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Продав землю
— позбувся
субсидії?

КАБМІН має намір після від�

криття ринку землі змінити по�

рядок нарахування субсидій.

Про це йшлося 7 лютого у ВРУ

під час години запитань до уря�

ду. «Якщо продаж земельної ді�

лянки призведе до того, що лю�

дина отримає серйозну суму, на�

приклад, десятки тисяч доларів,

то, очевидно, що певний період

часу вона не потребуватиме під�

тримки держави», — заявив тоді

Премьєр�міністр Олексій Гон�

чарук.

Наразі субсидія нарахову�

ється родині, якщо понад 15% її

сукупного місячного доходу ви�

трачається на оплату комуналь�

них послуг. Якщо ж родина рап�

том придбала коштовну річ, то

субсидії на наступний опалю�

вальний сезон її можуть позба�

вити (якщо будь�хто із зареєс�

трованих у помешканні за попе�

редні 12 місяців придбав товарів

чи послуг на 50 тис. грн).

Виходячи з того, що продаж

землі відбуватиметься виключ�

но у безготівковій формі (і відо�

бразиться в офіційних доходах

продавців) і вартості 1 га землі

щонайменше $1 тис., дохід від

реалізації паю у 3�4 га суттєво

вплине на офіційні доходи про�

давців і на отримання ними суб�

сидій.

Днями це питання озвучив і

Микола Сольський, голова

комітету ВРУ з питань аграрної

та земельної політики, під час

розгляду правок до земельного

законопроєкту №2178�10.

Йому апелював нардеп

Олег Кулініч: «Якщо ми візь�

мемо правила нарахування суб�

сидій, то людина після схвален�

ня земельного законопроєкту

зможе продати свій земельний

пай, але вона втратить право на

отримання субсидії на оплату

житлово�комунальних послуг. В

основному, тут мова йде про

пенсіонерів, котрі отримують

мінімальні пенсії».

У свою чергу, М. Сольський

наголосив, що подібні питання

щодо зміни порядку нарахуван�

ня субсидій вирішуються поста�

новою уряду. І додав: «Особисто

я підтримую перегляд правил

нарахування пільг на житлово�

комунальні послуги».

СВІТ дедалі швидше набирає

обертів завдяки комп'ютерам,

точніше їхній здатності «перетра�

влювати» та аналізувати інформа�

цію, опрацьовувати величезні ма�

сиви даних набагато швидше за

людину. І людині, щоби керувати

такими процесами, доводиться

залучати все більше суперсуча�

сних обчислювальних машин у

свою роботу та самій пришвидшу�

ватись. 

Це напряму стосується і

сільського господарства: програ�

єш у технологіях — програєш у

ціні, у ринках збуту, в економіч�

ності. Питання застосування но�

вітніх технології — завжди ви�

клик. Адже доводиться вибирати,

як кажуть, між тим що є і тим що

хочеться. Тобто не поспішати і

працювати у звичному режимі і

темпі, бо приносить копійчину.

Або ж вкладатися у впровадження

нового, яке потребує значних

коштів, зусиль, знань і навченого

персоналу. До того ж не всі смі�

ливці�піонери подолали нові ви�

клики і змогли опанувати нові

технології, використавши всі їхні

переваги. Тому людство й обереж�

не — без різниці, чи�то космічна

галузь, чи начебто приземлене

свинарство.

На Agro Animal IT Forum 2020,

що днями відбувся в столиці, ми

почули про цифрові технології,

що запроваджені чи запроваджу�

ються у тваринництві. Серед них

представлялися й українські про�

єкти. Розробки були виокремлені

за напрямками: штучний інте�

лект, роботи, дрони, Інтернет

речей (див. «ТОП�10 техно�трен�

дів для сільського господарства», —

«Агропрофі», №3 від 31 січня 2020

р. та №4 від 14 лютого 2020 р. —

прим. ред.) тощо. 

За цими напрямками і ми

також розділили запропоновану

статтю. Хоча, певне, тут є логічна

похибка. Наприклад, Інтернет

речей може включати в себе

штучний інтелект, роботів, дро�

нів, датчики та хоч би й віртуаль�

ну реальність. Ці технології поєд�

нуються у будь�якій комбінації.

Ми наводимо їх так, як почули, а

коли застосовувати їх — окремо

чи спільно — це вже ваша госпо�

дарська справа. Однозначно лише

те, що колись їх точно застосову�

вати доведеться. Рано чи пізно. 

Продовження на стор. 8

IT�технології у тваринництві: 
рано чи пізно

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ДОВКІЛЛЯ
СПОВІЛЬНИТИ ЗМІНУ КЛІМАТУ: 
ЩО МАЄ ЗРОБИТИ УКРАЇНА...
18 лютого співавтори Дорожньої карти
кліматичних цілей України до 2030 року
презентували розроблені цілі, визначені
для п'яти секторів: енергетика, будівництво,
транспорт, відходи та об'єднаний сектор
сільського господарства, землекористування
та лісівництва.
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КОМПАНІЇ
ЯК ВІДХОДИ ПЕРЕТВОРИТИ НА ЕНЕРГІЮ

Завдяки використанню альтернативних
джерел енергії компанія «НІБУЛОН» за
три роки зекономила майже 167 тисяч
кубометрів блакитного палива.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
КАРТОПЛЯ�2020: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Україна 2019 року збільшила імпорт картоплі до 250
тис. тонн. Це у 43 рази більше, ніж обсяг імпорту 2018
року. Що потрібно зробити, аби український сектор
промислового виробництва картоплі витримав
ринкову експансію з боку Білорусі та Росії? 
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

20.02.2020

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 527,6 0,0% 3,5%
RTS (RU) 1547,5 0,8% &0,1%
WIG 20 (PL) 2112,3 0,4% &1,7%
WIG Ukraine (PL) 389,5 &1,2% 8,4%
DAX* (DE) 13779,9 1,2% 4,0%
S&P 500* (US) 3386,2 0,2% 4,8%



Уряд планує залучити
прямих інвестиції в село
$10 млрд до 2024 року
ПРО ЦЕ повідомив на засіданні аграрного комітету

ВРУ 18 лютого повідомив заступник міністра розвит�

ку економіки, торгівлі та сільського господарства

Тарас Висоцький на свої сторінці у Фейсбук. Цього

разу було презентовано звіт про хід і результати вико�

нання цілей програми діяльності КМУ 2019 року в аг�

рарному напрямку.

«Міністерство ставить перед собою амбітну ціль в

рамках цілей уряду — розвиток сильного та успішно�

го села, написав він. — Наше основне завдання, щоб

українці мали легальну роботу з гідною оплатою

праці. Необхідно забезпечити умови, за яких жителі

сільської місцевості мають мінімальні відмінності у

комфорті життя від жителів міст. Це можливо завдяки

залученню прямих інвестиції в село в обсязі $10 млрд

до 2024 року та створення інструментів сільського ро�

звитку в селах, в тому числі, посилення конкурентос�

проможності малих та середніх виробників».

Згідно з планом уряду, зазначив чиновник, очіку�

ється створення 200 тис. робочих місць на селі,

збільшення кількості селянських (фермерських) гос�

подарств та малого й середнього бізнесу та набли�

ження споживання до рівня сусідніх країн. І додав,

що в рамках реалізації програми Кабінету Міністрів

спільно з народними депутатами Мінекономіки вже

працює над 16 законопроектами: «Існує комплекс

законопроектів, які стимулюватимуть розвиток аг�

рарного сектору, і в тому числі малих та середніх ви�

робників».

Рада пришвидшила 
темп розгляду правок до
земельного законопроєкту
НА пленарному засіданні 20 лютого Верховна Рада

продовжила розгляд правок до законопроєкту про

внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо обігу земель сільськогосподарського призначен�

ня №2178�10. 

Народні депутати загалом розглянули 1193 правок

з 4018. За результатами голосування 20 лютого усі за�

пропоновані правки були відхилені.

ЄС зняв обмеження
на імпорт птиці з України
КОМІТЕТ Європейського союзу по рослинам, твари�

нам, їжі і кормам (Standing Committee on Plants, Ani�

mals, Food and Feed) 14 лютого зняв обмеження на ім�

порт з України м'яса птиці, яке діяло з кінця січня

ц. р., про що повідомила прес�служба Європейської

Бізнес Асоціації (ЄБА).

Уточнюється, що рішення комітету стосувалося

нової системи зонування територій. Так, оновлені

критерії дозволяють імпорт українського м'яса птиці з

безпечних зон, які знаходяться на відстані більше 10

км від епіцентру спалаху грипу птиці.

Нагадаємо, що перший випадок пташиного грипу

в Україні 2020 року був зафіксований 21 січня у Він�

ницькій області. Відразу ж після цього ЄС ввів забо�

рону на експорт м'яса птиці з України.

Кукурудза — 
вітчизняний лідер
за зростанням урожайності 
В УКРАЇНІ протягом 2011�2019 років у порівнянні з

2001�2010 роками середня врожайність пшениці зро�

сла на 33%, а кукурудзи — на 56%. Про це 14 лютого

зазначив заступник міністра розвитку економіки, тор�

гівлі і сільського господарства Тарас Висоцький на

своїй сторінці у Фейсбук.

Він також зазначив, що в цілому торік галузь АПК

зберегла позитивну динаміку виробництва. Так, за

підсумками 2019 року, приріст виробництва продукції

сільського господарства склав 1,1%, у т. ч. продукції

рослинництва — 1,3%, тваринництва — 0,5%. «Аграрії

перевищили прогнозні очікування і показники мину�

лих років, зібравши рекордний урожай зернових і зер�

нобобових культур до 75,1 млн т, що на 5 млн т більше

проти 2018�го, у т. ч. виробництво пшениці зросло на

15% — до 28,3 млн т. Зазначені обсяги виробництва

дозволяють сформувати значний потенціал для ек�

спорту, що означає додаткові валютні надходження до

державного бюджету України», — зазначив він.
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У січні загальне поголів'я корів в

Україні скоротилася на 6,4% — до

1,79 млн голів, у порівнянні з ана�

логічним періодом минулого року.

Про це, посилаючись на дані Держ�

стату, повідомляє аналітичний від�

діл Асоціації виробників молока.

«СКОРОЧЕННЯ відбувається в усіх ка�

тегоріях господарств, як в агропідпри�

ємствах — 6,2%, так і в домогосподар�

ствах — 6,4%», — зазначає аналітик

АВМ Володимир Андрієць. 

Так, в агропідприємствах станом на

1 лютого налічується 434,3 тис. голів,

що на 29 тис. голів менше, ніж у січні

минулого року.

Найбільшого падіння зазнали під�

приємства Полтавщини — тут вирізали

5,6 тис. голів (це 9,2%), Чернігівщини —

3 тис. голів (6,7%), Сумщини — 2,6 тис.

голів (8,2%). 

Скоротили поголів'я і на Вінниччині

на 2 тис. голів (6,3%), Харківщині — на

1,8 тис. голів (5,2%) та Донеччині — на

1,7 тис. голів (14,4%) у порівнянні з січ�

нем 2019 року.

Так, у січні промислове поголів'я

зменшилося на 3,6 тисяч. Корів найбіль�

ше позбувалися на Полтавщині — мінус

0,8 тис., Донеччині — 0,7 тис., Київщині

та Хмельниччині по 0,6 тис. Загалом, у

січні «мінусувало» 11 областей.

«Молочнотоварним фермам всього

лише семи областей поки вдається

утримати молочну худобу на рівні попе�

реднього місяця. П'ять регіонів демон�

струють незначне нарощування, яке не

впливає на загальний тренд скорочен�

ня, — каже аналітик. — Після сповіль�

нення темпів зменшення поголів'я дій�

них корів серед агропідприємств у груд�

ні, 2020 рік розпочався новою силою

скорочень. Очікується, що з ринку і на�

далі виходитимуть гравці через незрозу�

мілу ситуацію з ринком землі. І така си�

туація триватиме до з'ясування та впро�

вадження остаточних положень закону

про обіг земель сільськогосподарського

призначення».

Кількість корів у домогосподарствах

скоротилася до 1,36 млн голів, що на 93,1

тис. голів менше, ніж у січні минулого

року. У першому ж місяці нового року

населення позбулося більше, ніж 27 тис.

