівник

проекту «Український бізнес%хаб в

Арабському світі». 

Він накреслив необхідні на%

прямки докладання зусиль для

просування на цей ринок: освіта,

інфраструктура, логістика, фінан%

сові інструменти, безпека, подат%

ки, законодавство, торговельне

представництво у регіоні. У кон%

тексті потенціалу арабського

світу, а йдеться про країни Персь%

кої затоки, експерт зауважив, що

на сьогодні — це 6 країн з насе%

ленням 55 млн осіб та ВВП в

$1,911 трлн. ВВП на душу насе%

лення становить $34,6 тис., для

порівняння — в Україні $4,1 тис.

Тож регіон перспективний для ек%

спорту. 

Основними перешкодами для
експорту він назвав логістику (цей

логістичний напрямок у нас не

розвинений, тож це суттєво додає

в ціні нашої продукції), різний

менталітет, відсутність постійних

комунікацій, а відтак непорозу%

міння у бізнесових питаннях. 

Ринок Китаю також не дуже

відомий українському виробнику.

Про це розповів виконавчий ди%

ректор української асоціації

«Пояс та Шлях» Тарас Голуб. Зо%

крема, спікер зазначив, що у

Китаї наразі відбувається істотна

зміна вподобань, і дуже важливо

враховувати цей фактор при здій%

сненні експортної діяльності до

країни. Якщо традиційні китайсь%

кі продукти, такі як солодка ков%

баса, чай з гречки, сушені солодкі

помідори, ми не виробляємо, то

зараз Китай значною мірою

«європеїзується» — дедалі більше

споживає кави замість чаю, м'яса

замість субпродуктів, пива замість

традиційних міцних напоїв. Від%

так є реальні можливості збільши%

ти наші поставки до цієї країни.

Щодо особливостей ринкової ін%

фраструктури Тарас Голуб відмі%

тив наступні: високу вартість вхо%

дження на ринок, низьку маржу,

глибоку диверсифікацію функцій

в процесі дистрибуції (кожен по%

середник займається одним%

двома продуктами). 

Серед пріоритетних напрямів
аграрного експорту в Китай він наз�
вав наступні: кукурудза, олія, вино,
екопродукти, лакшері продукти
харчування, яловичина, нішеві про�
дукти.

Президент Української зерно%

вої асоціації Микола Горбачьов

зазначив, що українці годують

більше людей по всьому світу, ніж

на своїй території. Так, минулого
року ми виростили 98,5 млн тонн
зернових і олійних, при цьому ек�
спорт очікується на рівні 60 млн
тонн. Причому він вважає, що

попри нестабільну політику і часті

зміни влади (за роки незалежно%

сті ми мали 17 Прем'єр%міністрів,

6 в. о., 18 аграрних міністрів, 2 в.

о.), аграрне виробництво України,

а отже і експорт, залежать біль%

шою мірою від зусиль бізнесу, тож

і надалі будуть зростати, попри

введення ринку землі, зміну влади

тощо. 

Керівник відділу зовнішньо%

економічної діяльності компанії

«Арніка Органік» В і к т о р і я

Васильченко розповіла про ус%

пішний досвід компанії у виході

на нові ринки. За її словами, в

якості експортно орієнтованої

продукції в компанії обрали орга%

нічні товари. Запорукою успіху

вона назвала вдалу акредитацію і

підтримку світових органічних

стандартів. Компанія сертифіко%

вана за п'ятьма стандартами: євро%

пейським, США, японським,

швейцарським і канадським. 

Одна з головних переваг орга�
нічної продукції компанії — її про�
стежуваність. Система простежу%

ваності, побудована в компанії,

дає змогу клієнту побачити, на

якому полі, з якого зерна, якого

сорту була вирощена, наприклад,

соя чи кукурудза. «Які агротехніч%

ні прийоми використовувалися,

як воно вирощувалося, аж до тем%

пературного режиму, кліматичних

умов в конкретний день і час —

будь%що з цього ми можемо роз%

класти нашим клієнтам у ретро%

спективі на три роки», — повідо%

мила В. Васильченко. Також ва%

жливою складовою вона назвала

гнучкий підхід компанії до логі%

стики та базису поставки: зерно

може бути експортоване вантажі%

вками, контейнерами або ж суд%

нами.

Трейдер компанії Olam Ukrai%

ne Роман Русаков розповів про

перспективи зернових Причорно%

морського регіону 2019%2020 мар%

кетингового року. На його погляд,

труднощі, з якими передовсім

стикаються зернові українського

походження — це спогади про

аварію на Чорнобильській АЕС.

Трейдер зазначив, що через це Ук%

раїна повсякчас змушена доводи%

ти якість своєї продукції.

Микола Ларін, директор де%

партаменту з питань зовнішньо%

економічної діяльності ICC Ukra%

ine, розповів про особливості

впровадження та нововведення в

редакції Інкотермс 2020. За його

словами, нові правила набули

чинності з 1 січня 2020 року. Ос%

кільки правила Інкотермс є реко%

мендаціями, зазначив він, дана

редакція не скасовує попередні

редакції, і трейдери можуть кори%

стуватися також правилами Інко%

термс 2000 і 2010.

Умови поставки в колишніх до�
говорах залишаються в силі допоки
не закінчиться дія контракту або ж
допоки сторони не переглянуть кон�
тракт. У новій редакції додалися

нові базиси поставки, зник один

зі старих базисів, змінилися умови

страхування по деяким базисам.

Правила Інкотермс 2020 вже до%

ступні українською мовою.

Павло Мороз

Фото: ФБ�сторінка «ПроАгро�Груп»

Аграрний експорт України: 
можливості і перепони

БІЗНЕС&КОНСУЛЬТАНТ Сьогоднішні проблеми українського аграрного
експорту, можливості відкриття нових ринків та перспективні напрямки
трейдингу обговорили на V форумі «Стратегії експорту. Трейдинг 2020», що
його організувала і провела ГК «ПроАгро Груп» на початку лютого в столиці.



Минулого року навчальний

центр ТОВ СП «НІБУЛОН» пе%

репідготував та підвищив

кваліфікацію працівників

компанії зі всієї України, а

також збільшив кількість

спеціальностей, за якими

проводиться навчання.

НАВЧАЛЬНИЙ центр ТОВ

СП «НІБУЛОН» першим у

країні з підприємств було вне%

сено до Єдиної державної елек%

тронної бази з питань освіти

(ЄДЕБО). І відповідно до отри%

маної ліцензії МОН України,

компанія успішно займається

професійно%технічним навчан%

ням, перепідготовкою, підви%

щенням кваліфікації працівни%

ків із видачею документів дер%

жавного зразка.

Протягом 2019%го держав%

ний документ про підвищення

кваліфікації та перепідготовку

отримали 204 фахівця різних

професій, які працюють на суд%

нобудівно%судноремонтному

заводі, у судноплавній компанії

та на перевантажувальних тер%

міналах і комплексах із прий%

мання, зберігання і відванта%

ження зернових та олійних

культур: стропальник, електро%

газозварник, трубопровідник

судновий, електрозварник на

автоматичних та напівавтома%

тичних машинах, складальник

корпусів металевих суден, слю%

сар%монтажник судновий,

складальник%добудовник суд%

новий. 

«Минулого року я проходив

навчання за професією стро%

пальника 2%го розряду. Дистан%

ційна форма дозволила мені

отримувати знання від профе%

сійних досвідчених викладачів

з іншого міста. Дуже добре, що

тепер у нас є така можливість

— підвищувати кваліфікацію,

не покидаючи свого міста», —

розповідає Леонід Спрінсян,

головний інженер філії компа%

нії «Голопристанська» (Хер%

сонська обл.).

Начальник відділу пасажир%

ських перевезень компанії Сер%

гій Остапенко також проходив

навчання, опанував професію

стропальника: «Навчальний

процес організований таким

чином, що теоретичні знання

обов'язково закріплюються

практикою, а це запорука гар%

них результатів. Професійні

навички стропальника, які я

отримав минулого року, тепер

допомагають мені при органі%

зації спуско%підйомних опера%

цій з пасажирськими суднами,

організації робочого процесу

при встановленні пасажирсь%

ких причалів та ін. Робота нав%

чального центру ТОВ СП «НІ%

БУЛОН» — це можливість для

кожного працівника постійно%

го особистісного та професій%

ного зростання, а для компанії

— кваліфіковані кадри, які по%

стійно удосконалюватимуть

власні знання, а значить опти%

мізуватися буде і робота всієї

компанії». 

«Робота навчального центру

— гарна можливість безкош%

товно і без відриву від вироб%

ництва набути нових умінь та

навичок. Особисто я сьогодні

навчаюсь новій професії —

електрозварник на автоматич%

них та напівавтоматичних ма%

шинах. Цінною для мене є змо%

га працювати з різними висо%

кокваліфікованими інструкто%

рами, які на період навчання

закріплюються за нами, адже

на нашому підприємстві прац%

ює багато фахівців, які мають

досвід роботи на різних заводах

світу, й їхній досвід досить ці%

кавий», — ділиться Володимир

Напрієв, складальник корпусів

металевих суден на ССЗ «НІ%

БУЛОН», який сьогодні прохо%

дить навчання.

Крім того, минулого року

акредитовано нові спеціально%

сті, за якими можна пройти

навчання чи підвищити квалі%

фікацію: слюсар зі складання

металевих конструкцій, елек%

трогазозварник судновий, газо%

різальник, стропальник тощо.

Але на цьому фахівці навчаль%

ного центру компанії не зупи%

няються й уже зараз, паралель%

но з проведенням навчальних

робіт, підготували необхідну

документацію для розширення

переліку напрямів підготовки

за новими професіями — ма%

шиніст крана (кранівник), апа%

ратник оброблення зерна, ме%

ханізатор (докер%механізатор)

комплексної бригади на наван%

тажувально%розвантажуваль%

них роботах, машиніст наван%

тажувально%розвантажуваль%

них машин. Активно працюють

у компанії і над реалізацією

можливості навчання не лише

співробітників підприємства, а

й інших зацікавлених в якісних

знаннях та професійно%прак%

тичній підготовці осіб, оскіль%

ки кількість охочих день від

дня лише збільшується. 

Нагадаємо, навесні 2018%го

року компанія видала перші 22

свідоцтва державного зразка

працівникам суднобудівно%суд%

норемонтного заводу «НІБУ%

ЛОН» про підвищення кваліфі%

кації.

ЗА ЦЕЙ період NIBULON MAХ

продемонстрував успішну робо%

ту як в умовах порту, так і на від%

критому рейді в морі. У власних

вантажних трюмах перевозив

збіжжя від перевантажувально%

го термінала в м. Миколаїв на

зовнішній рейд Миколаївського

морського порту, самостійно об%

слуговуючи їх, проводив ван%

тажно%розвантажувальні робо%

ти. З жовтня 2019 року самохід%

ний плавкран уже перевантажив

на експорт продукцію з більше

ніж 150 несамохідних суден

компанії.

NIBULON MAХ — флагман

нібулонівського флоту. Його по%

тужності дозволили за зовнім

нетривалий проміжок часу —

чотири місяці роботи, досягну%

ти майже таких результатів із

перевалки сільгосппродукції,

над якими протягом аналогіч%

ного періоду працювали три

плавучі крани компанії — сам%

охідний «Святий Миколай» та

несамохідні «Нібулонівець» і

«Нібулонівець%2».

Завдяки роботі 140%метрово%

го судна%велетня сьогодні «НІ%

БУЛОН» активно збільшує об%

сяги перевалки в морі без залу%

чення сторонніх плавкранів. А

це суттєве підсилення потужно%

стей для нарощення експортно%

го потенціалу країни і свідчення

успішності реалізації програми

компанії з відродження укра%

їнського судноплавства. 

За підрахунками фахівців

компанії, NIBULON MAХ пі%

двищить річні обсяги перевалки

вантажів флотом на 2%3 млн

тонн, збільшивши обсяги пере%

валки вантажів безпосередньо

флотом компанії до 5%6 млн

тонн на рік. 

NIBULON MAX обладнаний

двома повноповоротними ван%

тажними кранами типу CBG360

від німецької фірми Liebherr%

MCCTEC Rostock GmbH про%

дуктивністю — 18000 тонн/добу

з максимальною вантажопід%

йомністю 45 тонн й максималь%

ним вильотом стріли — 36 м та

двома вантажними трюмами з

люковими закриттями вантажо%

місткістю 13400 куб. м. Також

140%метровий плавкран є най%

довшим крановим судном класу

«річка%море» під державним

прапором, збудованим за остан%

ні 25 років незалежності Украї%

ни, та найбільшим замовленням

суднобудівного заводу «НІБУ%

ЛОН».

Наразі судно працює біля пе%

ревантажувального термінала для

перевалки зернових та олійних

культур компанії у Миколаєві.

Нагадаємо, у перший рейс

NIBULON MAX вирушив 10

жовтня 2019 року, коли на пере%

вантажувальному терміналі у

Миколаєві судно вперше було

завантажене кукурудзою нового

врожаю.
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NIBULON MAX у дії
СУДНОПЛАВСТВО За чотири місяці роботи від
часу введення в експлуатацію самохідний
плавучий кран NIBULON MAХ проєкту П�140
відвантажив на експорт близько 600 тис. тонн
сільгосппродукції.

204 свідоцтва державного зразка

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



АГРОПРОФІ

№ 4 [457] 14 лютого, 2020 КОМПАНІЇ6 Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Овостар Юніон
КОМПАНІЯ «Овостар Юніон» почала продаж яєць

ТМ «Ясенсвіт» з поміткою «Вільний вигул». Про це

повідомляє прес%служба компанії.

До цього яйця птиці вільного вигулу можна було

придбати тільки у невеликих фермерських госпо%

дарств.