корів. Скорочення відбувалося у 17 обла�

стях країни. Найбільше вирізали корів на

Львівщині — 5,7 тис. голів (6,1%), Закар�

патті — 4,2 тис. голів (4,8%), Вінниччині

— 4,2 тис. голів (4,2%), Херсонщині —

3,5 тис. голів (7,1%), Луганщині — 3,4

тис. голів (11,4%) та Донеччині — 2,2 тис.

голів (10,7%). Нарощувала поголів'я

лише Івано�Франківщина на 1,8 тис.

голів, або 2,3%.

«Складну ситуацію в галузі погли�

блює скорочення поголів'я корів у гос�

подарствах населення. І хоча тут причи�

ни вирізання корів інші, проте наслід�

ки однакові — дефіцит сировини у пе�

реробці. Переробники борються за по�

стачальників, проте брак сировинного

молока буде посилюватися і поточного

року», — підкреслює В. Андрієць.

Молочна криза: три області 
найактивніше вирізають корів 



Рівний доступ аграріїв 
до залізничних перевезень
УКРАЇНСЬКА зернова асоціація наголошує на важливо�

сті для аграріїв рівного доступу до залізничних перевезень

для справедливого ціноутворення на вирощений урожай,

розвитку ринку зернових та інфраструктури в Україні. 

Відсутність рівного доступу фермерів та агрокомпа�

ній до залізничних перевезень призводить до фінансових

втрат аграріїв на їхню продукцію. Також це не сприяє ро�

звитку дорожньої інфраструктури та інфраструктури су�

часних елеваторів, бо унеможливлює формування відпо�

відних обсягів зберігання та оборотності для цих підпри�

ємств. 

УЗА позитивно оцінює збільшення кількості марш�

рутних станцій «Укрзалізницею» до 197 впродовж 2019

року, а також надання статусу маршрутних потенційно

ще 48 станціям упродовж 2020�го. Проте наголошує, що

залишається близько 300 малодіяльних станцій в Україні,

статус яких для аграріїв із цих регіонів унеможливлює пе�

ревезення продукції залізницею та ставить їх в нерівні

умови з учасниками ринку з інших регіонів.

Президент УЗА Микола Горбачьов вважає, що діє�

вим механізмом вирішення проблеми малодіяльних стан�

цій могло би стати спрямування «Укрзалізницею» на під�

тримку роботи малодіяльних станцій 10% від 5 млрд грн,

які вона зекономить у випадку скасування податку на

землю для неї. 

Таку пропозицію щодо скасування податку на землю

для «Укрзалізниці» вже передано до уряду та парламенту,

й УЗА офіційно підтримала такий крок.

Також УЗА вважає, що необхідно продовжити роботу

задля формування рівного доступу аграріїв до залізнич�

ного транспорту рівномірно по всій території країни, з

огляду на щорічне зростання врожайності зернових і

олійних культур та валового збору, а відтак необхідності

забезпечення експорту зернових. Нагадаємо, 99% зерно�

вого експорту відбувається через морські порти, при

цьому 70% зерна транспортується до портів саме заліз�

ницею.

Рівномірне розміщення та збільшення кількості су�

часних зерносховищ по всій території України, де виро�

щуються зернові та олійні культури, сприятиме й збіль�

шенню обсягів перевезень залізницею та, відповідно, до�

ходів «Укрзалізниці». На сьогодні перевезення зерна зай�

має всього 10% від фізичного обсягу вантажних переве�

зень «Укрзалізниці», але при цьому приносить їй 20% всіх

доходів від вантажних перевезень.

Як відомо, валовий збір зернових та олійних культур

сягнув близько 98 млн т, а експорт 2019/2020 маркетинго�

вого року може сягнути 60 млн т.

Імпорт пестицидів 
у грудні становив 
1,6 млн тонн на $ 113 млн
У ГРУДНІ 2019 року в Україну імпортували 1,6 млн т пе�

стицидів на суму близько $113 млн, про це йшлося 18 лю�

того під час Агрохімічного форуму 2020 «День знань про

насіння та ЗЗР» із посиланням на оприлюднену інформа�

цію на agro.fm. За розрахунками, такою кількістю препа�

ратів можна одноразово обробити близько 102 млн га.

Такі обсяги є звичними впродовж останніх трьох років.

Генериків традиційно більше — їхня частка в загаль�

ному об'ємі імпорту становить 65% на суму $ 46 млн для

6 млн га.

За тоннажем у грудні найбільше було імпортовано пе�

стицидів, що зареєстровані компанією «ADAMA», але за

потенційно можливою площею обробітку вони на 3 місці

— 0,9 млн га. Наступними за обсягами є препарати ком�

паній «Syngenta» та «BASF».

Наймасовіше на ринку представлена група гербіци�

дів. У грудні 2019 року їхня частка становила 70%, було

завезено 8 тис. т на суму $63 млн. Такою кількістю можна

обробити 6,5 млн га ріллі. При цьому лише 41% цих гер�

біцидів — оригінальні препарати, ними можливо обро�

бити 2,6 млн га, а їхня вартість — близько $36 млн. Гене�

риками можна обробити 4 млн га, а їхня вартість —

близько $27 млн. Найбільше у грудні 2019 року імпорту�

вали гербіцидів на основі ацетохлору та ізопропіламінної

солі гліфосату. Об'єм ацетохлору вдвічі нижчий ніж у

грудні 2018 року.

Також було завезено 1,2 тис.т інсектицидних препара�

тів, з них 42% — протруйники. Вартість імпортних препа�

ратів сягнула $13 млн, а протруйників насіння інсекти�

цидного типу — майже $10 млн. Інсектициди — найменш

об'ємна група пестицидів в натуральному виразі. У груд�

ні 2019 року частка інсектицидів у загальному об'ємі ста�

новила 7%, а інсектицидних протруйників — 1%. Проте

за рахунок високої токсичності та відносно малих норм

витрат ними можна покрити значну площу. Частка оригі�

нальної продукції інсектицидів становить 35%, а серед

інсектицидних протруйників — 18%. За цей період най�

більше імпортували інсектицидів на основі комбінації

хлорпірифосу з циперметрином.

Частка фунгіцидів у загальному тоннажі становить

16%. Імпорт препаратів проти хвороб рослин становив

1,7 тис.т, з яких 8% — для протруєння насіння. Вартість

фунгіцидів — $24 млн, а фунгіцидних протруйників —

$3,7 млн. Частка оригінальних фунгіцидів становить 56%,

ними теоретично можна обробити 1,1 млн га, а генерика�

ми — 0,8 млн га. Вартість оригінальних фунгіцидів — $15

млн, а постпатентних — $9 млн. Найбільше імпортували

фунгіцидів у грудні цього року на основі тебуконазолу,

проте вдвічі менше, ніж у грудні 2018 року.

Україна в січні�листопаді

2019 року експортувала

до Європейського Союзу

агропродукції на EUR 7,3

млрд і залишається в трій�

ці експортерів цієї продук�

ції до ЄС. Про це інформує

Урядовий портал із поси�

ланням на оприлюднені

Єврокомісією дані в моні�

торинговому звіті.

У ПОРІВНЯННІ з показника�

ми аналогічного періоду 2017�

2018 років експорт цих продук�

тів з України збільшився на

36%.

Крім України, серед голов�

них експортерів продукції агро�

промислового комплексу стали

США (EUR 12 млрд), Бразилія

(EUR 11,7 млрд) та  Китай

(EUR 6,1 млрд).

Також стало відомо, що Ук�

раїна знову ввійшла в трійку лі�

дерів серед виробників овочів і

фруктів у Східній Європі. Вона

посідає третє місце з виробниц�

тва яблук у регіоні, а також вхо�

дить до трійки світових вироб�

ників черешень та смородини.

Як свідчать дані європейського

статистичного довідника�2020

«Найважливіші європейські

ринки з точки зору Fruit Logi�

stica», у період з 2016 до 2019

року експорт України свіжих

фруктів зріс з 40 тис. т до 80

тис. т. Основними позиціями

українського фруктового ек�

спорту є яблука та кавуни. В

сегменті овочів зріс експорт

цибулі (з 14 тис. т до 20 тис. т).

За даними Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства, за 10

місяців 2019 року серед харчо�

вих товарів, які продемонстру�

вали найбільший приріст у цій

категорії товарів, що експорту�

ються до ЄС, — капуста

(+201,9%), свинячий жир та

жир птиці (+409%), ячмінь

(+204,8%), овес (+125,5%),

яйця (+229,8%), соєва олія

(+165,8%),  коренеплоди

(+115,8%).

Серед товарів з більшою до�

даною вартістю — молюски (за�

морожені, копчені і т. п. —

+389,5%); варення, джеми,

желе, мармелад (+226%); мо�

лочні продукти (маслянка,

вершки, йогурти, кефіри, згу�

щене молоко тощо +203,3%);

екстракти, есенції, концентра�
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Торік виловили 97,2 тис.
тонн водних біоресурсів
2019 РОКУ загальний вилов риби

та інших водних біоресурсів під�

приємствами рибної галузі Украї�

ни збільшився на 9,7% порівняно

з 2018 роком. Так, протягом 2019

року українські рибалки виловили

97,2 тис. т риби та інших водних

біоресурсів (проти 88,6 тис. т 2018�

го).

Зокрема, промисловими ри�

балками у рибогосподарських

водних об'єктах і на континен�

тальному шельфі України вило�

влено 51,5 тис. т водних біоресур�

сів (+2,2% порівняно з 2018

роком): у Чорному морі — 14128

тн (+64%); в Азовському морі —

16063 т (�24,8%); у Причорномор�

ських лиманах — 70 т (�85,4%); у

р.Дунай — 561 т (+120,7%); у по�

низзі р.Дністер з лиманом та Ку�

чурганському водосховищі — 2581

тна (+25,9%); у Дніпровсько�Бу�

зькій естуарній системі — 3885 т (�

8%); у водосховищах р.Дніпро —

13959 т (+6%): Київське водосхо�

вище — 1379 т, Канівське — 859 т,

Кременчуцьке — 5197 т, Кам'янсь�

ке — 2497 т, Дніпровське — 1163 т,

Каховське — 2 862 т; в інших во�

доймах — 226 т (+1,8%).

У районі дії Комісії зі збере�

ження морських живих ресурсів

Антарктики (CCAMLR) суднами

під державним прапором України

минулого року добуто 22,4 тис. т

водних біоресурсів, що перевищи�

ло показник 2018 року на 48,7%

(15,1 тис. т).

Також минулоріч виловлено

14959 т товарної продукції аква�

культури: у ставах — 13544 т, у сад�

ках — 21,4 т, у басейнах — 527,5 т,

в акваріумах — 117,3 т, в інших

водних об'єктах — 749,6 т.

Крім того, на озерах і водосхо�

вищах (їх частинах) України прац�

юють спеціальні товарні рибні

господарства (СТРГ), що поєдну�

ють елементи аквакультури і про�

мислового вилову. Всього 2019

року в режимі СТРГ добуто майже

8,3 тис. т водних біоресурсів, що

на 14,7% більше, ніж 2018 року.

ти кави,  чаю, цикорію

(+377,5%). Зросли обсяги

експорту масла та  олій

(+67,8%); готових виробів із

зерна (пластівці, +65%); кру�

пів (+37,3%); хлібобулочних

кондитерських виробів

(+26,7%); макаронних виро�

бів (+14,68%), приготованих

овочів (консерви без оцту,

+65%), цукру (+41,6%), меду

(+24,3%). Серед інших кате�

горій зріс експорт квітів

(+86,9%).

Як повідомлялося,  з

січня по листопад 2019 року

торговельний обіг між Укра�

їною та ЄС склав $42 млрд.

Європейський ринок є клю�

човим для вітчизняного ек�

спорту. Експорт до ЄС зрос�

тає щорічно: +4,4% за 11 мі�

сяців 2019 року у порівнянні

з  аналогічним періодом

2018�го, склав $19,2 млрд, це

41,8% від загального обсягу

експорту з України. Серед

країн ЄС, в які Україна най�

більше експортує, Польща —

6,7% експорту на $3,1 млрд),

Італія — 4,9% на $2,2 млрд,

Німеччина — 4,9% на $2,2

млрд.

Україна входить 
до ТОП�3 експортерів
агропродукції до ЄС



У ДАВНЬОМУ мальовничому місті Вінниця розпочався

перший із трьох етапів комплексного очищення річки

Південний Буг. Для міста це є стратегічним проєктом,

внаслідок втілення якого річка стане чистішою, а вода у

кранах вінничан безпечнішою. Про це повідомив мі�

ський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Фей�

сбук.

Дно розчищають відразу двома агрегатами. В акваторії

працює земснаряд, який коштом бюджету громади прид�

бали 2018 року, а також спеціальний екскаватор�амфібія,

який привезли з Києва. Щойно дозволить погодні умови і

на річці зійде лід, до роботи буде задіяний ще один зем�

снаряд та баржа.

За день техніка фільтрує понад 12 тис. кубометрів на�

мулу. Піднятий намул подається трубами разом із водою

до спеціально відведеного поруч з річкою відстійника, де

мул осідає, а вода знову повертається в річку. За три

тижні роботи намили понад 12 тис. кубометрів донних

відкладень.

«Це стратегічний і вкрай важливий проєкт, адже Пів�

денний Буг є джерелом питної води для майже 400�тисяч�

ної Вінниці. Поліпшення екосистеми річки позитивно

вплине на природні властивості води», — наголошує Сер�

гій Моргунов.

Загалом у планах поглибити дно по усій протяжності

річки у межах міста — майже 14 км. «Ми розуміємо: якщо

не інвестувати в порятунок Бугу сьогодні та не приймати

інноваційних рішень з модернізації системи водопоста�

чання, ми не зможемо підняти якість водопровідної

води», — йдеться на сторінці міського голови.

Дякувати Богу, що нарешті ініціативу компанії «НІБУ�

ЛОН» з відродження внутрішніх річок починають підхо�

плювати регіони. Річку Південний Буг від 2015 року ком�

панія прочистила на відстані 134 км від Вознесенська

(вище за течією містяться скелясті Мигійські пороги, у цій

місцині річка більше нагадує гірську і рух суден нею нем�

ожливий) до гирла. Це було зроблено власним коштом і

власними силами компанії в декілька етапів, результатом

стала вільна течія, чиста вода для споживачів чималої

кількості населених пунктів і судноплавний Південний

Буг для пасажирського та вантажного транспорту. Річка

запрацювала, розвантаживши дороги і забезпечуючи чи�

стоту природного довкілля.   

ВІД ПОЧАТКУ створення суд�

нобудівно�судноремонтного за�

воду «НІБУЛОН» його робітни�

ки наполегливо розбудовують

сучасний український флот. На�

разі миколаївські корабели

працюють над двома буксирами

та трьома несамохідними судна�

ми нових проєктів. Окрім того,

проводиться технічне обслугову�

вання трьох одиниць вантажно�

го флоту компанії.

Перший портовий буксир

штовхач�кантувальник пр.

Т410 (зам. 10033). Усі роботи з

монтажу трубопроводів, електро�

слюсарного та доізоляційного

насичення виконано. Встановле�

но та підключено допоміжні ди�

зель�генератори. Також замо�

влення вже обладнано якірним

та швартовним пристроями, а на

борт завантажено ланцюги та

якорі. 

Наразі суднобудівники зай�

маються встановленням ходової

рубки, ведеться кабельний мон�

таж та підключення обладнання.

Другий портовий буксир

штовхач�кантувальник пр.

Т410 (зам. 10034). На замо�

вленні уже готові фундаменти

під головні двигуни. Змонтова�

но леєрне огородження та завер�

шено підготовчі роботи для крі�

плення кранцевого захисту кор�

пусу судна.  

Триває встановлення ходової

рубки, монтуються трубопрово�

ди, електрослюсарне і доізоля�

ційне насичення, а також ідуть

фарбувальні роботи готового

корпусу судна. 

Друге несамохідне судно�

майданчик відкритого типу

пр. В1500 (зам. 10036). На

судні суднобудівники встанови�

ли комінгси вантажного май�

данчика та основне палубне

обладнання, зокрема леєрне

огородження, лебідки. Змонто�

вано труби пожежної системи і

системи осушення.

Фахівці малярно�ізоляційної

дільниці продовжують очищува�

ти та фарбувати сухі відсіки

замовлення й незабаром присту�

плять до зовнішньої обшивки

корпусу.

Судно готується до спуску.

Третє несамохідне судно�

майданчик пр. В1500 (зам.

10037). На сьогодні всі секції,

необхідні для будівництва замо�

влення, виготовлені та перенесе�

ні на передстапельний майдан�

чик підприємства.  

Четверте несамохідне

судно�майданчик пр. В1500

(зам. 10038). У цеху металооб�

робки закінчені роботи із поріз�

ки та гнуття металу для вигото�

влення деталей корпусу судна. У

збірно�секційному цеху судно�

складальники активно вигото�

вляють секції замовлення.

* * *

Нагадаємо, нещодавно флаг�

ман флоту компанії самохідний

плавучий кран NIBULON MAX,

що був збудований на ССЗ «НІ�

БУЛОН», уже відвантажив на

експорт близько 600 тис. тонн

сільгосппродукції.
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Готується до спуску друге несамохідне
судно�майданчик відкритого типу

Фото: портал Vежа, https://vezha.ua/

У Вінниці розпочали комплексне очищення Південного Бугу



Завдяки використанню аль�

тернативних джерел енергії

компанія «НІБУЛОН» за три

роки зекономила майже

167 тисяч кубометрів бла�

китного палива.

РІК від року світові запаси викоп�

ного палива зменшуються, а ціна

на нього зростає, тому основним

напрямом розвитку світової енер�

гетики на сьогодні є використання

альтернативних поновлюваних

джерел.  Ця прогресивна тенденція

ще наприкінці 2016 року була під�

тримана «НІБУЛОНом», коли на

власних підприємствах компанія

почала встановлювати перші твер�

допаливні котли, здатні працюва�

ти на нетрадиційних видах палива.

Наступним кроком стало прийнят�

тя рішення про отримання енергії

із зернових відходів ІІІ категорії,

що утворюються внаслідок очист�

ки та сушки зерна, та улаштування

на території ТОВ «Колосівський

елеватор» виробничої лінії з брике�

тування. 

Загалом за весь час реалізації

програми компанія переробила

більше 353 тонни зернових відхо�

дів, з яких отримано близько 307,4

тонн готових брикетів та 5,6 тонн

рослинної технічної олії. За раху�

нок використання альтернативно�

го твердого палива для обігріву ад�

міністративно�побутових та вироб�

ничих приміщень підприємств

компанії вдалося зекономити

166827 кубометрів природного газу,

що у вартісному виразі становить

понад 1,6 млн грн. 

«Переробка зернових відходів у

паливні брикети та їхнє викори�

стання в якості палива для отри�

мання енергії не лише зменшує зал�

ежність підприємства від традицій�

них видів палива та мінімізує витра�

ти, але й має позитивний екологіч�

ний ефект. Адже одним із складни�

ків цих відходів є насіння бур'янів, у

тому числі амброзії, і переробка їх

на паливні брикети вирішує також

проблему утилізації насіння каран�

тинних бур'янів. Відповідно знижу�

ється забрудненість полів та змен�

шується завантаженість місцевих

сміттєзвалищ, де раніше здійснюва�

лось захоронення цих відходів», —

зазначає начальник відділу охорони

навколишнього середовища компа�

нії Алла Ізмєстьєва. 

Протягом 2016�2019 років ком�

панія встановила твердопаливні

котли на сімох своїх підприємствах.

Сьогодні за допомогою альтерна�

тивного твердого палива здійсню�

ється обігрів адміністративно�по�

бутових та виробничих приміщень

ТОВ «Колосівський елеватор», ТОВ

«Старобільський елеватор», філій

«Новоодеська», «Прибужанівська»,

«Кам'янець�Подільська», «Тетерів»

та «Мар'янівська». Найближчим

часом модульні твердопаливні ко�

тельні будуть облаштовані на філіях

«Козацька», «Денихівська» та

«Скороходівська». 

Окрім того, в якості палива

«НІБУЛОН» також використовує

відпрацьовані масла (гідравлічні,

трансмісійні, редукторні, моторні,

картерні, компресорні) та нафтові

залишки, утворені від зачистки ре�

зервуарів для зберігання палива

(пічного, дизельного), що виника�

ють внаслідок виробничої діяльно�

сті. Для цього 2017 року на авто�

транспортному підрозділі у Мико�

лаєві було збудовано та влаштовано

топкову з двома надсучасними рід�

копаливними водогрійними котла�

ми CLEAN BURN потужністю 75

кВт кожний (виробництво США). 

Відпрацьовані нафтопродукти

належать до категорії небезпечних

відходів, а їхня утилізація потребує

спеціальної ліцензії від Міністер�

ства екології та природних ресурсів

України, яку компанія отримала й

уже на сьогодні переробила близь�

ко 11,1 тонн відпрацьованих масел

та нафтових залишків. Такі заходи,

що є водночас енергозберігаючими

та природоохоронними, також зао�

щаджують енергоносії та зменшу�

ють навантаження на навколишнє

природне середовище за рахунок

зменшення кількості небезпечних

відходів.

Наразі загальна вартість інве�

стицій компанії у згадані енергоз�

берігаючі проєкти складає більше

4,5 млн грн.

Реалізує «НІБУЛОН» і «зелені»

проєкти, зокрема компанія має ус�

пішний досвід із монтажу геліоси�

стем нагріву води у складі газових

котелень підприємств. На сьогодні

вже встановлено 11 геліосистем

Vaillant auro Flow 135/2. Таке облад�

нання буде використане й на ново�

му підприємстві, що будується у

Дніпропетровській області. 

Також активно працюють фа�

хівці компанії і над можливістю ви�

користання геотермальної енергії,

наразі проводяться інженерні ви�

шукування щодо можливості вста�

новлення та експлуатації геотер�

мальних насосів теплової енергії за�

гальною потужністю близько 200

кВт/год на підприємствах компанії.
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«МОЖЛИВІСТЬ отримати напра�

влення на роботу в «НІБУЛОН»

стала для нашого навчального за�

кладу головним орієнтиром у про�

форієнтаційній роботі серед моло�

ді», — стверджує Валентина

Казьмір, директор Могилів�По�

дільського технолого�економічно�

го коледжу Вінницького національ�

ного аграрного університету.

На жаль, сьогодні в Україні

склалася ситуація, коли наявність

диплому про професійно�технічну

чи вищу освіту зовсім не гарантує

професійної зайнятості, а однією із

проблем сучасного ринку праці є

нестача якісних робочих місць,

особливо для молоді. У таких жор�

стких реаліях компанія «НІБУ�

ЛОН», яка з року в рік демонструє

стабільний розвиток, збільшуючи

кількість власних підприємств по

Україні й, відповідно, кількість ро�

бочих місць, була, є і залишається

бажаним місцем роботи, зокрема й

для молодих спеціалістів». 

Так, уже більше 10 років триває

успішна співпраця «НІБУЛОНа» з

Могилів�Подільським технолого�

економічним коледжем ВНАУ у

підготовці фахівців з технології збе�

рігання і переробки зерна та праце�

влаштуванні випускників. А які ж

складові цього успіху?

По�перше, в навчальному за�

кладі компанія реалізує програму

«Нібулонівський стандарт» щодо

забезпечення належних умов для

здобуття освіти. За час співпраці

«НІБУЛОН» закупив та передав

для навчального підрозділу коле�

джу — до зернової лабораторії, ос�

нащення на суму близько 240 тис.

грн. А днями компанія подарувала

навчальному закладу сучасний

дільник проб зерна (10 л), переві�

рений в роботі фахівцями виробни�

чо�технологічної лабораторії філії

«Козацька», та новий острівний ла�

бораторний стіл, виготовлений

спеціально для коледжу. Лабора�

торне оснащення допоможе сту�

дентам набувати нових практичних

вмінь, виконувати лабораторні ро�

боти з зерном та продуктами його

переробки. Молодь матиме змогу

проходити навчальну практику та

отримувати навички роботи з при�

ладами, необхідні для майбутнього

працевлаштування.