«Пташник вільного вигулу, перевірений і схвале%

ний Держпродспоживслужбою України, розташова%

ний на Васильківському виробничому майданчику

компанії в с. Крушинка, Васильківського району

Київської області. Умови утримання птиці при віль%

ному вигулі максимально наближені до природних:

вільне переміщення всередині пташника взимку, а

для теплого сезону передбачена можливість прогу%

лянок на свіжому повітрі», — наголошується в пові%

домленні.

Відповідно до світових стандартів яйця птиці

вільного вигулу маркуються кодом «1» або Free range

(на відміну: «2» — вольєрне утримання, «3» — вміст

у клітках).

Згідно з повідомленням, тенденція до переходу

на промислове яйце поза кліткового утримання на%

бирає обертів по всьому світу. Виробники продук%

тів харчування і рітейлери в Європі заявляють про

те, що також будуть переходити на такі яйця. 2018

р. тільки 50,4% європейських несучок містилися в

клітках, 28,5% — у вольєрах, і 15,7% — на вільному

вигулі (дані Commission Implementing Regulation

EU).

«Птиці на вільному вигулі потрібно більше не

тільки простору, але і кормів, уваги до біобезпеки,

зусиль по догляду, збільшується обсяг ручної праці у

виробництві, а це значить, що собівартість продукції

і, відповідно, ціна на полиці вищі. При цьому спо%

живачі усього світу активно підтримують природне

утримання птиці, купуючи продукцію з маркуван%

ням Free Range», — говорить директор з виробниц%

тва «Овостар Юніон» Віталій Ворон.

Нагадаємо, що компанія «Овостар Юніон» 2019

р. знизила продажі в сегменті яєць на 17% до 1,147

млрд шт. (2018 р. — 1,381 млрд шт.).

Миронівський хлібопродукт
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ холдинг МХП може збу%

дувати завод в Україні. Про це розповів голова пра%

вління агрохолдингу МХП Юрій Косюк в інтерв'ю

LIGA.net.

«Поки нас цікавить тільки те, що пов'язано з

птицею, і те, що пов'язано з їжею і процесингом їжі.

Я думаю, що МХП потихеньку буде йти до кулінар%

ної компанії, яка годує людей. Тобто, курка стане

одним з елементів сировини. Хорека, ритейл — це

наші клієнти, і ми хочемо прийти до них ближче за

допомогою клієнтських сервісів», — додав голова

правління агрохолдингу.

Він додав, що МХП планує побудувати в Україні

бульйонний завод. За його оцінками, інвестиції в

проект можуть скласти $12%15 млн. Підприємство

буде локалізовано в Україні і його будівництво поч%

неться найближчим часом.

Крім того, холдинг планує інвестувати в розши%

рення свого бізнесу за кордоном близько $100 млн.

«Так, ми будуємо в Саудівській Аравії, в Нідер%

ландах, в Словаччині, зараз дивимося на Сербію і

Хорватію. Це десятки мільйонів доларів, сумарно,

думаю, близько $100 млн інвестицій», — уточнив Ю.

Косюк.

Бізнесмен також розповів, що в Хорватії і Сербії

МХП має намір будувати свій бізнес з нуля.

За його словами, придбана словенська птахофаб%

рика Perutnina Ptuj (PP) минулого року зросла на

30% за обсягом виробництва. 2020 року в компанії

планують додати ще 30%, оскільки ринок збуту ще

не насичений.

Епіцентр К
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ комітет України (АМКУ)

надав дозвіл компанії «Епіцентр К» купити підпри%

ємство «Хмельницьк%Агро», яке входить в структуру

корпорації «Сварог Вест Груп».

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

«Надано дозвіл «Епіцентр К» (м. Київ) на прид%

бання частки в статутному капіталі «Хмельницьк%

Агро» (м. Хмельницький), що забезпечує переви%

щення 50% голосів у вищому органі управління

компанії», — зазначається у дозволі.

Згідно з аналітичною системою YouControl, кін%

цевий бенефіціарний власник «Хмельницьк%Агро»

— один із співвласників «Сварог Вест Груп» Олек%

сандр Буряк.

До структури підприємства «Хмельницьк%Агро»

входять такі підприємства:

«Лотівка Еліт» (основний вид діяльності — виро%

щування зернових і технічних культур, насіннєвий

завод);

«Подільський господар» (тваринництво);

«Довіра» (вирощування зернових та технічних

культур),

«Поділля%Агропродукт» (вирощування зернових

та технічних культур);

«Сварог%Дністер» (вирощування зернових та тех%

нічних культур).

Нагадаємо, що агентство IBI%Rating підтвердило

довгостроковий кредитний рейтинг процентних

облігацій «Сварог%Дністер», «Агрофірма» ОРШІВ%

СЬКА», «Євразія%сервіс» з сумарною номінальною

вартістю 250 млн грн із погашенням в 2023 році на

рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

ONUR Group
ТУРЕЦЬКА будівельна компанія ONUR Group, яка

вже має 5 тис. га українських земель, планує збіль%

шити земельний банк до 10 тис. га.

«Нещодавно ми почали інвестувати в українсь%

кий агросектор. У нас в управлінні вже є 5 тис. гек%

тарів землі, ми маємо намір подвоїти земельний

банк до 10 тис. гектарів, зосередившись на вироб%

ництві зернових», — поінформував Емре Караахме%

тоглу, генеральний координатор Onur Group, пові%

домляє «ПроАгро Груп».

За словами генерального координатора, при%

хильність уряду до підписання ЗВТ між Туреччиною

та Україною сприятиме розвитку агробізнесу.

Вітмарк(Україна
ЗВАЖАЮЧИ на зростаючу популярність здорового

способу життя, підсилення інтересу до правильного

харчування, компанія «Вітмарк%Україна» розпочала

виробництво та дистрибуцію рослинного молока під

торговою маркою Vega Milk, повідомляє  vit%

mark.com.

Завод, розташований в Одеській області, осна%

щений передовим обладнанням зі Швеції і покли%

каний забезпечити зростаючий попит на новий про%

дукт в Україні та за її межами. Протягом декількох

тижнів полиці магазинів по всій країні поповняться

11 найменуваннями рослинного молока.

«Наш бізнес спеціалізується на соках, напоях і

дитячому харчуванні. Відкривши напрямок альтер%

нативного молока, ми запустили надперспективний

стартап — інноваційний FoodTech, який поєднує в

собі технології та науку. Наша компанія, по суті, по%

будувала новий завод з повним циклом виробництва

рослинного молока, починаючи із заготівлі свіжої

сировини, а це українські злакові культури: овес,

гречка, пшениця. У нас власні цехи зберігання, най%

сучасніше процесингове обладнання та лінії розли%

ву в асептичну упаковку. У всій Східній і Централь%

ній Європі у нашого заводу знайдеться лише один

схожий за масштабом аналог. Інвестиції склали

близько � 5 млн. Ми створили продукт на рівні най%

вищих міжнародних стандартів: корисний, пожи%

вний і 100% натуральний», — коментує Віталій Ві%

ницький, президент «Вітмарк%Україна».

Компанія «Вітмарк%Україна» створена 1994 року

на базі Одеського заводу дитячого харчування. Ком%

панія є лідером на українському ринку за обсягами

продажів у категорії фруктово%овочевих соків і пюре

для дитячого харчування й одним з лідерів у катего%

рії соків і нектарів.

T.B. Fruit
ЗАГАЛЬНА потужність переробних заводів T.B. Fruit

становить 1 млн тонн фруктів, овочів і ягід. А це,

відповідно, майже 150 тис. тонн концентрованого

соку щорічно. Про це повідомила прес%служба ком%

панії.

«Минулого року з фруктів і ягід, перероблених

на заводах компанії, була зроблена кожна 10%та

пляшка соку у світі і кожна 4%а пляшка яблучного

соку у США», — відзначили в компанії.

Засновник і власник T.B. Fruit Тарас Барщов%

ський повідомив, що на початок 2020 р. географія

експорту продукції компанії (близько 90%) налічує

40 країн світу, серед яких важкодоступні для укра%

їнського виробника ринки США, Європи, Японії,

Ізраїлю.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 13 лютого 2020 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Остання 

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 48,40 1 012 0,9% 7,0%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,30 886 2,2% &14,4%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 87,50 134 2,9% 17,4%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 18,45 118 16,8% 15,3%

ІМК Варшава IMC PW PLN 12,80 108 &1,5% 2,8%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,82 21 &8,0% 3,2%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,20 13 0,0% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,48 4 4,3% 9,1%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •



4. Законопроєкт, визначений

як невідкладний, після завершення

його попереднього розгляду чи до�

опрацювання включається до по�

рядку денного найближчого пле�

нарного засідання Верховної Ради і

розглядається позачергово».

І ось ще кілька цитат з цього

закону: 

«Стаття 109. Строки подан�

ня пропозицій до законопроєктів

1. До повторного першого чи�

тання законопроєкту пропозиції

до законопроєкту вносяться в 10�

денний строк після дня попе�

реднього першого читання цього

законопроєкту».

«Стаття 116. Строки подан�

ня пропозицій і поправок до зако�

нопроєкту, який готується до

другого читання

Пропозиції і поправки до зако�

нопроєкту, який готується до

другого читання, вносяться в 14�

денний строк після дня прийнят�

тя законопроєкту за основу». 

Тобто ці строки можуть

бути скорочені вполовину. 

Цікаво також, що до ВРУ де�

путатом від партії «Слуга наро�

ду» подано проєкт закону №2796

від 22.01.2020 р. «Про внесення

змін до Регламенту Верховної

Ради України щодо розгляду невід�

кладних законопроєктів». Ним

пропонується встановити, що

«законопроєкт, визначений як не�

відкладний, підготовлений до дру�

гого читання, щодо якого надій�

шло подання про його підтримку,

підписане більшістю народних де�

путатів від конституційного

складу ВРУ, за рішенням Верхов�

ної Ради, прийнятим на пленарно�

му засіданні, розглядається у та�

кому порядку:

1) виступ голови комітету

або представника від головного

комітету тривалістю до 3 хви�

лин;

2) виступи представників від

кожної депутатської фракції (де�

путатської групи) тривалістю до

3 хвилин;

3) відкрите поіменне голосу�

вання щодо прийняття законо�

проєкту у редакції, що пропону�

ється головним комітетом».

Крім цього, з метою усунення

суперечностей, пов'язаних із

встановленням особливостей роз�

гляду законопроєктів, визначених

як невідкладні, пропонується вне�

сти зміни до статей 119�121

глави 20 «Розгляд законопроєктів

у другому читанні» Регламенту

ВРУ.

Також Роман Лещенко зая%

вив, що уряд спочатку запропо%

нував максимально ліберальну

модель ринку землі (йдеться про

урядовий законопроєкт №2178 у

редакції до першого читання на

кількох аркушах, яка передбача�

ла відкритий ринок землі, до�

ступ до купівлі іноземців, кон�

центрацію земель в одних руках

не більше 0,5% країни, тобто

понад 200 тис. га — прим. ред.),

проте громадянським суспіль%

ством, профільними асоціація%

ми такі позиції сприйняті не

були. Не вдаючись до подро%

биць, наслідком цього стала

компромісна редакція законо%

проєкту №2178%10, яку ми

маємо нині до розгляду парла%

ментом у другому читанні. Нага%

даємо, вона передбачає, серед

основного, концентрацію зе%

мель в одних руках не більше 10

тис. га, допуск іноземців до

ринку землі лише за результата%

ми референдуму після перехід%

ного періоду. 

Р. Лещенко озвучив цифри

щодо сільськогосподарських зе%

мель у державній власності: «Де%

кларували більше 10 млн га

землі, а зробили інвентаризацію

і маємо менше 7 млн га землі.

Говорили, що в міністерстві

АПК і державних підприємствах

на балансі більше 120 тис. га

землі, зробили інвентаризацію

— отримали близько 62 тис. га

землі; зробили аудит по всім

державним підприємствам, які

займаються сільським господар%

ством, всі глибоко збиткові,

проінвентаризували НААН, наз%

бирали 48 кримінальних прова%

джень НАБУ, керівництву вже

вручили підозри, ведеться слід%

ство. Сотні тисяч гектарів землі

по схемам, по спільній діяльно%

сті виводили».

За словами промовця, за ре%

зультатами співставлення супут%

никових даних, інших систем і

даних сільгосппідприємств, в
Україні близько 10 млн га землі
перебуває «в тіні», що завдає

значних втрат бюджету. На його

думку, тіньова сільськогосподар%

ська діяльність за рахунок обо%

рудок із землею наразі становить

$20 млрд.

Відповідаючи на запитання,

уповноважений Президента Ук%

раїни також зазначив, що іпо%

течна установа, така як земель%

ний іпотечний банк, пропонова%

на до створення в рамках від%

криття ринку сільськогосподар%

ської землі Українською аграр%

ною конфедерацією, не супере%

чить концепції земельної рефор%

ми. Проте відсутнє розуміння з

боку Нацбанку щодо створення

такої структури. Над цим прац%

ює відповідна робоча група.

Особисто пан Лещенко й аграр%

ний комітет ВРУ, за його слова%

ми, підтримують її створення. 

Поправочний спам
і відчуття
скорочення
концентрації
ДЕПУТАТ ВРУ від фракції

«Слуга народу» Олександр Ка%

чура зазначив, що з відкриттям

ринку землі для юристів буде ба%

гато роботи: «Ринок був, але ми

інакше його супроводжували як

юристи. Зараз ми трансформує%

мо все «в білу», тому операцій,

питань, спорів буде більше в ти%

сячу разів». 

За його уточненням до допо%

віді Романа Лещенка, законопро�
єкт №2178�10 буде розглянуто і
ухвалено за стандартною проце�
дурою у Верховній Раді. «Ми зай%

шли в питання розгляду рамко%

вого законопроєкту, не можемо

розглядати будь%які інші законо%

проєкти, не можемо голосувати

за процедурними питаннями,

окрім поправок», — сказав він.