«Дякуємо вам за вагомий вне�

сок у зміцнення матеріально�тех�

нічної бази коледжу, за дороговар�

тісне обладнання та прилади, які

компанія інвестує в лабораторію

товарознавства зерна і продуктів

його переробки. Це дійсно приклад

реальної участі роботодавця у під�

готовці кадрів», — зазначає Вален�

тина Казьмір.

За час співпраці компанія стала

для навчального закладу не лише

надійним партнером, найкращою

базою для проходження практики

та роботодавцем для випускників,

а й візитною карткою, адже щороку

«НІБУЛОН» запрошує студентів

коледжу на практику та приймає

випускників на роботу без додатко�

вих співбесід. Така політика компа�

нії знайшла відгук у майбутніх абі�

турієнтів та їхніх батьків, оскільки

тепер вони з впевненістю можуть

вступати до коледжу, знаючи, що

спеціальність, яку вони обрали,

затребувана на ринку праці і праце�

влаштування їм гарантовано. 

Наприкінці січня відбулася

чергова приємна подія для Моги�

лів�Подільського технолого�еконо�

мічного коледжу та компанії «НІ�

БУЛОН», адже навчальний заклад

випустив нове покоління фахівців

з технології зберігання і переробки

зерна. Всі молоді спеціалісти неза�

баром розпочнуть свій професій�

ний шлях, і тринадцятеро з них уже

з березня 2020 року будуватимуть

кар'єру у «НІБУЛОНі»: випускни�

ки роз'їдуться по філіях компанії по

всій Україні. 

«За роки успішної співпраці

компанія «НІБУЛОН» для нашого

коледжу стала надійним партнером

у підготовці висококваліфікованих

фахівців зі спеціальності «Харчові

технології» (освітня програма «Збе�

рігання і переробка зерна»). Ми

горді з того, що компанія зі світо�

вим ім'ям є нашою найкращою

базою практики та головним робо�

тодавцем. Ваше підприємство — це

злагоджена команда високих про�

фесіоналів, які передають свій нео�

ціненний багаж знань студентам�

практикантам та молодим спеціалі�

стам», — продовжує директорка

Могилів�Подільського технолого�

економічному коледжу.

Не менш важлива складова

співпраці — можливість для пра�

цівників компанії кар'єрного зро�

стання. Сьогодні на підприємствах

«НІБУЛОНа» вже працює більше

60 випускників коледжу, й біль�

шість із них обіймає такі керівні

посади, як директор філії, старший

майстер, начальник виробничо�

технологічної лабораторії, заступ�

ник начальника виробничо�техно�

логічної лабораторії тощо.

Нещодавно під час урочисто�

стей з нагоди вручення дипломів

випускникам коледжу компанія

«НІБУЛОН» отримала від навчаль�

ного закладу нагороду «Партнер

року» як найкращий роботодавець

та за багаторічну плідну співпрацю.

Як відходи перетворити на енергію

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

Найкращий 
партнер студентства
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АСТАРТА
КОМПАНІЯ Albacon Ventures Limited, бенефіці�

аром якої є Віктор Іванчик, 12 лютого 2020 р.

придбала 78 646 акцій агропромхолдинга «АС�

ТАРТА�КИЇВ». Про це повідомила прес�служба

компанії.

Відзначається, що після покупки загальний

пакет акцій Albacon Ventures Limited збільшився

з 9 607 294 до 9 685 940.

Таким чином, згідно з повідомленням, частка

Albacon Ventures Limited досягла 38,7%.

Згідно з даними Eavex Capital, капіталізація

агропромхолдинга «АСТАРТА�КИЇВ» з 7 по 13

лютого 2020 р. зросла на 16,8% — до $ 118 млн.

Кернел
ТОВ «Трансбалктермінал», що оперує зерновим

терміналом в морському порту «Чорноморськ», в

січні ц.р. збільшило перевалку в порівнянні з

аналогічним періодом минулого року на 69,2%,

або на 243 тис. тонн — до рекордних 594 тис.

тонн. Про це 20 лютого повідомило видання

«Порти України».

Відзначається, що попередній максимальний

місячний обсяг перевалки термінал зафіксовано

в листопаді 2019 року — 557 тис. тонн.

«Трансбалктермінал» оперує зерновим термі�

налом в порту «Чорноморськ» (причали №15�

17). Термінал контролює агропромисловий хол�

динг «Кернел». Також термінал у минулому році

збільшив перевалку в порівнянні з 2018 року на

24,7%, або на 1,01 млн т — до рекордних 5,122

млн т.

All in Food
ГРУПА компаній All in Food подвоїла свій зе�

мельний банк з 8 тис. га до 16 тис. га і 80% з них

— сертифіковані як органічні. Зі збільшенням

об'ємів виробництва компанія розглядає можли�

вості виходу на нові ринки та почне займатися

переробкою. Про це повідомляє «ПроАгро Груп»

з посиланням на agroportal.ua.

«Нам не цікаво вже експортувати сировину,

тому ми націлені на переробку і будівництво

нових переробних потужностей як в самій групі

компаній, так і в колоборації з нашими партне�

рами. У найближчі два роки плануємо почати

виробляти борошно, крупи, трав'яні чаї, олію»,

— каже комерційний директор All in Food Окса�

на Антипчук.

За її словами, 90% виробленої продукції ком�

панія експортує в Австрію, Швейцарію, Німеч�

чину, Нідерланди.

All in Food займається вирощуванням озимих

та ярих зернових, олійних і нішевих культур.

Має переробні потужності з виробництва яблуч�

ного концентрату, а також завод доробки насіння

гарбуза.

T.B. Fruit
ГРУПА компаній T.B. Fruit планує цього року за�

пустити шокову заморозку овочів, фруктів і ягід

на основному підприємстві в м. Городок Львів�

ської області, повідомляє «ПроАгро Груп».

Раніше даним напрямком займався польсь�

кий завод компанії. Однак згодом було прийня�

то рішення про перенесення виробництва в Ук�

раїну.

Технологія IQF (Individual Quick Freezing) —

швидке заморожування продуктів шляхом вико�

ристання максимально низьких температур. Це

дозволяє зберегти зовнішній вигляд, смакові

властивості та всі корисні речовини у фруктах,

ягодах та овочах на рівні свіжого продукту.

Потужності виробництва з шокової замороз�

ки становитимуть 120 тонн сировини на добу.

Заморожена продукція буде постачатися велики�

ми об'ємами для b2b сегменту і на полиці укра�

їнських супермаркетів, що дозволить витіснити

іноземного виробника і здешевити продукт для

кінцевого споживача.

«На сьогодні більшість замороженої продук�

ції на полицях українських супермаркетів займає

продукція польських виробників, які тут в Укра�

їні закуповують сировину, фасують це все в

Польщі, а потім ми споживаємо імпортовану

продукцію з полиць вітчизняних магазинів. T.B.

Fruit ламає тенденцію і дає розвиток українсько�

му виробництву в цьому напрямку. За рахунок

цього збільшиться посадка садівництва під від�

повідними агрокультурами. Цим самим ми

даємо роботу українському селу та робимо ак�

цент на споживанні української продукції», —

каже директор з виробництва T.B. Fruit Олег Мо�

чалюк.

Black Swan Holding
ГОЛОВА Кіровоградської ОДА Андрій Балонь і

керівник нідерландської компанії Black Swan

Holding LTD Ір Роланд Піпер підписали мемо�

рандум про співпрацю, в рамках якого вони до�

мовилися працювати в галузі сільського госпо�

дарства та альтернативної енергетики шляхом

реалізації на території регіону проекту з будів�

ництва заводу з виробництва біоетанолу. Про це

18 лютого повідомила прес�служба Кірово�

градської ОДА.

«Основне завдання моєї команди — створити

сприятливий інвестиційний клімат в Кірово�

градській області. Переконаний, що підписання

меморандуму з нідерландськими партнерами до�

зволить найближчим часом залучити інвестиції

в регіон і сприятиме наповненню бюджету всіх

рівнів. І найважливіше, це створить передумови

для вертикально інтегрованого аграрного бізне�

су, який включає в себе вирощування продукту і

його кінцеву переробку, що призведе до збіль�

шення доданої вартості на кожному етапі діяль�

ності», — розповів А. Балонь.

Згідно з положеннями меморандуму, обл�

держадміністрація в рамках повноважень регу�

люватиме питання, пов'язані з будівництвом за�

воду з виробництва біоетанолу в Кіровоградсь�

кій області, і надаватиме консультативну допо�

могу для успішної реалізації проекту. Зі свого

боку, компанія Black Swan Holding LTD буде зай�

матися вирощуванням кукурудзи та запуском ви�

робничих потужностей з її переробки на біоета�

нол. Це сприятиме збільшенню доданої вартості

економіки, розвитку інфраструктури та соціаль�

ної сфери.

Аграрний фонд
ПАТ «Аграрний фонд» знизило відсоткову став�

ку для аграріїв до 17,5% в гривні і 8,8% з при�

в'язкою до курсових коливань, про що заявив го�

лова правління товариства Іван Баришев, пові�

домила 17 лютого прес�служба «Аграрного

фонду».

«Для зручності аграріїв ми знизили процент�

ну ставку. У минулі роки вона становила від

22,5% до 25% в гривні і 15�18% з прив'язкою до

курсових коливань. Ми переглянули ці цифри і

відтепер процентна ставка становить 17,5% без

прив'язки до курсу і 8,8% з прив'язкою», — ска�

зав І. Баришев.

Також він додав, що «Аграрний фонд» цього

року виділив 2 млрд грн на програми фонду, а

саме у вигляді мінеральних добрив, дизельного

палива і грошової підписки.

«До речі, щодо палива, то це поки унікальна

пропозиція, яку ми пропонуємо зараз тільки в

Чернігівській області», — уточнюється в повідо�

мленні.

На приватизацію віддадуть 
три морські порти
ФОНД державного майна України (ФДМУ) пла�

нує приватизувати єдині майнові комплекси ДП

«Скадовський морський торговельний порт»,

ДП «Морський торговельний порт «Усть�Ду�

найськ» та ДП «Білгород�Дністровський морсь�

кий торговельний порт». Про це 17 лютого пові�

домила прес�служба ФДМУ.

Відзначається, що рішення щодо двох портів

ухвалили ще в грудні минулого року, і ці активи

фігурують в повному приватизаційному переліку.

«По порту «Білгород�Дністровський» спільно

з Міністерством інфраструктури готуємо доку�

ментацію, найближчим часом також буде відпо�

відне рішення», — йдеться в повідомленні.

За даними Фонду, три зазначених державних

стівідора є збитковими для держави, і їм навіть

не вистачає грошей на повну виплату заробітної

плати працівникам.