На його переконання, у
інших політичних партій немає
мети заблокувати розгляд даного
законопроєкту, їхньою метою є
набрання політичних балів перед

місцевими виборами. Нинішні

поправки до законопроєкту він

вважає «поправочним спамом»,

покликаним отримати трибуну

для виступу. «Пару місяців фак%

тично будемо розглядати ці

правки», — зазначив він. 

Крім того, мажоритарники з
фракції «Слуги народу» подали
правку про скорочення концентра�
ції сільгоспземлі в одних руках до
5 тис. га. «Чомусь мені так зда%

ється, що мажоритарники з

нашої фракції і з інших фракцій

підтримають цю правку. Можна

до цього готуватись. Правда, ми

тоді можемо втратити підтримку

інших депутатів», — розповів

він.

Земля vs квартира,
Україна vs Франція,
взаємодія держави
і громад
ПРЕЗИДЕНТ Української зер%

нової асоціації Микола Горба%

чьов наголосив, що ми дозволи%

ли собі поставити знак рівняння

між поняттями «володіння і мо�
жливість продажу землі» та «во�
лодіння і можливість продажу
квартири». У розвинених країнах
це поняття непорівнювані. «Де%

сакралізація влади, в тому числі і

в цьому законі, призводить до

певних зсувів в ментальності

людей. Тому ринок землі для

людей звучить як «це моя земля і

моя квартира, якщо я можу про%

дати квартиру, можу продати

землю». Це два абсолютно різні
активи — земля і якась нерухо�
мість — і в усьому світі, принайм�
ні в цивілізованих країнах, земля
вважається невідновлюваним ре�
сурсом і дуже сильно зарегульова�
на державою», — сказав він.

Успішний французький дос%

від ринку землі й її використан%

ня показує, що регуляція цього

ринку має виходити не лише від

держави, а й від місцевих гро%

мад. «Середній розмір господар%

ства у Франції дещо більше 150

га. При цьому ринкова ціна

землі встановлена державою.

Якщо я француз, наприклад, (бо

іноземцям не дозволено купува%

ти землю!) захочу купити землю,

а в Паризькому регіоні вона

встановлена на рівні EUR 11

тис. за гектар, то навіть якщо у

мене є EUR 15 тис. чи більше,

мені цю землю не продадуть. Ні

за EUR 10 тис./га, ні за EUR 25

тис./га, а лише за ту ціну, яка

встановлена державою. Процес

передачі землі також зарегульо%

ваний. 

Якщо фермер хоче продати

свою землю, він також не віль%

ний у своєму виборі. Його сус%

іди збираються і питають мо%

жливого покупця, що він буде

вирощувати на цій землі, які

технології застосовуватиме (мо%

жливо, він збирається викори%

стовувати хімічні ЗЗР, а сусіди

вирощують органіку), чи буде

новий власник жити на цій

землі, чи будуть його діти ходити

тут до школи, чи буде він кори%

стуватися локальними медични%

ми послугами тощо. І на основі

цієї інформації ця спільнота, те,

що у нас можна назвати терито%

ріальною громадою, виносить

вердикт: чи може ця людина ку%

пити землю. 

Якщо ж громада не дозволи%

ла купити землю за якимось

принципами — соціальними,

технологічними, моральними —

у цьому випадку держава вику%

пає цю землю і віддає її в оренду

тому, хто підходить на цю роль. 

У мене є один товариш —

француз, який успадкував від

батька замок і 250 га лісу. Замок

йому передали без перешкод, а

ліс, оскільки він не вміє ним

управляти, віддали на 20 років в

оренду сусіду, який має такі на%

вички. Спадкоємець при цьому

має жити на дивіденди, які ви%

плачуватимуться йому за оренду

і використання цього лісу», —

сказав М. Горбачьов, підкре%

сливши, що завдання держави —
забезпечити найбільш ефективне
використання землі як невідно�
влюваного ресурсу.

Ризики 
і можливості 
для продавця
Віталій Жадобін, заступник го%

лови комітету аграрного та зе%

мельного права НААУ, розповів,

що нині собою являє ринок землі
для людини — власника земельної
ділянки сільськогосподарського
призначення:

— через орендну модель 5%6

тис. грн/га на рік (за статисти%

кою Київської області); 
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— через емфітевзис (оренда

на 49 років) $1,5%2,0 тис./га, до%

віреність на право управління

земельною ділянкою та заповіт.

За даними юриста, більшість
мешканців сільської місцевості
переважно бояться відкриття
ринку землі (на відміну від даних

Андрія Мартина, фахівця з пи%

тань земельної політики, земле%

устрою, оцінки земель). Вони

бояться, що їх змусять продати

землю за безцінь, і це позбавить

їх гарантованих орендних ви%

плат та можливості передати ці

доходи в спадок нащадкам. 

Не слід забувати, що морато%

рій діє від 2001 року, а це 20

років — чимала частка нашого

життя.

Дрібні  і  середні  фермери
також вбачають загрозу у відкрит�
ті ринку землі, адже вони інве%

стували кошти в орендні право%

відносини і вважають, що най%

ближчі 5%8 років діятиме оренда,

на підставі якої вони розвивати%

муть свою господарську діяль%

ність. Разом із тим, скільки кош%

туватиме така земля у разі про%

дажу? За даними Мінекономіки,

хоча невідомо звідки вони там

узялися, земля в столичній обла%

сті коштуватиме близько $2

тис./га. 

Тому на розраховані ферме%

ром найближчі 5%8 років роботи

йому доведеться викласти зара%

ди цієї землі чималі кошти, яких

у малого і середнього бізнесу

немає.

Сумнівні позитиви для селян
після відкриття ринку землі. Нара%

зі звідусюди лунають думки, що:

по%перше, власник%продавець

зможе гарантовано реалізувати

своє право, гарантоване міжна%

родними угодами, Конституцією

України тощо — право на мирне

володіння своїм майном, або

мати можливість цю землю про%

дати (на сьогодні він може нею

вільно розпоряджатися, обмеже%

ний він лише в праві продажу).

Насправді це сумнівний пози%

тив. «У кожному селі є такий

собі «вожатий», який водить по

хатах юриста для укладання до%

говорів представлення їхніх інте%

ресів у державних органах, у

тому числі в судах. Через відвер%

те зубожіння селян, на жаль, все,

що їм цей «вожатий» вклав в го%

лову, те вони і зроблять, те і під%

пишуть. Не хочу нікого образи%

ти, тим не менш, маніпуляції

щодо таких несвідомих власни%

ків землі будуть величезними»,

— зазначив В. Жадобін.

По%друге, покращення рівня

життя в сільській місцевості від

продажу землі за рахунок прихо%

ду інвестицій. Наразі багато ус%

пішних фермерів утримують

села, забезпечують робочі місця,

господарюють на сільгоспзе%

млях, утримують тваринництво

на умовах оренди. Є багато при%

кладів заможних сіл із вдалим

інвестуванням.

Серед ризиків: насамперед,

цинічний — не дожити до часу

відкриття ринку (середній вік

власника землі близько 65%70

років). 

Також практичний — відсут%

ність у людей належно оформле%

них документів, щоби в подаль%

шому можна було реалізувати

право власності на продаж землі.

Чимало випадків, за даними

промовця — близько 50%, коли

в родинах, що складаються з

кількох поколінь, існує лише

ксерокопія держакту (куди по%

дівся оригінал за багато років

уже ніхто не пам'ятає), на під%

ставі якого укладаються догово%

ри оренди. «Яку велетенську

кількість роботи слід провести в

такому випадку, щоби підготува%

ти весь необхідний пакет доку%

ментів для здійснення угоди ку%

півлі%продажу, — наголосив

юрист. — Це дуже великий

ризик, на який слід зважати».

Скорочення класу фермерсь�
ких господарств — ще один ризик.
За проголошеного рівня вартості

землі малий і середній бізнес

буде суттєво обмежений у фі%

нансах і неспроможний утрима%

тися на плаву.

У підсумку він зазначив, що

наразі законопроєкти, які наразі

розглядаються парламентом, мі%

стять чимало позитивних ініціа%

тив, це і суб'єктність, і концен%

трація, і пріоритетність прав, і

пріоритетність національного

виробника. А кількість правок —

це лише можливість досягти до%

стойного результату.

Запровадження
обігу земель
сільгосп(
призначення
в умовах
сьогодення
є передчасним 
ТАКЕ переконання аргументу%

вав Михайло Різак, доктор

юридичних наук, заступник ге%

нерального директора по взає%

модії з органами влади ТОВ СП

«НІБУЛОН», — стовідсотково

вітчизняної компанії, однолітка

незалежної України, сільгоспви%

робника, інвестора, суднобудів%

ника і експортера, який користу%

ється довірою і підтримкою про%

відних фінансових, економічних

і державних інституцій світу.

Підприємство обробляє більше

83 тис. га землі, працює в 14

областях України, маючи оренд%

ні договори з 36 тис. пайовиків.

«НІБУЛОН» уже інвестував в

економіку України $2,2 млрд та

невпинно продовжує працювати

та розвивати нашу країну. 

Промовець зазначив, що з

боку найвищого керівництва

держави постійно накреслюєть%

ся чимала кількість надважливих

«пожежних» питань, які слід ви%

рішити перед впровадженням

вільного обігу сільгоспземель.

Сама ідея впровадження як та%

кого цивілізованого ринку землі

компанією підтримується, однак

турборежимне його відкриття є

невиправданим і загрозливим

для бюджетоутворюючої галузі

економіки.

Отже, мета уряду залучити в
економіку України додаткові $50
млрд інвестицій. Та чи прийде від�
критий «білий» інвестор у країну з
проблемами верховенства права
та захисту права власності?

Маємо недосконалу судову
систему. Земельні спори розгля%

даються в загальних, господар%

ських і адміністративних судах із

паралельними вертикалями: зе%

мельні спори роками розгляда%

ються в судах, доходять до Вер%

ховного Суду, який потім повер%

тає справу на повторний розгляд

в паралельну систему. До того ж

в Україні — що 5 років нова су%

дова реформа.

Проблема рейдерства і «чор�
них» реєстраторів. ВРУ 5 грудня

2019%го ухвалила закон щодо

протидії рейдерству, однак на

сьогодні відсутня усталена судо%

ва практика його застосування.

Тож про його результативність

говорити зарано. 

«Він, можливо, й допоможе,

однак є реальні підстави вважа%

ти, що рейдерство на «паузі», як

ігрові автомати по всій країні, —

зауважує М. Різак. — Ви пробу%

вали зняти в оренду тисячі ко%

мерційно%привабливих на пер%

ших поверхах приміщень по Ук%

раїні, які начебто звільнилися?

Всі вони очікують відновлення

роботи ігрових залів на всі 100%,

у зручний момент».

Середній вік власника зе%

мельного паю становить 60

років, 25% власників — старше

70 років. Тут можна до ворожки

не ходити, щоби визначити, як

діятиме абсолютна більшість

людей (в поважному віці і не

тільки) у разі появи групи осіб

«покупців» на кшталт затрима%

них на початку лютого у с.

Нижні Ворота на Закарпатті (8

озброєних молодиків, які нама%

галися встановити контроль у

регіоні).

«Чорні» реєстратори працю%

ють на таких людей, бо не лише

відсутнє покарання «групі осіб%

покупців», а й реальна відпові%

дальність реєстраторів за так би

мовити «перевищення повнова%

жень» відсутня. «Без гарантуван%

ня дотримання верховенства

права та захисту права власності

запуск обігу земель сіль%

госппризначення з великою

ймовірністю поверне нас до

стану первинного накопичення

капіталу, адже воно не має часо%

вого виміру, а тільки територі%

альний. І через такі «схеми» в ре%

єстраційних діях, білий ринок

товарного сільгоспвиробництва,

який нині активно виробляє

продукцію, виявиться неконку%

рентноздатним», — констатував

доктор юридичних наук.

Ціна землі наразі є економіч�
но необґрунтованою. Неможливо

вирішити цю проблему без пов%

ноцінного запуску та кількаріч%

ного розвитку інституту застави

права, у першу чергу, застави

права оренди земель сіль%

госппризначення. Розвиток ін%

ституту застави системно

пов'язаний із розвитком оренд%

них відносин, зокрема довгос%

трокової, з можливістю отрима%

ти орендну плату за декілька

років наперед тощо.

Все це забезпечить підви%

щення оцінки земель сільсько%

господарського призначення як

індикатора оренди та куплі/про%

дажу. Розвиток орендних відно%

син призведе до покращення ін%

вестиційного клімату в проми%

слове агровиробництво, а влас%

ник зможе отримати кошти, що

рівноцінні сьогоднішній ціні

землі і збереже за собою право

власності для своїх нащадків.

Тіньовий обробіток та простій
сільгоспземель. За поширеними

даними, тіньовий обробіток на%

разі перевищує 10 млн га, що

породжує тіньовий ринок зерна,

розрахунки за готівку, уникання

сплати податків, і, як наслідок,

відсутність коштів на інфра%

структуру і соціальну сферу села

— з одного боку, та незаконне

збагаченням окремих ділків — з

іншого.

«Щоби прибрати спекулян%

тів з ринку сільгоспземель, слід

примусово відчужувати ділянки

сільгосппризначення, що не ви%

користовуються власником за

цільовим призначенням або не

передані ним в оренду впродовж

розумного строку (наприклад,

1 рік).

Крім цього, потрібно встано%

вити трирічну заборону для но%

вого власника землі сільгосп%

призначення на відчуження за

вільними тарифами права на

землю (як оренди, так і власно%

сті) будь%яким особам, а також

заборонити впродовж цих років

змінювати її цільове призначен%

ня», — наголошує М. Різак.