«Тому наше завдання — знайти відповідаль�

них інвесторів, які не тільки налагодять упра�

вління, а й допоможуть зберегти найцінніше —

працівників портів», — додали в ФДМУ.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 20 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 48,50 1 001 0,2% 7,2%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,20 876 &1,2% &15,5%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 86,00 130 &1,7% 15,4%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 17,55 111 &4,9% 9,7%

ІМК Варшава IMC PW PLN 12,90 108 0,8% 3,6%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,80 21 &0,5% 2,7%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,46 4 &4,2% 4,5%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •



АГРОПРОФІ

№ 5 [458] 21 лютого, 2020РИНОК І ЦІНИ7Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 21.02.2020 (07:30) по 25.02.2020 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 – 5780 5730 5570 – – 4650 – – – – 4800
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5650 5600 5440 – – 4420 – – – – 4670
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5570 5520 5360 – – 4440 – 4180 – – 4590
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5630 5580 5420 – – 4500 – – – – 4650
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5630 5580 5420 – – 4500 – – – – 4650
Філія «Кам’янка&Дніпровська», Запорізька обл. – 5480 5430 5270 – – 4350 – 4180 – – 4500
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5570 5520 5360 – – 4440 – – – – 4590
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5710 5660 5500 – – 4580 – 4280 – – 4730
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 5355 5305 5145 – – 4225 – – – – 4375
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5430 5380 5220 – – 4300 – – – – 4450
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 5400 5350 – – – – – – – – 4450
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 5250 5200 5050 – – – – – – – 4360
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 5290 – – – – – – – – – 4400
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 5250 5200 5050 – – – – – – – 4360
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 5200 5050 – – – – – – – 4360
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 5200 5150 – – – – – – – – 4330
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4330
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 5200 5150 5000 – – 4120 – 3930 – – 4330
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 5150 5000 – – 4120 – – – – 4330
Філія «Денихівська», Київська обл. – 5350 5300 5070 – – 4250 – – – – 4400
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4350
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 5250 5200 5000 – – 4120 – – – – 4300
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 5250 5200 5000 – – 4120 – – – – 4300
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 5000 4950 4800 – – 3900 – 3650 – – 3950
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 5100 5050 4900 – – – – – – – 4050

ПШЕНИЦЯ. Протягом останнього часу

котирування на пшеницю на Чиказькій

біржі знижувалися, але поточного тижня

продемонстрували протилежну цінову тен�

денцію. Основними причинами, які по�

сприяли такому розвитку подій, можна наз�

вати наступні: нашестя сарани в Африці,

що може поширитися в Азії, скорочення

очікуваного виробництва пшениці в Ав�

стралії, зниження імпортного мита в Китаї. 

Котирування на Паризькій біржі також

пішли слідом заданої в Чикаго тенденції,

проте курс євро відносно долара США по�

точного тижня сягнув найнижчого рівня з

квітня 2017 року.

На фізичному ринку торгівельна актив�

ність все таки залишається слабкою, однак

слід відзначити, що державні компанії по�

чинають потроху проявляти інтерес до за�

купівлі пшениці. Поточного тижня Туреч�

чина законтрактувала 250 тис. т продоволь�

чої пшениці з відвантаженням у березні, а

Бангладеш оголосив тендер на поставку

продовольчої пшениці у квітні 2020 року.

Саудівська Аравія анонсувала проведення

тендеру 21 лютого на закупівлю 715 тис. т

продовольчої пшениці. 

Вітчизняні трейдери не братимуть у

ньому участі, оскільки якість пшениці ук�

раїнського походження не відповідає якіс�

ним вимогам покупця. 

Нагадаємо, що попередній тендер Сау�

дівської Аравії було проведено у жовтні

2019 року, законтрактовані обсяги станови�

ли 605 тис. тонн, а переможцями стали

продавці з Німеччини, Естонії, Латвії та

Польщі. 

Міністерство сільського господарства

Росії оголосило про 100% субсидіювання

транспортних витрат на доставку зернових

із 8 регіонів РФ на сході країни до портів об�

сягом близько 2 млн т. Дана пільга вже всту�

пила в дію і діятиме до 31 серпня 2020 року.

Слід зауважити, що таке рішення сприятиме

збільшенню конкурентоспроможності ро�

сійських трейдерів у найближчі місяці. 

Станом на 20 лютого закупівельні ціни в
портах України наступні: пшениця 2�го класу:
5770�5900 грн/т, 3�го класу: 5750�5900 грн/т,
фураж: 5500�5850 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Минулого тижня Йорданія

перенесла проведення тендеру на закупівлю

ячменю старого та нового врожаю на по�

точний тиждень. Через фактичну відсут�

ність попиту на ринку та стимулу до більш

активних дій, покупці протягом тижня не

озвучували свої цінові ідеї, а потенційні

продавці не поспішали знижувати свої но�

мінальні цінові індикації.19 лютого тендер

Йорданії все�таки відбувся, і цим покупцем

було законтрактовано 120 тис. т фуражного

ячменю у російського експортера. Згідно з

умовами контракту, поставка першої части�

ни партії (60 тис. т) повинна відбутися у

травні, а другої — у червні 2019 року. 

Учасники ринку ячменю наразі перебу�

вають в очікуванні організації тендеру Сау�

дівською Аравією, проте точний термін

його проведення наразі невідомий.  

Станом на 20 лютого закупівельні ціни в
портах України на ячмінь перебувають у ді�
апазоні 4700�5000 грн/т.

КУКУРУДЗА. Інтерес до кукурудзи ук�

раїнського походження в напрямку Азії

почав поступово повертатися на ринок,

проте з огляду цін попит виглядає дуже

стримано. Китайські покупці поки не виз�

начились, якого походження кукурудзу ку�

пувати (зі США чи України), а Корея з вла�

стивою їй спритністю балансує між все ще

дешевшою американською кукурудзою та її

українським аналогом, ціна на який, на

думку покупців, має бути нижчою. 

Котирування на Чиказькій біржі протя�

гом тривалого часу не виходять за межі вже

звичного діапазону. На думку експертів,

така ситуація матиме місце допоки ринок

не отримає новий імпульс у вигляді кон�

кретних дій Китаю щодо імпорту амери�

канської сільськогосподарської продукції в

рамках досягнутих раніше домовленостей.

Частка Китаю в експорті української ку�

курудзи неспішно зростає через збільшення

обсягів експорту і частково за рахунок втра�

ти позицій в ЄС (частка української кукуру�

дзи в імпорті ЄС знизилася з 65% до 55%,

водночас як Бразилія змогла наростити

свою присутність з 26% до 36% за рахунок

рекордного врожаю і низьких цін). 

Поточного маркетингового року відмі�

чається зростання експорту кукурудзи до

Кореї, такому стану справ посприяли по�

рівняно гарна якість кукурудзи врожаю

2019 року, яка відрізняється низькою воло�

гістю і меншим вмістом битих зерен і сміт�

ної домішки.

Станом на 20 лютого закупівельні ціни в
портах України на кукурудзу перебувають у
діапазоні 4750�4900 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 20.02.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 5000 – 5150 5100 – – – 4200
ТОВ «Королівське ХПП» – 5000 – 5150 5100 – – – 4200
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4300
ТОВ «УкрАгроКом» – 5000 – 5150 5100 – – – 4200
ПАТ «Шарівське» – 5000 – 5150 5100 – – – 4200



Штучний інтелект
На сторожі сисунців. Одна з при�

чин загибелі поросят�сисунців

— це задушення їх свиномат�

кою. Більшість випадків тра�

пляється протягом перших 5

днів після опоросу. 

Проблема не нова, і щоб за�

побігти цьому, ще минулого сто�

ліття станки для свиней вдоско�

налювалися обмежувальними

пристроями. На зменшення

смертності поросят також впли�

ває догляд за підлогою у примі�

щенні — на слизькій підлозі

тварина не може плавно лягти,

а також за ратицями свинома�

ток — маючи проблеми з кінців�

ками, свиня також схильна

різко вкладатися. 

Інженерні рішення та інші

заходи зменшили проблему, але

не вирішили її. За даними На�

ціональної системи моніторингу

здоров'я тварин (США), більше

50% від усієї смертності поросят

припадає саме на цю причину.

Однак прогрес не стоїть на

місці, і 21 сторіччя американсь�

ка компанія  SwineTech запро�

понувала продукт SmartGuard.

Ця система, заснована на штуч�

ному інтелекті, виявляє, коли

порося потрапило в біду, аналі�

зуючи форми хвилі та частоту

верещання поросят, поведінку

кожної свиноматки та навко�

лишнє середовище. У разі, якщо

алгоритм побачить небезпеку,

він посилає на пристрій, закрі�

плений на боці свині, вібрацій�

ний імпульс. Якщо свиноматка

не встане і після цього, пристрій

видає вже електричний сигнал,

подібний до використовуваних

у собачих нашийниках. Якщо ж

і це не допоможе, система над�

силає повідомлення оператору, і

той вже має вирішувати пробле�

му власноруч. 

За даними компанії, Smart�

Guard здатний зменшити смерт�

ність поросят від задушення на

15�20%. І хоча це також остаточ�

но не вирішує проблему, якщо її

взагалі можна вирішити оста�

точно, дозволить власнику

збільшити виживання поросят і

скоротити збитки. 

Безпечне зважування алігато�
рів. Бездротова система дистан�

ційного зважування ClicRweight

від компанії ClicRtechnologies

пропонує сучасний підхід до

точної настройки програм году�

вання.

Система забезпечує зважу�

вання свині без втручання лю�

дини 24/7. Для позиціонування

тварини використовується спе�

ціальний загін, куди свиня захо�

дить попити. Там її ідентифіку�

ють за допомогою RFID�мітки,

фотографують (без участі люди�

ни). Алгоритми пристрою на ос�

нові фото обчислюють вагу тва�

рини. Потім ці дані потрапля�

ють до оператора і накопичу�

ються для аналітики.

Система також може марку�

вати фарбою свиней, які потра�

пляють у попередньо встановле�

ний діапазон, наприклад, для

забою по бажаній вазі.

За даними розробників,

ClicRweight підвищує загальну

ефективність виробництва, зо�

крема, дозволяє зменшити ви�

трати на корм, пов'язані з відго�

дуванням понад ідеальну вагу,

відслідкувати, чи не почала

окрема тварина втрачати вагу і

вчасно викликати ветеринара.

Також можна відслідковувати

загальну вагу поголів'я щодо

окремих ферм, загонів чи госпо�

дарства в цілому. 

Подібні рішення компанія

має також для господарств, що

утримують ВРХ і навіть алігато�

рових ферм. Серед недоліків си�

стеми фахівці зазначали необ�

хідність чіпувати RFID�мітками

окремих особин, що при вели�

кому поголів'ї спричиняє знач�

ний шматок додаткової роботи. 

Менше мозок, більше м'яса.
На українських теренах також

наразі впроваджується проєкт із

застосуванням штучного інте�

лекту у свинарстві. Зокрема,

компанія Intelligent farm B.V. на

підприємстві «Тернопільський

бекон» планує розгорнути мере�

жу зі 130 відеокамер, поєднаних

зі штучним інтелектом. Система

в цілому дозволить ідентифіку�

вати і відстежувати тварин, не�

інвазивно їх зважувати, виявля�

ти хворих особин, збільшувати

конверсію кормів, оцінювати

ефективність роботи персоналу. 

За словами розробників,

вони дійшли необхідності вико�

ристовувати цифрові 3D моделі

тварин, оскільки це потребува�

тиме значно менше місця для

розміщення даних, аніж би

штучний інтелект працював з

2D об'єктами — фотографіями.

Для цього були розроблені 12

3D моделей свиней окремої по�

роди у різному віці. Штучний

інтелект порівнює модель свині

у загоні зі, скажімо так, модел�

лю�прототипом, на основі об�

числень дає інформацію про її

вагу й інші параметри. 

Цікаво, як саме розробники

пояснюють підвищену конвер�

сію кормів від застосування

штучного інтелекту: за їхніми

словами, у 1,5 місячному віці

мозок поросяти починає актив�

но розвиватися. У 5 місяців

мозок свині споживає 10%

енергії, а конверсія корму погір�

шується вдвічі. Причина при�

скореного розвитку мозку поля�

гає в необхідності долати труд�

нощі, хвороби, несприятливі

зміни в умовах утримання. Від�

так, чим менше тварина стресує,

а стресує вона і від присутності

людини, тим гірша конверсія

корму. Тож якщо штучний інте�

лект замінить людину у значній

кількості операцій, тим стресу

буде менше, відповідно меншим

буде розвиток мозку тварини і

споживання ним енергії. 

Свинячі дослідження. Свині

— тварини допитливі і дослі�

джують світ навколо себе. А ос�

кільки інструментів для дослі�

дження у них не дуже багато, то

вони часто користуються

пащею — пробують на смак все

довкола себе. І часто до цієї

пащі потрапляє сусідський хвіст.

Якщо вчасно не зупинити цей

процес, до дослідження підклю�

чаються інші свині, і в результа�

ті на місці хвоста в свині наявна

незагоєна рана. Такі свинячі

дослідження можуть дорого

коштувати власнику, адже існує

залежність між звичкою гризти

хвости і втратою продуктивно�

сті, первинними і вторинними

інфекціями тварин і вибраков�

кою туш на бойнях.

Зараз у Великій Британії фі�

нансуються дослідження, які б

за допомогою відеомоніторингу

відслідковували свинячі хвости

у загонах і, за виявлення про�

блеми (тобто погризеного хво�

ста), повідомляли оператора про

необхідність втрутитися.

Інтернет речей
ІНТЕРНЕТ речей — концепція

обчислювальної мережі фізич�

них предметів («речей»), осна�

щених вбудованими технологія�

ми для взаємодії одна з одною

або з зовнішнім середовищем,

яка розглядає організацію таких

мереж як явище, здатне перебу�

дувати економічні та суспільні

процеси, що виключає необхід�

ність участі людини в певних

діях і операціях.

Інтернет речей контролює
людину. Годівля це 60% витрат

на молочній фермі. Тому кон�

троль цього процесу — це кон�

троль над 60% результату. Тобто

в цю частину вкладаються вели�

кі кошти, час і знання техноло�

гій, а в кінці результат може зал�

ежати від роботи однієї людини.

Українська компанія Profeed

Technology розробила систему,

що допомагає уникнути таких

помилок, як неналежне змішу�

вання кормів, невчасна годівля.

Працює це наступним

чином. Мікропроцесорний при�

стрій встановлюється на кор�

мозмішувальну техніку. Причо�

му прилад сумісний з усіма ви�

дами кормозмішувачів. Потім

по блютус�каналу з'єднується з

мобільним пристроєм трактори�

ста. Усі дані потрапляють також

і на віддалений сервер. 

Тобто технолог або власник

з будь�якого телефону може

зайти і подивитися, що наразі

відбувається на фермі в онлайн�

режимі. Можна навіть контро�

лювати, скільки часу буде три�

вати кормозмішування: робіт�

ник має знати, скільки корму

йому потрібно вивантажити на

певну ділянку чи ферму, і поки

не пройде необхідний для якіс�

ного кормозмішування час, си�

стема не покаже йому ці дані.

Причому це відбувається без

участі людини — пристрої самі

обмінюються даними і функціо�

нують за раніше закладеною

програмою.

Система в цілому забезпечує

докладні звіти про результати

годування, безперебійну роботу

операторів годівлі, чіткий кон�

троль кормів і їх залишків, еко�

номію кормів і кормових домі�

шок. 

Датчики
ДАТЧИКИ чомусь завжди ста�

влять в окрему категорію, коли

описують IT рішення для

сільського господарства. Але,

власне, без датчиків ані Інтер�

нет речей, ані штучний інтелект

(у розумінні інтелекту, який ро�

бить висновки і розвивається на

основі власноруч отриманих
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IT�технології у тваринництві: 

Датчик SmartGuard, закріплений на свиноматці

Хвости мають бути неушкодженими



даних, а не введених людиною),

ані роботи і дрони існувати не

зможуть. Саме датчики надають

комп'ютеру, роботу чи людині

потрібну інформацію, яка потім

обробляється. Втім, іноді рішен�

ня настільки просте, що потре�

бує лише кількох рядків коду і,

власне, датчиків. 

Прості датчикові рішення.
Новітнє прислів'я стверджує,

що завжди знайдеться азіат,

який зробить це краще за тебе.

Або дешевше. Одна китайська

компанія вирішила не мудрува�

ти з зі складними системами для

визначення здоров'я поголів'я.

Вони просто вживили свино�

маткам у вуха RFID�мітки з дат�

чиками температури. Адже

зміна температури — це універ�

сальний маркер, що розробле�

ний еволюцією за мільйони

років. Унікальна мітка ідентифі�

кує тварину, ці дані разом із тем�

пературою можна відстежувати

онлайн. Таким чином вирішу�

ється два питання: відстежуєть�

ся, яка тварина перебуває в

охоті, і також, якщо показники

температури перевищують зав�

дані норми, сигналізується про

необхідність провести ветери�

нарний огляд такої особини. Рі�

шення справді просте і відносно

дешеве, оскільки розробники

сконцентрувалися на здоров'ї

саме материнського стада (як�то

кажуть: здорова мати, здорове і

дитя) відтак не потрібно часто

здійснювати роботи по іденти�

фікації всього поголів'я. 

Дрони
Всюдисущі дрони. Куди тільки не

пролізли, точніше — пролетіли,

останнім часом дрони. Це і

спорт, і доставка, і військова

техніка, і журналістика, і агро�

індустрія, і багато чого іншого.

Втім, дрони в сільському госпо�

дарстві частіше пов'язують з

рослинництвом, переважно як

засіб аерофотозйомки. У тва�

ринництві ж дрони знаходять

застосування як охоронці. Вони

не відкидають необхідність у

людині охоронці і стаціонарних

камерах, проте можуть відляку�

вати потенційних злодіїв на до�

дачу до можливості проводити

фото� та відеозйомку порушень.

Також дрони можуть відлякува�

ти птахів і здійснювати достав�

ку ветпрепаратів. Поки що під

сумнівом залишається лише

ціна питання — один розбитий

дрон з якісною оптикою вартує

кількох місяців оплати праці

охоронця.

Роботи
РОБОТАМИ в наш час вже ні�

кого не здивувати. Та що там в

наш час — ще давньоєврейська

міфологія містила згадки про го�

лемів — створінь з глини, що

були викликані до життя чаро�

діями, і які після виконаної ро�

боти розсипалися на порох. Це,

звісно, легенди. Не так міфічно

звучать вже згадки про чотири

фігури на Фароському маяку

(збудований близько 200 року до

н. е.), які через певний проміжок

часу оберталися і  видавали

звуки, що попереджували моря�

ків про близькість берега — все

це автоматично, за заздалегідь

вкладеною людиною програ�

мою. Ну і якщо роботами вважа�

ти всілякі механічні музичні ін�

струменти і фігурки на годинни�

ках, то підтверджена історія ро�

ботів веде лік на тисячоліття. 

Кнуробот. Американська

компанія Swine Robotics Inc., як

видно з назви, спеціалізується

на роботах для свинарства.

Одна з їхніх розробок — Boar

Bot — призначена для тих фер�

мерів, хто використовує при�

родне запліднення свиней у

своїй роботі. 

Здатний тягнути дві легкові

автівки, цей робот із легкістю

може тягнути кнурів вздовж за�

гонів зі свиноматками і контро�

лювати їхні рухи. Це убезпечує

оператора від безпосереднього

контакту з твариною, а самому

кабанчику дозволяє детальніше

і у відносному спокої розгляну�

ти наречених. 

Доповнена 
реальність
ДОПОВНЕНА реальність — це

результат додавання до елемен�

тів реального світу уявних об'єк�

тів, зазвичай в якості допоміж�

ної інформації. 

Дороге задоволення. На ос�

нові зібраних даних із реального

світу на екрані вашого планшету

чи на склі спеціальних окулярів

відбивається також інформація

про те, що вашій базі даних чи

штучному інтелекту відомо про

об'єкт у фокусі зору. Це, напри�

клад, може бути інформація про

захворювання тварини, заснова�

на на аналізі її зовнішнього ви�

гляду, або просто номер телефо�

ну найближчого ветеринара.

Доповнену реальність можна

використовувати для віддалено�

го методу освіти, кваліфікованої

допомоги спеціалістів, викори�

стання інструкцій для роботи з

обладнанням у полі зору. Однак

для влаштування такої доповне�

ної реальності потрібні зусилля

не одного десятка людей і купа

попередньо виконаної роботи.
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рано чи пізно Молочарі
продовжать
модернізувати
ферми 

Вітчизняні молочні госпо�

дарства 2020 року плану�

ють ввести в експлуата�

цію 58 об'єктів у галузі

скотарства загальною по�

тужністю понад 8 тис.

корів і понад 22 тис. голів

великої рогатої худоби.

Про це, з посиланням на

дані Мінекономрозвитку,

повідомила віце�прези�

дент Асоціації виробників

молока (АВМ) Ганна Лав�

ренюк.

«ЦЯ інформація повністю

співпадає із першими ре�

зультатами опитування, яке

проводить Асоціація вироб�

ників молока серед молоч�

них ферм України. Наші фа�

хівці вже опитали майже 200

молочних господарств щодо

підсумків їхньої господарсь�

кої діяльності 2019�го та

планів на 2020. Опитування

триває, однак із уже опита�

них господарств понад 20%

планують цьогоріч будів�

ництво нових чи рекон�

струкцію існуючих примі�

щень молочнотоварних

ферм. Понад 10% відзначи�

ли, що, попри високу ціну

на молоко�сировину, про�

довжать скорочувати пого�

лів'я, зокрема шляхом ви�

браковки по продуктивно�

сті, — на такі кроки госпо�

дарства штовхає невпевне�

ність у державній стратегії

розвитку молочного скотар�

ства і ризики старту обігу зе�

мель без пільгових умов для

тих господарств, що мають

МТФ», — підкреслила вона.

Проте понад 15% опита�

них підприємств навпаки

планують нарощувати по�

голів'я. Стільки ж госпо�

дарств, хоча не розглядають

капітальних інвестицій або

розширення, однак прац�

юватимуть над підвищен�

ням продуктивності стада і

рентабельності виробниц�

тва молока. Щодо придбан�

ня нового обладнання для

МТФ — роздумують близь�

ко 10% опитаних.

«АВМ продовжує опиту�

вання і буде готова опри�

люднити результати під час

Молочного Конгресу 3�4

березня 2020. Господарства

налаштовані не здаватися і

планують, попри складну

економічну і політичну си�

туацію в галузі, шукати до�

даткові резерви прибутко�

вості  молочнотоварної

ферми, як того і вимагає

сьогодення», — зазначила

фахівець.

Можна врахувати і дороге облад�

нання — доповнену реальність

зазвичай використовують із за�

стосуванням спеціальних окуля�

рів. А інакше можна і колезі фо�

тографію скинути телефоном, і

отримати на той самий телефон

від нього відповідь.  Тим не

менше, дослідження і проєкти у

цьому напрямку для тваринниц�

тва також тривають. 

Віртуальна 
реальність
Ферма. Перезавантаження. Пев�

ний час в Інтернеті була досить

популярною гра «Ферма», де ко�

ристувачі могли розвивати ферму

на свій смак — щоправда, це була

більше гра, адже навичок реаль�

ного фермера там здобути було

неможливо. Дещо раніше набув

популярності проєкт польотний

симулятор, де користувач справді

міг навчитися літати на тому чи

іншому літаку. Якщо не помиля�

юся, це був проєкт «Microsoft», і

його використовували для підго�

товки справжніх пілотів. 

Компанія ForgeFx Simulations

займається розробкою саме таких

віртуальних симуляторів. Одним

із їхніх проєктів стала симуляція

свиноферми. 

Як зазначають розробники,

ця симуляція забезпечує значну

віддачу від інвестицій за рахунок

підвищення продуктивності ро�

бітників. Моделювання робочих

місць використовуються для нав�

чання та тестування процедур,

що базуються на реальній роботі

ферми. Водночас усе це відбу�

вається у безпечному віртуально�

му середовищі, де похибки ста�

ють можливостями для навчання

замість дорогих помилок.

Реальність
НУ, І НАОСТАНОК, не дуже оп�

тимістичні цифри. Неоптимістич�

ні вони, втім, лише для вітчизня�

них виробників м'яса свиней та

ВРХ. Хоча можуть стати в нагоді

вітчизняним айтішникам. На

грантовий проєкт Clear Farm, що

триває до кінця вересня 2023 року,

Європейська комісія виділила

майже EUR 7 млрд. Порівнювати

з вітчизняною держпідтримкою

аграрної науки і агросектору в ці�

лому просто недоречно.

Павло Мороз

Симулятор ферми від ForgeFx Simulations

Кнуробот за роботою. 
Кнур — справжній, а на прив'язі його тримає робот



Минулоріч українські ферме�

ри отримали можливість ви�

давати аграрні розписки на

кредиторів�нерезидентів та

залучати фінансування з�за

кордону завдяки змінам до

валютного законодавства. Не

лише українські фермери,

але й іноземні кредитори вже

с п р о б у в а л и  м е х а н і з м  н а

практиці. 