Забезпечення механізму ре�
тельної перевірки походження
коштів, за які орендується та

планується придбання землі

сільськогосподарського призна%

чення, створення органу та ре%

альної процедури моніторингу і

контролю за земельними тран%

закціями є необхідними елемен%

тами забезпечення прозорої

конкуренції, вважають у «НІБУ%

ЛОНі».

Гарантування конкуренції, бо�
ротьба з монополіями та ідентифі�
кація пов'язаних осіб. В Україні

наразі відсутні реальні можливо%

сті контролю пов'язаних осіб.

Недобросовісні політики перео%
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формлюють майно на помічни%

ків, третіх осіб.

Без створення реєстру з

метою простежуваності пов'яза%

них осіб, що сьогодні оренду%

ють, мають право емфітевзису,

чи власності — неможливо за%

безпечити дотримання вимог

консолідації земель, яка в про%

єкті закону й так критично не%

прийнятно висока.

Нам імпонує досвід Франції

в сфері ринку земель сільсько%

господарського призначення із

їх показником урожайності, що

в два рази вищий від України та

ряду інших країн. За цим досві%

дом варто передбачити право

набуття у власність земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення юридичними осо%

бами не більше 500 га (з урах%

уванням «пов'язаних осіб») та

фізичними особами не більше

100 га в одні руки. Ми перекона%

ні, що не потрібно ставати на

граблі із запровадженням ринку

без належної підготовки до тако%

го ринку, що пройшли в ряді

європейських країн.

Підсумовуючи сказане, Ми%

хайло Різак наголосив, що в ба%

жанні «сподобатися виборцю» і

«проштовхнути будь%що ринок

землі», владі не слід відстороню%

ватися від тих, хто підіймав і

розвивав сільське господарство

в Україні всі ці роки, розвивав

аграрний сектор. Це існуючі

власники земель та безпосередні

орендарі, права яких мають бути

захищені.

«Згадайте розпаювання. У

1990%91 роках загальний обсяг

виробництва зернових культур

складав 51 млн т на рік (відсоток

від експорту продукції АПК не

перевищував 5% в загальній

структурі). У перші роки земель%

ної реформи — розпаювання

(1995%1999) та дроблення земель

на «шахматки» — скоротився

обсяг виробництва майже вдві%

чі, до близько 20 млн т. 

Останніми роками Україна

виробляє близько 70 млн т зерно%

вих на рік, і необдумана земельна

реформа без належного вирішен%

ня поточних проблем сформує

нові земельні «шахматки», що

матимуть синергетичний нега%

тивний вплив на сільськогоспо%

дарське виробництво, валова

частка якого в експорті України

перевищила 40%, що становить

близько $20 млрд на рік».

Ми вітаємо 
всі законодавчі
ініціативи щодо
відкриття
прозорого 
і чесного 
ринку землі
ПРО ЦЕ зазначила Лілія Тімакі%

на, директор з юридичних пи%

тань агропромхолдингу АСТАР%

ТА. Навіть попри те, що компа%

нію наразі законодавчо виклю%

чили зі списку покупців.

Від імені керівництва, за%

сновників інвесторів, а також від

себе особисто зазначила, що на

сьогодні компанія має в обробіт%

ку 240 тис. га землі, вона була

створена українськими заснов%

никами 27 років тому і 13 років

тому були залучені іноземні ін%

вестиції шляхом виходу на Вар%

шавську фондову біржу (ІРО).

Це дало можливість компанії

розвиватися, нарощувати зе%

мельний банк, інвестувати в бу%

дівництво. Від часу публічності

проінвестовано майже $700 млн

лише в основні засоби. 

Як зазначила промовиця,

право оренди незручне в наявному
вигляді. Адміністрування 86 тис.

земельних ділянок, які орендує

компанія, вимагає колосального

людського ресурсу і необхідно%

сті захищати кожне право орен%

ди. Компанія, крім вирощуван%

ня зернових, обіймає 22% вну%

трішнього виробництва цукру із

цукрових буряків на власних за%

водах, має одне з кращих пере%

робних підприємств Полтавщи%

ни — Глобинський соєперероб%

ний завод.

«Нам слід забезпечити стале

землекористування, — наголо%

сила експерт. — Той, хто ствер%

джує, що холдингам буде легко

знайти фінансування, дуже по%

миляється: за умов $2 тис./га,

навіть якщо продаватиметься

10%15% земель із 240 тис. га — це

колосальні кошти. 

Чому слід допустити до участі
в купівлі землі сільгосппідприєм�
ства з іноземними інвестиціями,
які працюють і інвестують в еко�
номіку України кошти? На при%

кладі АСТАРТИ: компанія логі%

стично прив'язана до своїх цук%

рових заводів, адже цукрові бу%

ряки це одна з технологічно

найскладніших у вирощуванні

сільгоспкультур, від якої прості

фермери відмовляються. Тому

вона потребує великих площ

сталого землекористування дов%

кола переробних підприємств,

завдяки яким зможе залучати

додаткові інвестиції і розвивати

ланцюжок доданої вартості.

Тобто переробка, створення лан�
цюжка продукції з доданою варті�
стю, про який всі говорять, потре�
бує сталого землекористування. А

воно, своєю чергою, пов'язано з

можливістю компанії викупити

землю і мати у власності, щоб

зменшити ризики на майбутнє. 

Викуповуючи землю, а цей

процес триватиме 10%15 років,

компанія може створити земель%

ні масиви, на яких розвивати

іригаційне або органічне земле%

робство і створити довкола

нього переробну галузь. «Напри%

клад, в Гадяцькому районі ком%

панія сертифікувала як органіч%

не землеробство 2 тис. га ріллі,

витративши на це три роки ро%

боти і близько 0,5 млн грн. Най%

ближчим часом спливає термін

дії договорів оренди з декілько%

ма землевласниками. І якщо

вони не переукладуть з нами до%

говори, ми втратимо певний

масив землі і втратимо право та

премію, яку хотіли би мати як

органічні сільгоспвиробники.

Аналогічна ситуація зі зрошува%

ними землями на 3 тис. га, де

посеред поля власники паїв не

планують продовжувати з нами

договори оренди, бо маючи без%

коштовне зрошення на своїй

землі, чому би не вирощувати

щось своє на виділених ділянках

в натурі?», — наголосила юрист.

Право оренди на сьогодні не
захищене на рівні права власності.
Нині компанія має понад 180 су%

дових справ, що стали результа%

том роботи «чорних» реєстрато%

рів: підробні додаткові угоди,

підписані власниками задніми

числами, про розірвання в одно%

сторонньому порядку договорів

оренди, які би мали гарантувати

компанії право сталого землеко%

ристування (по багатьом із них

оренду сплачено на 4%5 років на%

перед) і укладання цими власни%

ками нових договорів з сумнів%

ними «орендарями». Правоохо%

ронні органи часто стають на бік

власника, захищаючи його пра%

ва. І при цьому забувають про ст.

27 Закону України «Про оренду

землі», яка зумовлює захист

права оренди на рівні права

власності («Орендареві забезпечу�

ється захист його права на орен�

довану земельну ділянку нарівні із

захистом права власності на зе�

мельну ділянку відповідно до зако�

ну» — прим. ред.)».

Правильним є передбачення
переважного права орендаря,
який обробляє ці земельні ділян�
ки, на їхній викуп.

Так само, на думку Л. Тімакі%

ної, викинути компанії з інозем%

ними інвестиціями зі списку по%

тенційних покупців землі було

популізмом, але без цього зако%

нопроєкт не було би прийнято. 

Водночас вона зазначила:

«Якщо ж ми матимемо своє пе%

реважне право передати ділянку

особі, яка є покупцем за законо%

давством України, це забезпе%

чить нам можливість і надалі ін%

вестувати в робочі місця і пере%

робну промисловість, і мати зро%

зумілого орендодавця земельних

ділянок».

На завершення фахівець заз%

начила, що іноземні інвестори

готові вкладати кошти в активи

АСТАРТИ, насамперед, це пен%

сійні фонди, які зацікавлені в

отриманні прибутків в умовах

чистих і чесних правил гри. 

Павло Мороз

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков
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ЗАПИТАННЯ–ВІДПОВІДЬ
* * *

— Якою має бути верхня межа концентрації сільгоспземель в
одних руках для юросіб, фізосіб?

Микола Горбачьов, президент УЗА:

— Скажімо, у Франції є обмеження у 2 тис. га в одні руки, без різ%

ниці юридична це особа чи фізична. Я вважаю, що це більше полі%

тична воля у питанні, яким шляхом буде розвиватися держава. Якщо

на сьогодні у нас у сільській місцевості мешкає близько 12 млн

людей, і ми хочемо їх урбанізувати, тоді потрібне збільшення наділів.

Якщо хочемо, щоби значна частка населення залишалась в селах і

розвивала їхню інфраструктуру, тоді потрібен закон, який би ліміту%

вав значні наділи землі, тоді би фермери залишалися на місці, об'єд%

нувалися в кооперативи. У випадку збільшення наділів, ми маємо,

наприклад, такий ризик, що люди з сіл поїдуть до міст, їм буде важко

знайти роботу за спеціальністю, за їхнім розумінням життя у місті. Їм

важко буде придбати якусь нерухомість, доведеться щомісячно спла%

чувати якусь оренду, вони знайдуть якусь низькокваліфіковану робо%

ту і будуть завжди невдоволені будь%якими партіями, прем'єр%міні%

страми, президентами, завжди голосуватимуть проти будь%якого

уряду, що років на 20 спровокує період турбулентності, що спричи%

нить деградацію економіки держави. Це один із ризиків. 

— Чи мають бути в законі про обіг сільгоспземель якісь запобіжни�
ки для перепродажу землі?

— Обов'язково. Бо інакше ми сприятимемо появі класу суспіль%

ства, землевласників, які не будуть обробляти землю, а лише здава%

тимуть її в оренду. Певний ліміт на продаж землі по часу має бути

обов'язковим. 

* * *

— Якби ви були «за» впровадження ринку землі зараз, якою, на
вашу думку, має бути верхня межа концентрації сільгоспземель в
одних руках?

Михайло Різак, заступник генерального директора по взаємодії

з органами влади ТОВ СП «НІБУЛОН»: 

— Нашій компанії подобається європейський досвід, як у ро%

звитку внутрішніх водних шляхів, так і в земельній реформі. І тому,

коли ми чуємо в Кабміні, що нам не потрібен європейський досвід,

а потрібен «свій велосипед», у нас це викликає подив. Так ми відро%

джуємо судноплавство 10 років — крім «НІБУЛОНа» ніхто не вкла%

дає в будівництво суден. І так само викликає подив те, що ми почу%

ли сьогодні від радника Прем'єр%міністра України, що не слід очіку%

вати верховенства права і захисту права власності в нашій країні у

найближчі 3%5 років. Щодо європейського досвіду у земельному пи%

танні, який нам подобається — щоб для юридичних осіб обмеження

було у 500 га, а для фізичної особи — 100 га. При цьому слід одно%

значно підкреслити необхідність наявності у держави ефективного

системного аналізу пов'язаних осіб, щоб не було оформлено землю

на підставних осіб.
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У FAO переглянули
прогнози щодо фуражу
ЕКСПЕРТИ FAO у своєму лютневому звіті в цілому

не змінювали прогноз світового виробництва зерно%

вих культур на 2019/20 МР, зберігши його на рекор%

дному рівні — 2,715 млрд т, що на 2,3% (на 61,7 млн

т) вище показника 2018/19 МР.

При цьому аналітики підвищили прогноз світо%

вого виробництва фуражних зернових в поточному

сезоні до 1,439 млрд т проти 1,432 млрд т за попе%

редньою оцінкою. Дане підвищення нівелювало зни%

жувальні коригування даного показника для пшени%

ці, прогноз світового виробництва якої був знижений

до 763,4 млн тонн проти 766,4 млн т за грудневої

оцінкою.

Також аналітики підвищили прогноз світового ек%

спорту фуражних зернових та їх запасів за підсумка%

ми сезону до 200,3 (197,5) млн тонн і 407,5 (403,3)

млн тонн відповідно.

У свою чергу, прогноз світового експорту пшени%

ці на 2019/20 МР був підвищений до 174 (+2) млн

тонн, тоді як оцінка запасів знижена до 274,6 (278,2)

млн тонн.

У Франції 
прогнозують збільшення 
експорту пшениці
АНАЛІТИКИ французького консалтингового агент%

ства FranceAgriMer п'ятий місяць поспіль підвищу%

ють прогноз експорту пшениці з Франції за межі

країн ЄС на 2019/20 МР — в лютому на 0,2 млн т в

порівнянні з попередньою оцінкою, до 12,6 млн т,

що на 30% вище за показник попереднього сезону

(9,7 млн т).

Одночасно експерти скоротили прогноз внутріш%

нього споживання зернової — до 15,3 (%0,1) млн т,

що, тим не менш, все ще перевищує рівень 2018/19

МР (14,4 млн тонн). Прогноз виробництва французь%

кої пшениці в поточному сезоні збережений на рівні

35,8 млн т (+ 15% за рік).