КОМПАНІЯ�трейдер Everwelle

знаходиться в Естонії та понад два

десятиліття займається торгівлею

зерна на європейському ринку. В

Україні працює її підрозділ «Евер�

велле Україна», переважно в пів�

нічних та західних областях, та

спеціалізується на закупівлі куку�

рудзи, сої, ріпаку та іншої сіль�

госппродукції з загальним оборо�

том по групі компаній до 300 тис.

тонн щорічно. 

З подачі українського пред�

ставництва влітку 2019 року

естонська Everwelle стала однією з

перших компаній�нерезидентів,

котрі прийняли від українських

фермерів міжнародні аграрні роз�

писки. Наразі вона є найбільшим

кредитором�нерезидентом за аг�

рарними розписками: профінан�

сувала 11 міжнародних аграрних

розписок на загальну суму близь�

ко $1,7 млн. 

За словами Віталія Нестеру�

ка, директора ТОВ «Евервелле

Україна», основною мотивацією

компанії працювати з міжнарод�

ними аграрними розписками

стала потреба з боку українських

аграріїв: навіть невеликий вироб�

ник, маючи кілька сотень гектарів

в обробітку, прагне здійснювати

експортні операції. Аграрні розпи�

ски дозволяють Everwelle надавати

агровиробникам передоплату у ва�

люті під поставку зерна, забезпе�

чену заставою майбутнього вро�

жаю. 

«Нам не цікава іпотека, застава

рухомого і нерухомого майна. З

огляду на специфіку нашої діяль�

ності, цікавить саме застава зерно�

вих. І це підштовхнуло нас до ви�

користання цього інструменту. Аг�

рарна розписка також підкуповує

своєю простотою і розумінням

того, як вона працює», — додає

пан Віталій.

Простота роботи з інструмен�

том втілена і для фермерів, котрі

співпрацюють з Everwelle. «Евер�

велле Україна» відіграє роль кому�

нікатора при підготовці та видачі

міжнародної аграрної розписки, а

також надає всі необхідні доку�

менти з боку кредитора, належ�

ним чином перекладені та завіре�

ні. Невеликий кредитний комітет

в Україні і в Таллінні ухвалює рі�

шення щодо фінансування ферме�

ра після стандартних процедур пе�

ревірки — документи, зокрема і

щодо права користування землею,

аналіз платоспроможності, куль�

тур та обсягів виробництва тощо.

Міжнародні аграрні розписки

цікаві для українських фермерів,

бо дозволяють вирішити комплекс

питань. Це і можливість отримати

передоплату за зерно у валюті, са�

мостійно експортувати і планува�

ти податкові платежі підприєм�

ства, зокрема щодо ПДВ. 

На думку пана Віталія, вико�

ристання розписок значно спро�

стить доступ фермерів до фінансу�

вання. Українські фінансові інсти�

туції не завжди помічають невели�

кі підприємства, а здебільшого

орієнтовані на співпрацю з потуж�

ними господарствами з достатнім

заставним майном. Для Everwelle

співпраця з малими та середніми

за розмірами господарствами ціл�

ком прийнятна.

«Наш клієнт — це переважно

малий і середній виробник, — заз�

начає фахівець. — Нам важливо

отримати мінімальну партію — 230

тонн. Навіть для невеличкого фер�

мерського господарства це цілком

прийнятно. Маємо клієнтів, які

обробляють трохи більше 100 га.

Водночас у нас є виробники, які

мають і 7 тис. га, і 10 тис. га».

Найбільшою перешкодою до

залучення фінансування з�за кор�

дону Віталій Нестерук вважає ро�

боту в тіні. Багато виробників офі�

ційно обробляють, наприклад, 100

га, а неофіційно — набагато біль�

ше. Ці виробники фактично виро�

щують чимало зерна, але офіцій�

но землі у них мало, а можливості

використовувати прозорі інстру�

менти дуже обмежені. «Аграрні

розписки сприяють детінізації

сільського господарства, щоб наші

виробники виходили з тіні, офі�

ційно платили податки, показува�

ли, скільки реально вони землі об�

робляють, які у них дійсні витрати

тощо»,— додає він.

Загалом, за оцінкою пана Віта�

лія, запити українських фермерів

на міжнародні аграрні розписки

збільшуються. Тож Everwelle фор�

мує відповідний бюджет для робо�

ти з міжнародними аграрними

розписками і на сезон 2020 року. 

«Міжнародні аграрні розписки

допомагають малоземельним фер�

мерам не просто вижити в склад�

них економічних умовах, коли і

конкуренція на ринку зростає, і

погодні умови через зміну клімату

весь час погіршуються, а й подба�

ти про подальший розвиток своїх

господарств», — підсумовує наш

співрозмовник.

Як відомо, IFC відіграє важли�

ву роль у розширенні доступу до

фінансування для малих і середніх

сільгосппідприємств в Україні. За

підтримки Державного секрета�

ріату Швейцарії з економічних

питань (SECO) 2015 року IFC роз�

почала п'ятирічну програму «Аг�

рарні розписки в Україні», яка до�

зволить українським агровироб�

никам використовувати аграрні

розписки, щоб отримати фінансу�

вання для поповнення оборотного

капіталу, придбання техніки, ви�

сокоякісного насіння та інших ви�

робничих ресурсів. Всього на по�

чаток лютого 2020 року в Україні

видано 2767 аграрних розписок на

загальну суму 19,5 млрд грн.

Микола Луговий

Національний прес�клуб 
«Українська перспектива»
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ЗА ДАНИМИ Державної служби стати�

стики, 2019 року в Україну було ввезено

сільського господарства на суму $6,1

млрд. Це на 11% більше, ніж 2018�го,

коли імпорт продовольчої продукції

склав близько $5,5 млрд, поінформував

20 лютого заступник директора Націо�

нального наукового центру «Інститут аг�

рарної економіки», член�кореспондент

НААН Микола Пугачов.

За його словами, позицію основного

постачальника сільськогосподарської

продукції до України, як і раніше, утри�

мують країни � члени ЄС. Вартість по�

ставок з Європи минулого року збільши�

лася з $2695 млн 2018 року до $3133 млн

торік. Частка європейських країн упер�

ше за часів незалежності України пере�

вищила половину вітчизняного імпорту

агропродовольства і склала 51%.

Помітно менші обсяги імпортних по�

ставок продовольства з країн Азії — $1125

млн (18,3%), Латинської Америки — $453

млн (7,4%) і Африки — $282 млн (4,6%).

Починаючи з 2017 року, перше місце

у рейтингу основних постачальників

продукції АПК до України утримує

Польща. 

Торік вона продала нам сільськогос�

подарських товарів на суму $659 млн, що

майже на 1/5 перевищило показник 2018

року у $556 млн.

Крім неї, вагому роль у вітчизняному

імпорті відігравали Німеччина ($511

млн), Туреччина ($416 млн), Італія ($394

млн), Сполучені Штати Америки ($275

млн), Франція ($269 млн), Нідерланди

($248 млн), Норвегія ($211 млн), Іспанія

($190 млн) та Китай ($168 млн).

У ТОП�10 постачальників агропро�

дукції до України, на яку припало трохи

більше 54% всього імпорту, торік відбу�

лася лише одна зміна — Іспанія витісни�

ла Індонезію з 9�ї позиції.

У структурі зарубіжних поставок до

України товарів аграрного сектору тради�

ційно домінують кілька груп продуктів:

плодово�ягідна продукція ($673 млн);

риба і морепродукти ($645 млн); алко�

гольні і безалкогольні напої ($533 млн);

тютюнові вироби ($496 млн); різні харчо�

ві продукти ($440 млн); насіння олійних

культур ($340 млн); какао�продукти і шо�

колад ($327 млн). Ці продукти сформува�

ли торік 56% вартості імпорту агропро�

дукції до України, зауважив М. Пугачов.

2019�го імпорт агропродукції з ЄС 
до України вперше перевищив 50%

Аграрні розписки допоможуть 
розвиткові господарства

Віталій НЕСТЕРУК



Відмова від
використання вугілля
ЕНЕРГЕТИКА в Україні є го�

ловним джерелом парникових

викидів. Тому відмова від викоп�

ного палива у цьому секторі —

першочергова ціль кліматичної

політики. За даними Climate

Analytics, країни Східної Європи

мають відмовитися від вугілля до

2031 року. Тож Україна 2030�го

має закрити всі державні та при�

ватні шахти і скоротити спожи�

вання вугілля до не більш як 5%

— і ця частка має використову�

ватися лише для підтримки за�

лишкових потужностей вугіль�

ного сектору у період переходу. 

Пріоритетом має стати ро�

звиток відновлюваної енергети�

ки на ринкових засадах та під�

тримка малої генерації енергії

(приватні станції та енергокооп�

еративи)

Енергоефективність
будинків
УКРАЇНА зараз одна з найменш

енергоефективних країн. 18%

тепла, наприклад, не доходить

до споживачів. 2030�го цей рі�

вень втрат при теплопостачанні

має скоротитися до 5,6%, а кіль�

кість інвестицій у підвищення

енергоефективності будівель

має зрости у 20 разів. Загальне

споживання енергії у будівлях

має знизитися на чверть завдяки

заходам з енергоефективності. А

мінімальною вимогою для но�

вих і вже зведених будівель має

бути використання відновлюва�

них джерел для забезпечення

принаймні половини потреб в

енергії.

Розвиток
громадського
транспорту
ПРИВАТНІ автомобілі є не

лише джерелом парникових ви�

кидів. Вони забруднюють пові�

тря, особливо в містах, спричи�

няють шум та затори, займають

міський простір. Для подолання

цих проблем частка викори�

стання приватних авто має ско�

ротитися до 10%. Натомість має

збільшитися застосування вело�

сипедів та громадського транс�

порту. Три чверті транспорту (і

приватного, і громадського) має

бути електричним. Половина

місцевих бюджетів на транспорт

має спрямовуватися саме на

розвиток громадського транс�

порту. До 70% має зрости частка

безпечних для велосипедистів

магістралей.

Скорочення кількості
відходів на третину
ЗАРАЗ більша частина побуто�

вих відходів накопичується на

сміттєзвалищах. Тож майбутнє

законодавство України має спо�

нукати до їхньої переробки та

зменшення їхнього утворення —

мінімум на третину від ниніш�

нього рівня. Щонайменше 12�

25% побутових відходів мають

перероблятися.

Збільшення площі
лісів до 20% країни
СІЛЬСЬКЕ господарство, зе�

млекористування та лісівництво

об'єднані у Дорожній карті в

єдиний сектор. Ліси поглина�

ють СО2 із атмосфери, перетво�

рюючи його на кисень. Їхня

площа до 2030 року має займати

п'яту частину нашої країни, по�

глинання ними СО2 має виро�

сти на половину, а площа лісо�

вих пожеж — навпаки скороти�

тися на стільки ж. 

Деградовані орні землі, які

вже менш корисні для сільсько�

го господарства, мають бути ви�

ведені з користування та відно�

влені. Видобуток торфу має ско�

ротитися на 90%, а торфовища,

які часто є місцями загоряння

пожеж, необхідно відновити.

Тим паче, торфові болота погли�

нають ще більше СО2, ніж ліси.

«Кожного року негативні

явища через зміну клімату про�

являються все сильніше: інтен�

сивні дощі, посухи, пожежі,

втрата питної води. Наступне

десятиліття буде вирішальним,

чи можливо буде не перевищи�

ти температуру 1,5°С до кінця

сторіччя. За даними науковців,

виходячи в презентованих пла�

нів країн, світ рухається на пі�

двищення температури на

+3°С. 

Саме тому, в момент пере�

гляду Національної політики

важливо встановити правильні

пріоритети на скорочення вики�

дів парникових газів у різних

секторах», — коментує коорди�

натор з кліматичної політики

ГО «Екодія» Євгенія Засядько.

2015 року Україна разом із

194 іншими країнами світу під�

писала Паризьку угоду (доку�

мент став на заміні Кіотсько�

му протоколу; Паризька угода

— угода в рамках Рамкової кон�

венції ООН про зміну клімату

щодо регулювання заходів зі

зменшення викидів діоксиду ву�

глецю з 2020 р. — прим. ред.) і

погодилася скорочувати парни�

кові викиди, які призводять до

зміни клімату. В рамках угоди

всі підписанти мають предста�

вити свої національно визначе�

ні внески (НВВ) — плани тако�

го скорочення. 