Крім того, проведені підвищувальні коригування

оцінки врожаю кукурудзи у Франції в 2019/20 МР —

на 0,2 млн т, до 10,3 млн т (у попередньому сезоні —

10,5 млн т). Прогноз внутрішнього споживання і кін%

цевих запасів зернової також підвищено на 0,1 млн т

— до 6,6 (7,5) млн т і 2,2 (2,1) млн т відповідно.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 12 лютого 2020 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +0,0790 151,3300
CME – Травень'20 +0,0000 153,9300
CME – Липень'20 +0,0790 156,3700

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень'20 +0,8000 190,8500
Euronext – Червень'20 +0,4800 195,5900
Euronext – Серпень'20 +0,6200 199,4900

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Березень'20 0,0000 –
TOCOM – Травень'20 0,0000 –
TOCOM – Липень'20 0,0000 –

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +1,9842 201,1350
CME – Травень'20 +1,6167 201,4290
CME – Липень'20 +1,5432 201,5025

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень'20 +9,1859 209,2391
Euronext – Травень'20 &9,1859 208,1522

Euronext – Вересень'20 0,0000 200,0000
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext –Травень'20 +2,0217 432,3370
Euronext – Серпень'20 +0,9239 420,9239

Euronext – Листопад'20 +0,9891 423,3696
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +2,6688 175,3256
CME – Травень'20 +1,7405 173,4690
CME – Липень'20 +1,9726 169,4079

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +2,7925 327,1659
CME – Травень'20 +2,2781 331,4282
CME – Липень'20 +1,6167 335,8374

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Лютий'20 0,0000 –
TOCOM – Квітень'20 0,0000 –

TOCOM – Червень'20 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +0,9921 321,5409
CME – Травень'20 +0,9921 327,2729
CME – Липень'20 +0,8818 333,1151

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Березень'20 +0,6828 68,3480
CME – Травень'20 +0,7048 69,1189
CME – Липень'20 +0,6828 70,3965

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 &4,7356 294,9281
CME – Травень'20 &4,7356 299,9941
CME – Липень'20 &3,4140 297,6814

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Березень'20 +0,0013 0,3538
CME – Квітень'20 +0,0013 0,3601

CME – Травень'20 +0,0013 –
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Лютий'20 +0,0009 2,7357
CME – Березень'20 +0,0010 2,6762

CME – Квітень'20 +0,0003 2,6982
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень'20 +8,1498 –
CME – Травень'20 +0,4405 331,9383
CME – Липень'20 &0,4405 –

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

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 07 лютого 2020 року

Біржа 
(зернові) 

Березень ’20 Травень ’20 Липень ’20 Вересень ’20 Грудень ’20

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 205,31 5,5875 0,0500 5,5675 0,0425 5,5700 0,0450 5,6250 0,0350 5,7100 0,0300
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 173,61 4,7250 0,0700 4,7850 0,0600 4,8525 0,0525 4,9325 0,0450 5,0475 0,0450
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 196,85 5,3575 0,0200 5,4550 0,0225 5,5425 0,0200 5,6275 0,0175 5,7325 0,0100
CBOT Чикаго (Кукурудза) 140,91 3,8350 0,0225 3,8850 0,0200 3,9225 0,0125 3,8950 0,0175 3,9400 0,0325

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Березень ’20 Травень ’20 Липень ’20 Серпень ’20 Вересень ’20

324,07 8,8200 0,0950 8,9500 0,0825 9,0800 0,0750 9,1250 0,0700 9,1325 0,0675

США. Ставки океанського фрахту на 07 лютого 2020 року

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

«Handymax» 
40&46 тис.тонн

«Panamax» 
54+ тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 16 13

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28

Південь Південної Америки (Чилі) 26

Північ Південної Америки (Колумбія) 18 15

Схід Південної Америки (Бразилія) 21

Західна Африка (Нігерія) 57

Східне Середземномор'я (Італія) 41

Західне Середземномор'я (Марокко) 34

Близький Схід (Ірак) 70

Близький Схід (Єгипет) 25

Японія 44 43

Атлантичне узбережжя

Північ Південної Америки (Венесуела) 33

Західна Африка (Нігерія) 56

Близький Схід (Єгипет) 56

Північно&Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26

Південь Південної Америки (Чилі) 30

Північ Південної Америки (Колумбія) 25

Близький Схід (Ірак) 55

Близький Схід (Єгипет) 24

Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41

Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29

Тайвань 25 24

Південна Корея 24 23

Японія 24 23
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 14.02.2020 (07:30) по 18.02.2020 року (до 07:29), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 5820 5770 5570 – – 4750 – – – – 4830
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5690 5640 5440 – – 4620 – – – – 4700
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5610 5560 5360 – – 4540 – 4180 – – 4620
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5670 5620 5420 – – 4600 – – – – 4680
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5670 5620 5420 – – 4600 – – – – 4680
Філія «Кам’янка&Дніпровська», Запорізька обл. – 5520 5470 5270 – – 4450 – 4180 – – 4530
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5610 5560 5360 – – 4540 – – – – 4620
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5750 5700 5500 – – 4680 – 4280 – – 4760
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 5395 5345 5145 – – 4325 – – – – 4405
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5470 5420 5220 – – 4400 – – – – 4480
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 5400 5350 – – – – – – – – 4430
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 5250 5200 5050 – – – – – – – 4330
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 5290 – – – – – – – – – 4370
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 5250 5200 5050 – – – – – – – 4330
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – 5050 – – – – – – – 4330
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 5200 5150 – – – – – – – – 4300
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 5200 5150 5000 – – 4200 – 3930 – – 4300
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 5150 5000 – – 4200 – – – – 4300
Філія «Денихівська», Київська обл. – 5300 5250 5070 – – 4250 – – – – 4330
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4330
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 5200 5150 5000 – – 4150 – – – – 4250
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 5150 5100 4950 – – 4150 – – – – 4200
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4950 4900 4750 – – 3950 – 3650 – – 3900
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 5050 5000 4850 – – – – – – – 4000

ПШЕНИЦЯ. Протягом минулого

тижня котирування на пшеницю на

біржі у Чикаго (CBOT) незначно зни%

зилися, водночас як на Паризькій

біржі (Матіф) навпаки, продемонстру%

вали зростання. Така тенденція на

біржі Матіф частково спричинена ос%

лабленням курсу євро відносно долара

США. 

На фізичному ринку за цей період,

у зв'язку із значним розривом між ці%

новими ідеями продавців і покупців,

відзначався доволі низький рівень

торгової активності. Проте низка дер%

жавних покупців (з Єгипту, Йорданії,

Туреччини) все%таки демонстрували

інтерес до закупівлі пшениці. Серед

проведених тендерів варто відзначити

тендер єгипетського державного ім%

портера — GASC (організований 10

лютого), у рамках якого було закон%

трактовано 360 тис. тонн продоволь%

чої пшениці: 180 тис. тонн румунсько%

го та 180 тис. тонн російського похо%

дження, період поставки закуплених

партій припадає на третю декаду бе%

резня 2020 року. 

Варто відзначити, що цього разу

контрактні ціни виявилися значно

нижчими за ціни переможців минуло%

го тендера. Попередній тендер єгипет%

ського імпортера відбувся 30 січня

2020 року, обсяги закупівлі становили

180 тис. тонн з поставкою у період з

11%25 березня 2020 року. 

Слід зауважити, що опублікований

11 лютого звіт Міністерства сільського

господарства США виявився ней%

тральним для ринку пшениці. Світове

виробництво даної культури за остан%

німи даними американських експертів

становить 763,95 млн тонн (проти

764,39 млн тонн у попередньому звіті). 

Оцінка світового експорту скори%

гована у бік зростання до 182,82 млн

тонн (+1,75 млн т), а прогноз щодо

перехідних запасів на кінець марке%

тингового року фактично залишився

незмінним, на рівні 288,03 млн т.

Станом на 13 лютого закупівельні
ціни в портах України наступні: пше�
ниця 2�го класу: 5750�5950 грн/т, 3�го
класу: 5700�5900 грн/т, фураж: 5600�
5850 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Ситуація на ринку ячме%

ню протягом минулого тижня не від%

значалася високим рівнем активності.

Варто відмітити зростання пропозиції

ячменю Причорноморського похо%

дження, проте відсутність предметно%

го попиту з боку покупців утримує

ціни на рівнях попередніх тижнів. 

Європейський ячмінь, незважаючи

на ослаблення курсу євро відносно до%

лара США (на рівні %1,2% за тиждень),

навпаки, трохи зріс у ціні. Так, висхід%

ний ціновий тренд по пшениці на Па%

ризькій біржі (+2,7% за тиждень) ком%

пенсував девальвацію європейської

валюти. Анонсований тендер Йорда%

нії на закупівлю ячменю з відванта%

женням у травні%червні поточного

року, що мав відбутися 12 лютого, було

відмінено та оголошено про його пов%

торне проведення наступного тижня. 

Станом на 13 лютого закупівельні
ціни в портах України на ячмінь перебу�
вають у діапазоні 4850�5000 грн/т.

КУКУРУДЗА. Протягом поточного

тижня Китай потроху повертається з

подовжених канікул, але про відно%

влення колишніх рівнів ринкової ак%

тивності, які ми спостерігали з боку

Азії до січня 2020 року, говорити поки

зарано. Більшість співробітників ки%

тайських компаній працюють наразі

дистанційно (вдома), що накладає від%

биток на швидкість прийняття будь%

яких рішень з їхнього боку і на манеру

поведінки на ринку.

На Чиказькій біржі котирування

кукурудзяних ф'ючерсів залишаються

в уже звичному для останнього часу

ціновому діапазоні. Подальша ситуа%

ція на ф'ючерсному ринку залежатиме

від появи нових імпульсів для розвит%

ку конкретної спрямованості тренду.

Поточного тижня аналітики Міні%

стерства сільського господарства

США внесли наступні коригування по

кукурудзі до балансового звіту: світо%

вий валовий збір кукурудзи перегля%

нуто до 1111,59 млн тонн (проти

1110,84 у звіті, опублікованому у

січні). Оцінки виробництва цієї куль%

тури для США, Бразилії та Аргентини

залишилися незмінними, на рівні

347,78 млн т, 101 млн тонн та 50 млн

тонн відповідно. Для України даний

показник було підвищено на 300 тис.

тонн до 35,8 млн т.

— коригування оцінки річного ек%

спорту кукурудзи у світі незначне, по%

точна оцінка становить 165.77 млн

тонн (165.64 мн т у січні). У розрізі

країн — найбільших експортерів цієї

культури експортний потенціал вигля%

дає наступним чином: США 43,82

млн(%1,27 млн т) т,  Бразилії та Арген%

тина сумарно 69,5 млн тонн (без змін),

Україна31 млн тонн (+0.5 млн т)

— прогноз щодо залишків кукуру%

дзи у світі  на кінець маркетингового

року становить 296,84 млн тонн (

проти 297,81 млн тонн у попередньому

звіті). 

Станом на 13 лютого ц. р. закупі�
вельні ціни в портах України на куку�
рудзу перебувають у діапазоні 4800�
5050 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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

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

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес%Трейдинг» на 13.02.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 5000 – 5200 5100 – – – 4250
ТОВ «Королівське ХПП» – 5000 – 5200 5100 – – – 4250
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4400
ТОВ «УкрАгроКом» – 5000 – 5200 5100 – – – 4250
ПАТ «Шарівське» – 5000 – 5200 5100 – – – 4250



НАРАЗІ ж наводимо завершальну

трійку. Але оскільки всі складові

цього «рейтингу» трендів взаємо%

пов'язані, дещо повернемося до

пункту №7 — «Кругова економі�
ка/Виробництво енергії». 

Повторимося, що її складовою

є «мікрогенерація» — тобто дріб%

номасштабне виробництво енергії

для забезпечення потреб окремого

підприємства або локального ра%

йону (а не для задоволення попиту

на енергію як такого). Фермерські

господарства дедалі більше відда%

ватимуть перевагу мікрогенерації,

заснованій на більш дешевих від%

новлюваних технологіях — вітро%

вій, сонячній, геотермальній та гі%

дроенергетиці, адже вартість тра%

диційної енергії продовжує зроста%

ти. Ба більше, фермери намагати%

муться, наскільки це можливо, ви%

користовувати всю енергію, яка

заходить на певні виробничі опе%

рації та виходить із них. Це дозво%

лить максимально підвищити

енергоефективність — за рахунок

скорочення/повторного викори%

стання/переробки потоків відхо%

дів, інтеграції декількох потоків

доходів і оптимізації процесів. 

Перераховані вигоди від за%

стосування цього підходу назива%

ються «круговою економікою».

Яскравим прикладом рециркуля%

ції відходів є анаеробне зброджу%

вання (AD, англ. — anaerobic di%

gestion). Це природна форма про%

цесу перетворення відходів на

енергію (англ. waste%to%energy)

шляхом розщеплення сирови%

ни/відходів органічного похо%

дження: гній тварин, рослинні за%

лишки й енергетичні культури,

харчові відходи та продукти пере%

робки тощо — здатні продукувати

біогаз шляхом безкисневого роз%

щеплення.

Процес оптимізації AD дозво%

лить фермерським господарствам

за рахунок рециркуляції ресурсів

створювати продукти з доданою

вартістю з потоків відходів агрови%

робництва.

З цього випливає наступний, 8

пункт, Топ%10 техно%трендів.

8. Внутрішнє
вертикальне
землеробство
ВНУТРІШНЄ вертикальне земле%

робство можна визначити як

практику вирощування продуктів,

розташованих один над одним у

закритому і контрольованому се%

редовищі. Використання «зрос%

таючих» полиць, встановлених

вертикально, значно скорочує

площу земельної ділянки,

необхідної для вирощування ро%

слин, в порівнянні з традиційни%

ми методами рільництва. Цей тип

вирощування часто асоціюється з

міським сільським господарством

через його здатність буквально

рости в обмеженому просторі (див.

«GREENHOUSE — життя під

склом», — «Агропрофі», №3 від 25

січня 2019; «Виставка SIVAL —

завжди на крок попереду» — «Агро�

профі», №3 від 20 січня 2018 р. —

прим. ред.).

Вертикальні ферми унікальні

тим, що для деяких рослин не по%

трібно ґрунту — більшість із них є

або гідропонними, де овочі виро%

щуються в чаші з водою, багатою

поживними речовинами, або ае%

ропонними, де коріння рослин

систематично обприскують водою

з поживними речовинами. Замість

природного сонячного світла в

таких теплицях використовується

спеціальне штучне освітлення.

Вертикальне землеробство

максимально подібне до інтенсив%

ного садівництва і є найбільш ви%

раженим прикладом контрольова%

ного або точного землеробства.

Воно може включати в себе всі ре%

волюційні надбання сучасного

сільського господарства і застосо%

вувати усі попередні 7 пунктів із

«Топ%10». 

Річ у тім, що серед найбільш

поширених ризиків агробізнесу є

його залежність від погодних

умов, примх природи. І успішність

агробізнесу натепер полягає у

максимальному протистоянні цим

природним викликам. Вертикаль%

не землеробство зводить ці ризики

до мінімуму.

Отже двома визначальними

рисами вертикального землероб%

ства є створення декількох шарів

«зростаючого» простору (збіль%

шення площі зростання на оди%

ницю площі землі) та забезпечен%

ня всіх біологічних потреб рослин

(світло, поживні речовини, вода

тощо) завдяки технологічним рі%

шенням, таким як рециркуляція в

гідропоніці та світлодіоди з низь%

ким енергоспоживанням. 

Контроль є ключовою перева%

гою цього підходу, який дозволяє

створити для рослини максималь%

но сприятливі умови завдяки тех%

нологічним рішенням — визначе%

на довжина хвилі світла, концен%

трація поживних речовин, кіль%

кість води і температура, щоб

спровокувати розвиток бажаних

характеристик/поживних компо%

нентів в культурі. Цей підхід за%

снований на наукових досліджен%

нях, що охоплюють реакцію ро%

слин на стрес (наприклад, зміна

освітленості), який є важливою

рушійною силою поживної цін%

ності, але не може бути послідов%

но відтворений на відкритому по%

вітрі. З контролем приходить по%

тенціал для високого рівня ефек%

тивності. 

Як уже було сказано, залежно

від кількості шарів «зростаючого»

простору, вертикальна ферма

може давати набагато більше про%

дукції на тій самій площі, що й її

відкритий еквівалент. 

Також можливо контролювати

входи і виходи процесу, і тому вер%

тикальне землеробство в примі%

щеннях може бути поєднане з ви%

робництвом поновлюваних дже%

рел енергії і технологіями пере%

робки відходів. Останні пропону%

ють можливість повторного вико%

ристання поживних речовин і

повторного споживання теплової

енергії, а також утилізацію додат%

кових відходів, такі як CO
2, що

утворюється під час AD. 

Критики відзначають, що вер%

тикальне землеробство у поєднан%

ні з круговою економікою є про%

цесами неминуче витратними.

Але витрати не є непереборними

перешкодами, хоча із самого по%

чатку вимагають великих капіта%

ловкладень. Проте впровадження

елементів технології (наприклад,

гідропоніки) набуває дедалі біль%

шого поширення у світі, так само

як і зростає кількість виробництв,

спрямованих на цілорічне поста%

чання продукції рослинництва без

застосування хімічних речовин у

процесі вирощування. 

9. Профілактична
медицина — 
One Health
НА МАЙБУТНЮ сільськогоспо%

дарську практику дуже сильно

впливатиме сучасне визнання

того, що людська та ветеринарна

медицина тісно взаємопов'язані, і

їх слід розглядати паралельно.

«Ініціатива єдиного здоров'я»

(англ. The One Health Initiative)* —

це глобальний рух, який закликає

лікарів з усіх дисциплін визнати

зв'язки між їхніми практиками та

врахувати їхній взаємний вплив.

Основне значення для цього

мають занепокоєння щодо появи

дедалі більшої кількості стійких до

антибіотиків мікроорганізмів та

поширеності зоонозних захворю%

вань (зооноз — це інфекційні хворо�

би тварин, які здатні іноді переда�

ватися від тварин до людини. Серед

найактивніших джерел та резер�

вуарів зоонозів виступають хижі

ссавці (найчастіше сказ), кажани

(сказ), гризуни та комахоїдні (леп�

тоспіроз, туляремія), травоїдні

(сибірка). Іноді в медичній літера�

турі ті зоонози, що можуть бути

передані людині, називають зооан�

тропонозами — прим. ред.). 

Сільське господарство було

визнано в усьому світі джерелом

антибіотикорезистентності та пе%

редачі зоонозних хвороб. І нове

законодавство почало більш жор%

стко регламентувати вживання

цих препаратів на тлі побоювань

щодо здоров'я людини та відсут%

ності відкриттів нових антибіо%

АГРОПРОФІ

№ 4 [457] 14 лютого, 2020 ІННОВАЦІЇ12 Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Топ�10 техно�трендів 
для сільського господарства 

Продовження. 

Початок див. «Агропрофі» 

№3 від 31 січня 2020 року, 

стор. 12%13

Щоби краще зрозуміти наслідки розвитку

АПК у сучасних реаліях «Сільського госпо%

дарства 4.0», 2019 року двоє академіків

IBERS з Аберіствітського університету

(Уельс, Велика Британія; заклад входить до

топ%200 кращих вишів світу — прим. ред.)

підготували ґрунтовну доповідь для Farming

Connect. У цій доповіді лектор по тварин%

ництву Кейт Вільямс і експерт по агротех%

ніці д%р Пітер Вуттон%Бірд описують 10 ос%

новних технологій, які можуть стати рушій%

ною силою цієї індустріальної революції в

сільському господарстві. Вони вважають,

що це буде значною мірою корисно як для

прогресивних фермерів, так і для суспіль%

ства в цілому. І стане в нагоді не лише в

плані виробництва продовольства, але і в

плані протистояння зміні клімату та його

впливу на здоров'я населення світу.

До цієї Топ%10 техно%трендів увійшли: 

1. Сучасний «гросбух», або технологія

розподільчої книги.

2. Смарт, безпечність та простежува%

ність.

3. Точне землеробство.

4. Робототехніка, штучний інтелект (AI) і

передові сільськогосподарські машини.

5. Зв'язок і «Інтернет речей».

6. Електрифікація.

7. Кругова економіка/Виробництво

енергії.

Проєкт перших в Європі парникових веж для вертикального
землеробства у передмісті Парижа — Роменвіль (вигляд зсередини)

«Агропрофі» ознайомилась із
системами вертикальних садів ще

2018%го у Франції на виставці SIVAL



тичних сполук в останні десяти%

ліття.

Це призвело до зосередження

уваги на профілактичній медици%

ні, біозахисті та утриманні тварин,

що переосмислює практику ско%

тарства для сільськогосподарських

підприємств у багатьох країнах.

Наприклад, вакцини наступного

покоління, що засновані на послі%

довностях ДНК або РНК, які ко%

дують специфічні антигенні білки

на основі конкретного збудника.

Ці послідовності переймаються

вакцинованим організмом і дозво%

ляють йому набути власний імуні%

тет. Такі вакцини легше виробляти

у великих масштабах і вони потен%

ційно ефективніші для запобіган%

ня спалахам захворювань. 

Поряд із медичними втручан%

нями також спостерігаються

швидкі зміни в практиці утриман%

ня, харчуванні тварин та раціо%

нальному дбайливому викори%

станні довкілля. Технології, що за%

стосовуються в цих сферах, також

можуть бути трансформаційними,

особливо в контексті ініціативи

єдиного здоров'я. Наприклад, си%

стеми змиву, які зараз застосову%

ються на (переважно) молочних

фермах США, які використовують

струмінь води для очищення твер%

дих підлог сараю та потужність

фільтрації піску для очистки води.

Вода зливається вздовж алей, по%

будованих під кутом схилу 2%3%,

що видаляє весь гній та очищає

ноги корів. Потім брудна вода

через стік і потрапляє в піщаник,

де тверді відходи падають на дно, а

вода стікає для ще одного циклу

фільтрації, перш ніж потрапити до

накопичувального резервуару, го%

тового для подальшого викори%

стання.

Що стосується харчування

тварин, то ціла низка кормових

домішок, включаючи пребіотики

та пробіотики, добавки до кормів,

мінеральні та мікроелементи, а

також фітохімічні (наприклад,

жирні кислоти) покращувачі

останніми роками отримали увагу

з боку науковців, і вони перебува%

ють на різних стадіях практичного

застосування. По суті, кожен із

цих підходів разом із поліпшен%

ням утримання тварин має на меті

покращити загальний стан здо%

ров'я та життєву стійкість тварин,

зменшуючи у такий спосіб захво%

рюваність.

Аналогічний підхід можна за%

стосувати для покращення умов

навколишнього середовища, таких

як здоров'я ґрунтів, для поліпшен%

ня доступу до поживних речовин

кормів та кормових культур, а

отже, і для харчування тварин.

Біобезпека також опинилася в

центрі уваги людства через про%

блеми зі здоров'ям і є необхідною

складовою сучасного сільського

господарства. 

Комбіновані заходи, серед

яких скорочення використання

пестицидів, гербіцидів та фунгіци%

дів, а також вищезгадані заходи

профілактики у ветеринарії та

необхідність зменшити розповсю%

дження нових шкідників та хво%

роб на тлі зміни клімату, дають по%

штовх для застосування більш

складних заходів біобезпеки. За

ефективного застосування цих за%

ходів людство може отримати

якісні матеріально%технічні та фі%

нансові вигоди. 

Наразі відбувається рух щодо

інтеграції біобезпеки тварин і ро%

слин, особливо в змішаних госпо%

дарствах, та спроба зосередити зу%

силля на профілактиці, а не на лі%

куванні. І кожному фермерському

господарству, і керівним органам

різних рівнів на місцях слід буде

визначитись, як саме застосувати

ресурси біобезпеки — на заходи з

профілактики захворювань, на за%

ходи з контролю чи вже для лікві%

дації наслідків хвороби. Відтак аг%

раріям доведеться проаналізувати

витрати, ризики та вигоди від об%

раних заходів. 

Швидше за все, підхід минуло%

го століття — «будувати стіни» для

захисту, вже не буде таким резуль%

тативним. Адже на дедалі більше

глобалізованому ринку майбут%

нього імпорт може продовжувати

дешевшати, і для захисту знадоби%

тися інший підхід. 

Нещодавня аналітика запро%

понувала три основи майбутньої

біобезпеки: інтеграція заходів

біобезпеки (наприклад, рослин і

тварин), посилення міжнародної

співпраці (наприклад, комуніка%

цій, систем попередження та стан%

дартизованих протоколів) та пі%

двищення стійкості (наприклад,

селекція на стійкість, вакцини,

диверсифікація культур).

10. Генна інженерія
ФЕРМЕРИ десятиліттями гене%

тично конструювали свою худобу,

навіть не знаючи цього. Селекція

— це найдавніша інженерна

форма, яка забезпечує виведення

тільки тварин із бажаними госпо%

дарю ознаками, щоб підвищити

ймовірність цих характеристик у

потомства. 

У сучасному ж світі доступни%

ми стали молекулярні методи, такі

як генетичне тестування, для імо%

вірного виявлення особин із бажа%

ними генетичними ознаками. Ге%

нетична оцінка широко застосо%

вується спільно зі статистичними

методами (BLUP)** для прогнозу%

вання показників продуктивності

поголів'я (фертильність, мате%

ринські особливості, вага при

забої тощо). Значення BLUP до%

ступні для більшості чистих порід

і суттєво сприяли утриманню рід%

кісних та чистокровних особин

худоби. Завдяки державним про%

грамам фінансуванням в Уельсі

багато фермерів змогли визначи%

ти генетичний профіль поголів'я

своїх овець і зараз почали це ро%

бити зі своїми племінними бара%

нами.

Останнім часом приділяється

багато уваги технології CRISPR***

— інструменту редагування генів,

який дозволяє постійно модифі%

кувати ДНК у живих клітинах. У

тваринництві це дозволяє вводи%

ти гени стійкості до хвороб, на%

приклад, в одне покоління, а

потім шляхом селективного ро%

зведення створити поголів'я пов%

ністю стійких до хвороб тварин,

що зменшує потребу в антибіоти%

ках, протипаразитарних препара%

тах та багатьох інших ветеринар%

них втручаннях. 

Інший приклад стосується En%

viropig (дослівно «енвіро%свині»). 

Enviropig™ є товарним знаком

для свині, яка була генетично

спроектована, щоб виділяти

менше фосфору в калі. Ця техно%

логія зустріла опір як споживачів,

так і прихильників природного

утримання тварин, і громадське

сприйняття залишається ключо%

вим питанням цієї технології. Ка%

надська біотехнологічна компанія

(CBAN and BFF) винайшла першу

ітерацію біо%свині 1999 року, а

2010%го Гельфський університет

(Онтаріо, Канада) отримав дозвіл

на відтворення та експорт Enviro%

pig, але науковці зіткнулися зі

значним опором з боку спожива%

чів та активістів. Цих свиней от%

римали за допомогою генної інже%

нерії, вмонтувавши особинам ген,

щоб свині виділяли в фекаліях на

30%70% менше фосфору завдяки

ферменту фітази (що виробляєть%

ся в слинній залозі), щоб забезпе%

чити більш ефективне засвоєння

фосфору, який міститься в кормо%

вих компонентах — кукурудзі і сої.

Станом на червень 2012 року все

поголів'я цих свиней було гуманно

евтаназовано після того, як уні%

верситет оголосив про припинен%

ня досліджень та відхід від спів%

праці з біотехнологічною компа%

нією. 

Попри те, що концепція гене%

тично модифікованих тварин є

технічно обґрунтованою, існує чи%

мало моральних та етичних пи%

тань, з якими можна зіткнутися,

перш ніж все, що наближається до

використання цих технологій,

може бути реально впроваджено.

Підготував Артем Житков
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* «Ініціатива єдиного здоров'я» — це рух за створення рівноправного, всеосяжного співро�

бітництва між лікарями, лікарями�остеопатами, ветеринарами, стоматологами, медсе�

страми й іншими в галузі охорони здоров'я і навколишнього середовища. Він зародився 2006

року і наразі включає Американську медичну асоціацію, Американську ветеринарну медичну

асоціацію, Американську академію педіатрії, Американську асоціацію медсестер, Американсь�

ку асоціацію лікарів громадської охорони здоров'я, Американське товариство тропічної меди�

цини і гігієни, Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC), Міністерство сільсько�

го господарства США (USDA) і Національне агентство з гігієни довкілля США. Крім того,

понад 950 видатних вчених, лікарів та ветеринарів в усьому світі підтримали цю ініціативу.

** BLUP (англ., Best Linear Unbiased Prediction, буквально Найкращий лінійний неупере�

джений прогноз) — це метод селекційної і генетичної оцінки тварин. Це індекс, цифра, значен�

ня якої дозволяє зробити висновок про практичну цінність (генетичний потенціал, продуктив�

ні якості тощо) для конкретної свині, корови, коні, собаки і т.д. В основі методу лежать

дуже складні математичні і статистичні розрахунки.

*** Технологія CRISPR — це надлегке редагування генів (Clustered Regularly Interspaced Pa�

lindromic Repeats перекладається з англійської як Короткі паліндромні повтори, регулярно

розташовані групами). CRISPR�системи розвинулися природнім шляхом для забезпечення за�

хисту клітини від чужорідних вірусів. На початку редагування генів у розпорядженні біологів

був молекулярний набір інструментів, схожий на друкарський верстат. Зміна ДНК являла

собою доволі безладний та трудомісткий процес завантаження генів на віруси, що пов'язані з

клітинами�мішенями. Весь процес проводився практично навмання — може вийде цього разу,

а може ні. Сьогодні у розпорядженні науковців генетичний аналог Microsoft Word, і вони мо�

жуть редагувати гени майже так само легко, як розробники програмного забезпечення реда�

гують код.

One Health Initiative запровадила міжвидовий підхід до охорони здоров'я.
Фото: http://www.onehealthinitiative.com

2012%го Університет Гвельфа (Канада) припинив пошуки фінансування
для програми Enviropig. Фото: https://www.theglobeandmail.com

Тріада Єдиного Здоров’я:
Здоров’я природи,
Здоров’я тварин,
Здоров’я людей
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* * *

18%20 лютого 2020 року в Києві стартує «АгроВесна

2020» з трьома ювілейними міжнародними виставками
«Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрук�

ти. Овочі. Логістика». Організатор: ТОВ «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок».
На відвідувачів чекає цікава, професійна бізнес%програ%
ма, серед головних подій якої зокрема, такі.
18 лютого 2020 року:

• Agro Animal IT Forum. Digital%розробки в управлінні
фермами та інновації в годівлі

• «Зерновий індустріальний форум 2020. Борошно.
Переробка» Секція: «Інноваційне елеваторне госпо%
дарство»

• Майстер%клас: «Оптимізація молочного бізнесу» (на
досвіді ферми «Молоко Вітчизни», м. Конотоп)

• Інноваційно%консультаційний форум з питань розвитку
садівництва та ягідництва: «Садівництво в контексті ро%
звитку сільських територій»

• «Насіннєвий форум 2020»
• Агрохімічний форум 2020 «День добрив» 
• Міжнародна конференція: «Ефективне птахівництво»
• Нідерландсько%український ІТ агробізнес%форум
• AGROinLOG: бізнес%рішення для переробки рослинної

біомаси
• Дискусійна панель: «Перед  посівною. Як  підвищити

рентабельність агробізнесу»
19 лютого 2020 року:

• Agro Animal IT Forum. Digital%розробки в управлінні
фермами та інновації в годівлі

• «Зерновий індустріальний форум 2020. Борошно. Пе%
реробка» Стратегічна сесія: «Як створити прибуткову
модель ринку борошна?»

• VІ Британсько%український агробізнес форум: «Ефек%
тивна молочна ферма»

• Агрохімічний форум 2020 «День знань про насіння та
ЗЗР»

• День Франції в Україні
• Міжнародна бізнес%конференція: «Агробізнес у нових

реаліях»
• Конференція: «Збільшення прибутків у міжнародній

торгівлі»
20 лютого 2020 року:

• Agro Animal IT Forum. Digital%розробки в управлінні
фермами та інновації в годівлі

• 8%й День молодого спеціаліста
• Конференція: «5+5. 10 перспективних плодоовочевих

культур в 2020 році»
• Агрохімічний форум 2020 «День біотехнологій»
Також у програмі заходів «Агро Весна 2020» чимало спе%
ціалізованих та науково%практичних семінарів від про%
відних гравців аграрного ринку України та світу та нау%
ковців.

* * *

21 лютого 2020 року в Києві відбудеться VIІI Київ�

ський агрохімічний форум. Добрива, ЗЗР, Насіння».
Організатором щорічного заходу являється ІА «Інфоінду%
стрія».
Тематика Агрохімічного форуму 2020 буде присвячена
проблемам перспектив насіннєвого ринку в Україні,
ефективності живлення і захисту рослин.
1. ЗЗР — виклики ринку.
У складі сесії — доповіді і круглий стіл, присвячені на%
прямкам розвитку ринку в 2020 році і в стратегічній перс%
пективі, змінам в процесі реєстрації агрохімікатів та ос%
новним проблемними зонам у галузі ЗЗР. Круглий стіл
викликає учасників з провідних компаній щодо обгово%
рення одного із критичних питань галузі.
2. Насіння — акцент на якість!
Фахівці галузі у доповідях всебічно висвітлять реалії на%
сінництва в Україні, розглядаючи проблеми якості, об%
робки, стандартизації тощо.
3. Майбутнє добрив: інновації чи лайфхаки?
Аналіз тенденцій на ринку спеціальних добрив і біости%
муляторів, роль мезо— і мікроелементів, вірне їх викори%
стання у сільгоспвиробництві, нагальні потреби у ком%
плексах елементів живлення.

* * *

25 лютого 2020 року в Києві проводиться Третя

щорічна профільна конференція «Транспортна

логістика зернових 2020». Організатор — компанія
Oleynik.
Мета заходу — знайти і обговорити оптимальні рішення в
забезпеченні якісної і швидкої логістики зернових.
Обговорюватимуться основні напрямки
транспортування: вивіз врожаю з поля на тік чи елеватор,
внутрішні перевезення для зберігання продукції чи
переробки, контейнерне транспортування на
український ринок чи на експорт. Розглядатимуться такі
види перевезень зерна, як сільгосптехніка,
автотранспорт, залізниця та контейнери.

* * *

26%28 лютого 2020 року в м. Херсон (ККЗ Ювілей%
ний) відбудеться 18 Міжрегіональна спеціалізована

сільськогосподарська виставка «Південна Агропро�

мислова виставка «Фермер 2020». Організатор ви%
ставки — Херсонська обласна державна адміністрація та
Херсонський виставковий центр «Експо%Центр».
Експозиції демонструватимуть матеріали у сфері насін%
ництва, рослинництва та селекції, добрива та засоби ро%
слин, сільськогосподарську техніку та запасні частини,
послуги з транспортування, зберігання та упаковки про%
дукції.

* * *

27 лютого 2020 року у Львові проводиться XIII Між�

народний форум з розвитку фермерства «Агропорт

Захід Львів 2020». Організатори — Департамент АПР
Львівської ОДА, Агропорт Україна.
АГРОПОРТ Захід Львів 2020, який відбудеться у Львові 27
лютого буде орієнтований на дрібних і середніх ферме%
рів. У поточному році особлива увага буде приділятися
сталому розвитку (SDG) сільських територій, що буде
охоплювати комплекс питань та проблематики: від ди%
версифікації економіки на рівні громад, до соціальної
сфери та безпечності харчових продуктів.
Протягом всього заходу буде працювати виставкова зона
зі стендами компаній по супроводу фермерства.

* * *

27 лютого 2020 року у Києві проводиться ІV Міжна�

родна конференція «Залізниці України: розвиток та

інвестиції». Організатор — Інформаційний сервіс «Про%
мышленные грузы».
Цьогорічна галузева конференція присвячена питанням
конкуренції на залізницях України. Конкуренція — це
необхідний рушій для підвищення ефективності функціо%
нування залізничного транспорту та його розвитку. Ос%
новні гравці українського залізничного ринку обговорю%
ватимуть принципи та можливості для формування кон%
куренції на ринку вантажних залізничних перевезень, пі%
двищення конкурентоспроможності національного заліз%
ничного перевізника, що врешті сприятиме економічно%
му розвитку держави.

Попередня програма передбачає обговорення таких тем:
— Залізниця — від монополії до конкуренції.
— Залізнична інфраструктура — стратегії розвитку за рин%
кових умов.
— Ринок магістральних локомотивів.
— Оперування вагонним парком. 
— Організація ефективних вантажних перевезень.
— Відповідальність між бізнесом та монополією.
Основна аудиторія конференції — оператори залізнично%
го рухомого складу, експедитори та вантажовласники.

* * *

2 березня 2020 року у м.Київ (UNIT.City) відбудеться
Бізнес�конференція «Quo vadis, АГРО?». Організатори
— Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та
агенція UCABevent.
Захід, який вперше збере агровиробників, представни%
ків ресурсних та сервісних компаній для обговорення
вектору розвитку українського агробізнесу в новому де%
сятилітті. Рослинне молоко та м'ясо з пробірки, зміна
клімату та кінець епохи традиційного агробізнесу — пи%
тання, які вирішать подальшу долю аграрного підприєм%
ництва.
Ключові теми для обговорення в рамках конференції:
— Традиційний агробізнес — кінець епохи високої мар%
жинальності;
— Міжнародний порівняльний аналіз діяльності агрохол%
дингів;
— Інновації як шанс вижити;
— М'ясо рослинного походження. Зворотній бік тварин%
ництва;
— 2020 — початок кінця чи нова ера агрохолдингів?
Конференція «Quo vadis, агро?» — це 200+ спеціалістів
агробізнесу; 10+ спікерів%практиків; 6+ годин спілкуван%
ня в колі професіоналів.

* * *

3%4 березня 2020 року у ВЦ KievExpoPlaza (с. Березів%
ка, Київська обл.) відбудеться XIII Міжнародний

молочний конгрес. Організатори — АВМ, ВАР, компанія
Dykun.
ХІІІ Міжнародний молочний конгрес — щорічний бізнес%
майданчик для ключових гравців молочного ринку, що
дозволяє ознайомитися із ситуацією в галузі, новітніми
розробками, почути доповіді провідних світових та віт%
чизняних експертів, а також визначити курс розвитку га%
лузі. Окрім того, це ще і можливість об'єднати зацікавле%
ні сторони, визначити можливості для інвестицій та про%
дуктивно провести час у колі однодумців.
XIII Міжнародний молочний конгрес це:
— понад 1500 учасників із 30 країн світу;
— більше 20 ТОП%спікерів — експертів світового масштабу;
— ключові напрямки розвитку галузі на 2020%2025 роки;
Протягом двох днів обговорюватимуться такі ключові
теми галузі:
— яка формула державної підтримки потрібна Україні;

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
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— ринок землі — недоліки та перспективи законодавства;
— зміни у вимогах харчового законодавства;
— як виробляти молоко гатунку «екстра». Український
досвід;
— додаткові резерви прибутковості молочної ферми;
— новинки в технологіях виробництва молока та ін.
Крім того, на гостей події чекають Ветеринарна конфе%
ренція, круглі столи, спеціалізована виставка обладнання
та дегустація якісних молочних продуктів «Смакуй УКРА%
ЇНСЬКЕ».

* * *

3%5 березня 2020 року у Львові («Арена Львів») від%
будеться XIII спеціалізована виставка «АгроТехніка�

2020». Організатор — ТОВ «Експольвів».
Основна мета проведення весняної виставки — надання
можливості місцевим сільгоспвиробникам, фермерам
вибрати та придбати техніку, запчастини та комплектуючі
на початку посівної кампанії. Агровиставка у Львові до%
поможе керівникам сільгосппідприємств та фермерських
господарств розібратись в різноманітті сільгосптехніки,
наочно оцінити пропозиції, проаналізувати можливості,
співвідношення якості і ціни.
Тематичні розділи виставки:
— сільгосптехніка, обладнання, комплектуючі, запчасти%
ни, сервіс;
— обладнання для тваринництва та переробки біомаси;
— засоби захисту рослин, добрива, насіння;
— сучасні технології та проекти у сільському господарстві.
В рамках виставки проводитимуться супутні заходи (кон%
ференції, семінари, круглі столи, презентації) за участю
Департаменту агропромислового розвитку Львівської
ОДА та учасників виставки.

* * *

2%5 червня 2020 року в м. Київ (НК «Експоцентр Ук%
раїни») проводиться 32�а Міжнародна агропромис�

лова виставка «АГРО�2020». Організатор — ТОВ «ТД
«Промфінінвест».
«АГРО%2020» — найбільша агропромислова виставка в
Україні та Східній Європі, виступає ефективною платфор%
мою для вдосконалення виробництва, впровадження ін%

новацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК Украї%
ни, діловим заходом, що відкрив можливості для спів%
праці з країнами — лідерами світового аграрного секто%
ру, а також унікальною нагодою для діалогу між приват%
ним бізнесом і державою, асоціаціями та іноземними
представниками.
Особлива увага приділяється: новинкам сільськогоспо%
дарської техніки та устаткуванню, високопродуктивним
породам свійських тварин, сучасним агротехнологіям
для всіх галузей сільського господарства.
Тематичні експозиції (спеціалізовані виставки):
• X спеціалізована виставка «ЕкспоАгроТех» — агро%

техніка і запасні частини для землеробства, рослинниц%
тва, меліорації, тваринництва, птахівництва, кормови%
робництва, харчової та переробної промисловості, ути%
лізації, присадибного господарства.

• IV спеціалізована виставка «Агротранспорт і логі�

стика» сфокусована на демонстрації розвитку та оп%
тимізації взаємодії виробничого, переробного і спо%
живчого секторів АПК, які тісно пов'язані різними ви%
дами внутрішніх зв'язків: транспортними, логістични%
ми, технологічними, інформаційними, фінансовими і
т.п.

• XIII спеціалізована виставка «Біопаливо» — виставка
відновлювальних джерел енергії. Спосіб підвищити
рентабельність у сільському господарстві за рахунок
використання відходів сільгоспвиробництва: бадилля,
соломи, лузги соняшника.

• IX спеціалізована виставка «Hi�Tech АГРО» — експо%
зиція, що збирає представників новітніх технологій,
прилади та обладнання, які використовуються в АПК
для точного землеробства, автоматизації та контролю,
управління підприємством.

• XIX спеціалізована виставка «ANІMAL`EX» — вистав%
ка присвячена обладнанню для тваринництва, та утри%
манню с/г тварин (ВРХ, коні, вівці, кози, птахи тощо).

• VI спеціалізована виставка «AGRO BUILD�EXPO» —
виставка будівництва в АПК. Представлено весь пере%
лік будівельних послуг: від розробки проекту аграрного
підприємства до його кінцевої реалізації.

• XIII спеціалізована виставка «FISHEXPO» — виставка
промислового рибальства.

• VII спеціалізована виставка «Рослинництво і агро�

хімія» — міжнародна виставка агрохімії, присадибного
господарства, садівництва, городництва, рослинниц%
тва.

• VIII спеціалізована виставка «Organic» — виставка
органічних продуктів, засобів та технологій.

• XVII спеціалізована виставка «ЕквіСвіт» — Націо%
нальна виставка конярства та кінного спорту.

• IV спеціалізована виставка «Сучасний Фермер» —
комплексні рішення для невеликих фермерських госпо%
дарств та приватних землевласників.

• IV спеціалізована виставка «EКО ДІМ» — ключовий
захід у сфері ЕКО будівництва, а також демонстрація
українському споживачу всього переліку будівельних
екологічно чистих матеріалів і технологій — від облаш%
тування заміського будинку до підбору земельної ді%
лянки.

У рамках «АГРО%2020» також відбудуться такі події: 
— РИНГ ТА АУКЦІОН. Аукціон племінних тварин, що від%
будеться в рамках виставки «АГРО%2020», де всі бажаючі
зможуть взяти участь у відкритих торгах та придбати тва%
рин рідкісних порід та рекомендованих для розведення у
конкретному регіоні.
— АГРО АВТО ШОУ. Це справжнє чотириденне автомо%
більне свято, що поєднує в собі автомобільну експозицію
від найкращих брендів, спеціально підготовлену трасу
для тест%драйвів кросоверів та позашляховиків та атмо%
сферу справжнього драйвового «кантрі».
— AGRO FOOD FEST. Тематичний фестиваль, експозиція
ресторацій та крафтових виробників. Свої кулінарні на%
працювання презентуватимуть київські та регіональні ре%
сторації, представники сучасної вуличної їжі, представ%
ники фермерських господарств.
— ТРАДИЦІЙНИЙ ЯРМАРОК. Ярмарок для широкого
кола споживачів, що включає медову алею пасічників,
алею з виробами народних промислів та ремесел, укра%
їнських виробників.

Сторінки підготував Артем Житков

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в

січні ціни на продукти харчуван%

ня та безалкогольні напої зросли

на 0,5%. Найбільше (на 6,6%) по%

дорожчали овочі. На 1,4%0,3%

зросли ціни на кисломолочну

продукцію, яловичину, продукти

переробки зернових, молоко,

сири, безалкогольні напої, хліб.

Водночас на 1,5%0,3% подешев%

шали яйця, цукор, свинина, рис,

риба та продукти з риби, соняш%

никова олія.

Ціни на алкогольні напої та

тютюнові вироби підвищилися на

0,8%, через подорожчання тютю%

нових виробів на 1,7%. 

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ

та інші види палива на 1,7% від%

булося в основному за рахунок пі%

двищення цін на природний газ

на 10,7%. Водночас на 2,9% зни%

зилися тарифи на опалення.

Ціни на транспорт у цілому

знизилися на 0,7% через здеше%

влення палива та мастил на 4,0% і

проїзду в залізничному пасажир%

ському транспорті на 1,5%. Разом

з тим на 1,4% подорожчав проїзд

в пасажирському автотранспорті. 

У сфері зв'язку ціни зросли на

0,8%, що пов'язано з подорожчан%

ням поштових послуг на 12,5%.

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні*
у січні 2020 року
СТАТИСТИКА Інфляція на споживчому ринку в січні 2020 р. порівняно із груднем
2019 р. становила 0,2%, із січнем 2019 р. — 3,2%. Базова інфляція в січні 2020 р.
порівняно із груднем 2019 р. становила &0,2%, із січнем 2019 р. — 3,3%.

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

За матеріалами Держстату України (Експрес�випуск від 10 лютого 2020 р.)

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

Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

Товари та послуги
Січень 2020 до

грудня 
2019

січня 
2019

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 0,2 3,2

Продукти харчування та безалкогольні напої 0,5 3,1
Продукти харчування загалом 0,5 3,1
Хліб та хлібопродукти 0,4 8,8
Хліб 0,3 9,0
Макаронні вироби 0,1 3,1
М'ясо та м'ясопродукти &0,2 2,8
Риба та рибопродукти &0,3 3,7
Молоко 0,4 6,2
Сир і м'який сир (творог) 0,4 6,8
Яйця &1,5 &15,5
Масло &0,1 6,5
Олія соняшникова &0,3 &2,1
Фрукти 0,0 13,5
Овочі 6,6 &9,4
Цукор &1,1 0,7
Безалкогольні напої 0,4 2,7

Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,8 12,6
Одяг і взуття &5,6 &3,3

Одяг &5,5 &3,0
Взуття &5,7 &3,9

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 1,7 &2,8
Утримання та ремонт житла 0,0 3,2
Водопостачання 0,0 11,1
Каналізація 0,0 9,1
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,4 6,6
Електроенергія 0,0 0,0
Природний газ 10,7 &21,1
Гаряча вода, опалення &2,5 0,5

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла &0,3 &1,0
Охорона здоров’я 0,0 2,8

Медичні товари, ліки та обладнання &0,4 0,9
Амбулаторні послуги 1,4 9,4

Транспорт &0,7 &1,4
Паливо і мастила &4,0 &6,1
Транспортні послуги: 1,0 7,5

Залізничний пасажирський транспорт &1,5 11,3
Автодорожній пасажирський транспорт 1,4 8,0

Зв’язок 0,8 9,9
Відпочинок і культура 0,0 &0,8
Освіта 1,4 13,5
Ресторани та готелі 0,6 8,6
Різні товари та послуги 1,7 8,8



Безсоромні 
Божественні руки
ЯПОНСЬКИЙ археолог%любитель Сін'їті

Фудзімура мав унікальну здатність знаходи%

ти стародавні артефакти. Його наділяли

надприродними здібностями і навіть дали

прізвисько «Божественні руки». Протягом

20 років його відкриття проливали світло на

японську первісну історію. І яка це була іс%

торія! Археолог%самоучка провів понад 150

археологічних розкопок в Японії. Фудзіму%

ра виявив останки помешкань, майстерно

виконані кам'яні знаряддя праці, яким було

700 тис. років. Його знахідки свідчили про

те, що на території Японії мешкала первіс%

на людина, яка була вправнішою за всі ві%

домі види первісної людини. Знахідки Фу%

дзімури буквально переписували історію

людської еволюції.

Один репортер почув про сумніви щодо

знахідок Фудзімури і таємно зафільмував,

як той закопував знаряддя праці на місці

розкопок і утрамбовував землю ногами.

Коли Фудзімурі показали цей відеозапис,

він зізнався у фальсифікації двох знахідок.

Коли фахівці почали переглядати всі його

великі відкриття, Фудзімура зізнався в тому,

що він сфальсифікував усі знахідки 2000

року. Він вибачився і зазначив, що робив це

«через неконтрольовані пориви». 

Не гірше за римлян
1937 РОКУ французький фермер працював

на своєму полі, коли мало не зламав плуг

об якусь каменюку. Каменюка виявилася

мармуровою статуєю. Він повідомив владі

про свою знахідку, і на його ферму з'їхалися

натовпи людей.

У міністерстві культури створили комі%

сію для вивчення цінної знахідки. Ця комі%

сія визначила, що статуя є справжньою

римською скульптурою, створеною в період

між 200 роком до н.е. і 200 роком н.е. Ста%

туя була визнана давнім витвором мистец%

тва, а французький уряд оголосив її націо%

нальним надбанням.

А два роки по тому місцевий художник

Франческо Кремонезе заявив, що це він

створив і закопав цю статую. Кремонезе

вважав свої роботи не гірше тих, що виста%

вляли в музеях, і його дратувало те, що на

його твори звертають мало уваги.

Майже ніхто не вірив у заяві Кремонезе.

Тоді він запросив усіх недовірливих до своєї

майстерні подивитися на шматки від статуї,

що відбив перед тим як її закопати. При%

клавши ці шматки до «оригіналу», мистец%

твознавці переконалися в правдивості слів

скульптора.

Нова британська історія
1747 РОКУ вчитель англійської мови

Чарльз Бертрам у листі до відомого ан%

глійського антиквара Вільяма Стьюклі роз%

повів про «цікаву рукописну історію рим%

ської Британії, написану якимось Річардом

Вестмінстером», яку він нібито знайшов у

будинку свого друга.

Стьюклі попросив вислати копію

цього документа, і рукопис справив на чо%

ловіка пригломшливе враження. Автор

манускрипту мав доступ до декількох

втрачених джерел і володів достатніми

географічними знаннями, щоб скласти ве%

лику карту Британських островів періоду

Римської імперії. Антиквари і історики

були в захваті від опублікованої Бертра%

мом книги, «Опис Британії», яка містила

нову інформацію про римську Британію, в

тому числі цілу нову провінцію, безліч

нових географічних назв, а також доклад%

ні відомості про ранньохристиянських му%

чеників в Англії.

Ця книга вважалася справжнім доку%

ментом і одним з головних джерел інфор%

мації по римській Британії протягом на%

ступних 100 років. І лише в середині XIX ст.

історики звернули увагу на те, що книга

була написана поганою латиною і містила

посилання на сучасні джерела. Автором цієї

книги вважається Бертрам, хоча ніхто не

знає, навіщо він її сфальсифікував.

Шахтар	жартівник
25 ЛЮТОГО 1866 в окрузі Калаверас (штат

Каліфорнія, США) один шахтар виявив

людський череп на глибині 40 м під землею.

Він був вкритий вулканічними відкладен%

нями віком у кілька мільйонів років, а це

означало, що череп належав найбільш дав%

ній відомій людині на території Північної

Америки.

Головний геолог Каліфорнії Джозайя

Уїтні визнав цю знахідку справжньою. Уїтні

заявив, що черепу від 5 до 25 млн років і що

він доводить співіснування людей, масто%

донтів і слонів в Північній Америці. Стаття

про череп містилася в 11 виданні Британсь%

кої енциклопедії.

Однак деякі вчені ставили під сумнів вік

черепа. За їхніми роз'ясненнями, це був

повністю сформований сучасний череп, на

якому не було ніяких ознак еволюції. Якби

цей череп дійсно був таким древнім, він міг

би спростувати еволюційну теорію похо%

дження людини.

Шахтар незабаром зізнався, що він

вкрав череп з місця поховання північноаме%

риканських індіанців і сховав його в шахті

жартома. Пізніше в результаті радіовуглеце%

вого аналізу з'ясувалося, що черепу не біль%

ше 1000 років.

Червона зарубка
1836 РОКУ американський натураліст, зо%

олог і ботанік Костянтин Самюель Рафі%

неск опублікував «Валам Олум» (або «Чер%

вону зарубку»), літопис північноамери%

канського племені ленапе — вони ж делава%

ри. Книга починається з міфу про творіння

і розповідає про те, як ленапе прийшли до

Нового Світу, подолали опір будівельників

курганів Середнього Заходу і продовжили

рух на Схід. Книга закінчується прибуттям

перших білих людей на кораблях, містить

перелік вождів.

Рафінеск стверджував, що його джере%

лом була низка дерев'яних дощечок з сим%

волами ленапе. Перекази були записані

піктограмами на корі та дерев'яних дощеч%

ках (183 піктограми) в 17 ст.  За його слова%

ми, ці дощечки йому віддав один лікар,

який, у свою чергу, отримав їх від ленапе,

який був його пацієнтом. Але, на жаль, Ра%

фінеск втратив дощечки після того, як пе%

ревів вирізані на них символи, тож немає

ніяких доказів того, що вони взагалі існу%

вали.

Історики, антропологи й археологи

вважали цю книгу достовірної історією ле%

напе протягом багатьох років. Однак у ХХ

ст. деякі почали сумніватися в їхній досто%

вірності. Один учений, Девід Острейхер,

вирішив зайнятися цим питанням. Спо%

чатку він опитав літніх ленапе, які сказали

йому, що вони самі тільки недавно дізна%

лися про цю книгу від антропологів і ар%

хеологів.

Потім Острейхер розглянув сам руко%

пис. Він виявив, що Рафінеск неодноразово

викреслював слова мови ленапе, замінюю%

чи їх словами, які краще підходили для його

англійського «перекладу», що доводило, що

Рафінеск спочатку написав «Валам Олум»

англійською, а потім переклав його на мову

ленапе.

Далі буде…

Підготував Павло Мороз
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Саме з цих причин найчастіше на світ з'являються підробки і містифікації

у галузі науки та мистецтва. Більшість таких містифікацій не є достатньо

професійними, щоб обдурити експертів. Однак деякі витвори все ж вводи%

ли в оману науковців і мистецтвознавців на довгий час. Ось приклади.

Сін'їті Фудзімура вибачається на прес%конференції

Мапа з «Опису Британії»

Венера Франческо Кремонезе 

Заради слави,
заради грошей, 
а то й просто
жартома