Український уряд зараз пе�

реглядає наш НВВ до 2030 року

і має представити його вже не�

забаром. Також наприкінці ми�

нулого року Мінекоенерго ого�

лосило про перегляд Енергетич�

ної стратегії до 2035 року та по�

чаток розробки Національного

плану з енергетики та клімату на

2021�2030 роки. Всі ці докумен�

ти мають передбачати скоро�

чення викидів парникових газів.

Громадськість рекомендує

врахувати визначені нею цілі

при роботі над цими документа�

ми та інтегрувати їх у політики у

відповідних секторах. 

Дорожню карту кліматичних

цілей підтримують громадські

організації різних напрямків:

Українська кліматична мережа,

«Екодія», Clean Energy Lab,

ОПОРА, Ukrainian Nature Con�

servation Group, Центр Суспіль�

них Комунікацій, ВГО «Асоці�

ація малих міст України», ГО

«Плато», ГС «МУСІ», Профе�

сійна спільнота #ECODIIT,

350.org, U�Cycle.
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Сповільнити зміну клімату:
що має зробити Україна до 2030�го 
для спільного протистояння катастрофі

2019 рік остаточно розвіяв сумніви

щодо нагальності проблеми глобальної

зміни клімату. Він був найгарячішим для

України і другим для світу (після 2016). Ка�

тастрофічні пожежі, посилені спекотою та

посухою, охопили Австралію, Бразилію,

Сибір та деякі інші регіони. Рекордно по�

тужні урагани в США, повінь у Венеції,

тепла і майже безсніжна зима в Україні —

прояви кліматичної кризи, які нагадують,

що діяти слід зараз.

Глобальна проблема вимагає масштаб�

них рішень на рівні держави. Тож громад�

ськість розробила Дорожню карту кліма�

тичних цілей України до 2030 року. У доку�

менті експерти та науковці з різних сфер

описують, яких результатів має досягти

наша країна за найближчі 10 років, щоб

скоротити парникові викиди — основну

причину глобальної кліматичної кризи.

18 лютого співавтори Дорожньої карти

презентували розроблені цілі, визначені

для п'яти секторів: енергетика, будівниц�

тво, транспорт, відходи та об'єднаний сек�

тор сільського господарства, землекори�

стування та лісівництва.



Розклад сил
на вітчизняному ринку
промвиробництва
картоплі
В УКРАЇНІ впродовж 2014�2019

років втратили придатність до

використання сховища картоплі

сумарнім об'ємом 350 тис. тонн.

Водночас загальна потреба обся�

гів зберігання становить щонай�

менше 1,5 млн тонн. Наразі в Ук�

раїні придатні для використання

картоплесховища забезпечують

зберігання 300 тис. тонн. Про це

розповіла виконавчий директор

Української асоціації виробників

картоплі (УАВК) Оксана Ру�

женкова.

За даними Держстату, 2014

року внутрішнє споживання кар�

топлі в Україні становило близько

7 млн тонн. За підсумками 2019

року об'єм споживання склав

лише 4,5 млн тонн, а виробництво

досягло 22 млн тонн. Із загального

об'єму в Україні 95% картоплі ви�

рощують селяни на присадибних

ділянках і лише 5% становить ви�

робництво промислових агропід�

приємств. Наявні переробні по�

тужності в Україні здатні обробля�

ти щороку близько 250 тис. тонн

картоплі .

За словами промовиці, цього

року на розвиток садівництва (у

бюджетній кодифікації карто�

плярство віднесено до цієї катего�

рії) держава планує виділити 400

млн грн. 

Якщо на ці потреби картопля�

рам залишиться принаймні 200

млн грн, то вони матимуть змогу

побудувати сховища загальним

обсягом 100 тис. тонн. «На будів�

ництво сховищ такого обсягу «з

нуля» необхідно майже EUR 23

млн, і ми можемо це побудувати,

ґрунтуючись на опитуваннях

серед членів асоціації», — зазна�

чила вона. 

Взагалі ж, щоб забезпечити ук�

раїнців картоплею вітчизняного

походження з вересня по травень,

тобто впродовж повного циклу

виробництва, необхідно мати схо�

вища потужністю щонайменше

1,5 млн тонн. «І це дозволить за�

безпечити потреби лише супер�

маркетів та оптових ринків. Решта

продукту з отих 22 млн тонн буде

торгуватися, добре що на міських

ринках, а то, як заведено у нас, на

стихійних базарчиках, де товар

розкладають на землі», — описала

ситуацію доповідачка.

Експорт 
проти імпорту
УКРАЇНСЬКІ промислові вироб�

ники�експортери картоплі кілька

років тому стикнулася із перепо�

ною: Білорусь без попередження

ввела вимогу, що експортована

картопля повинна мати підтвер�

дження про походження на ділян�

ках, вільних від карантинних ор�

ганізмів, розповів директор ТОВ

«Агріко Україна» Микола Гордій�

чук. Через це українським ек�

спортерам довелося повертати

свої фури назад і продавати карто�

плю на внутрішньому ринку. Під�

готовка до отримання сертифіката

вільної карантинної ділянки три�

ває сезон, бо слід провести кон�

троль ґрунту, картоплі у різних

стадіях вегетації та під час збері�

гання. Нині українські виробники

вже навчені і готуються до ек�

спортних операцій заздалегідь.

Для України дуже важливий

експорт картоплі саме до Білорусі,

особливо напередодні нового се�

зону. Це кінець травня і червень.

Потік української картоплі до цієї

країни зберігає цінову стабільність

на внутрішньому ринку і сприяє

формуванню адекватної ціни на

картоплю в майбутньому.

Чому промислові картоплярі

б'ють на сполох? На початку року

на український ринок прийшли

великі об'єми картоплі з Білорусі

та РФ. Але виникає питання:

якщо Україна не може вільно ек�

спортувати картоплю до Білорусі

та РФ і водночас має виконувати

їхні вимоги, то чому наша держава

не застосувала до товару з цих

країн дзеркальні обмеження? І ще

одна важлива пересторога: карто�

пля є підкарантинним продуктом.

При імпорті до Білорусі карантин�

ний строк сягає п'ять діб. А про�

ходження через українську мит�

ницю білоруської картоплі заби�

рає лише один день.

Ця проблема відома у Держ�

продспоживслужбі, Кабміні, Мі�

ністерстві розвитку економіки,

торгівлі та сільського господар�

ства, і чиновники присягаються,

що робота над її вирішенням три�

ває. Але слід розуміти, що впрова�

дження дзеркальних заходів Укра�

їною, яка є членом СОТ, потребує

узгоджень із іншими членами цієї

організації і забирає чимало часу.

«Але відступати не можна —

аналогічні карантинні заходи

мають існувати в Україні, щоб за�

безпечити продовольчу і фітосані�

тарну безпеку держави», — відзна�

чив фахівець.

Чи можливий
картопляний «рай» 
по	українськи?
НАРАЗІ Україна — четвертий у

світі виробник картоплі після

США, Китаю і Росії. Вітчизняне

щорічне виробництво останні

роки коливається у рамках 22�23

млн тонн. «Але це не наша гор�

дість — це наша біда. Ми садимо

картоплі 4 млн тонн, вживаємо 4

млн тонн, 6 млн тонн йде на корм

худобі, і 7 млн тонн ми просто ви�

кидаємо. Це велика наша пробле�

ма і трагедія», — вважає голова

фермерського господарства «Аде�

лаїда» Сергій Рибалко.

З усього щорічного вирощено�

го обсягу, тобто 22 млн тонн, Ук�

раїна переробляє приблизно 250

тис. тонн. Наприклад, Бельгія ви�

робляє 6 млн тонн картоплі, а пе�

реробляє 5,5 млн тонн. 

В Україні цього року роздрібні

ціни на картоплю на продоволь�

чих ринках сягають 10�12�14 грн, а

в супермаркетах доходять до 15�18

грн. Чому так відбувається? «Бо в

Україні немає державної програми

підтримки картоплярства. В РФ,

де останні п'ять років діє програма

підтримки картоплярства, нині

ціна кілограма картоплі на укра�

їнські гривні становить 3�3,5 гри�

вень», — навів порівняння аграрій.  

Річ у тім, що у РФ вже п'ять

років діє державна програма під�

тримки промислового виробниц�

тва картоплі. Вона включає ком�

пенсації 6% кредиту на розвиток,

компенсацію 60% коштів на прид�

бання техніки виробництва РФ і

40% імпортної. Окрім того вида�

ють кредити під 5% річних для бу�

дівництва сховищ. Також є регіо�

нальні програми розвитку, де 20%

всіх витрат на вирощування кар�

топлі компенсують із регіонально�

го бюджету. 

Це вивело РФ на перші місця

у світі за виробництвом картоплі

зі щорічним обсягом переробки у

мільйон тонн. Білорусь запрова�

дила і свою програму підтримки

картоплярства — майже синхрон�

но з Росією, дуже схожу за змі�

стом. Тож останнім часом Біло�

русь відчутно збільшила вироб�

ництво картоплі. І оцей картопля�

ний імпорт із РФ та Білорусі тисне

на український ринок. Ніяких об�

межень стосовно завезення карто�

плі з цих країн Україна не ввела.

Зменшення українського про�

мислового виробництва картоплі

разом із тиском з боку сусідніх

країн�конкурентів може спричи�

нити незворотною стагнацію віт�

чизняного промислового карто�

плярства. Вітчизняні промислові
картоплярі не зацікавлені в нарощу�
ванні виробничих площ і обсягів ви�
робництва з огляду на високі капі�
таловкладення в бізнес і неспівстав�
ну із витратами віддачу.

Востаннє галузь отримувала

держпідтримку 2011�2012 року.

Тоді було побудовано понад 150

тис. тонн потужностей зі зберіган�

ня картоплі та овочів. На базі тієї

підтримки в Україні за останнє де�

сятиліття побудовано три чіпсові

та п'ять крохмальних заводів. Ви�

робничі площі під промислове

картоплярство сягнули до 70 тис.

га. «Усе це можна втратити, якщо

не приділяти увагу розвитку галу�

зі», — зауважив доповідач.

Самотужки розвивати галузь
промислового картоплярства вироб�
ники не в змозі — бізнес понад п'ять
років є збитковим. «Виробникам

значно легше перейти на зернові

та олійні культури, які можна про�

дати за валюту. При цьому один

гектар під вирощування картоплі

потребує 75 тис. грн вкладень, а

кукурудзи — 12 тис. грн», — опи�

сав ситуацію фермер. 

У зв'язку з цим представники
галузі закликають державу поверну�
ти програми підтримки картопляр�
ства за такими напрямами: компен�
сація 25% вартості будівництва схо�
вищ, компенсація вартості купівлі
вітчизняної техніки для зрошення і
техніки для доопрацювання продук�
ції — сортування і миття. 

Ціну в супермаркетах
на картоплю врожаю
2020 сформує погода 
НАРАЗІ на споживчому ринку

стосовно ціни на картоплю відчу�

вається вплив ситуації, що вини�

кла восени 2019 року. Тоді в Ук�

раїні погодні умови для картоплі

були несприятливими, тому зріс

імпорт. А на цьому фоні виник

ажіотажний попит на картоплю у

малій гуртовій та роздрібній тор�

гівлі. Тоді вперше за багато років

городяни запасали картоплю на

зиму. 

Натепер оптова ціна картоплі

тримається на рівні 6,5�7 грн/кг,

на ринках — 10�12 грн/кг. «І до

нового врожаю навряд ситуація

зміниться. Я взагалі не бачу нія�

ких передумов до зростання цін

до нового врожаю. Є достатня
кількість картоплі на сьогодніш�
ній день, у тому числі українсь�
ких виробників, для того, щоб за�
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Картопля�2020: проблеми і перспективи
промислового виробництва
АНАЛІТИКА Україна 2019 року збільшила імпорт картоплі до 250 тис. тонн. Це у 43 рази більше, ніж
обсяг імпорту 2018 року. Яку картоплю, вітчизняну чи імпортну, їстимуть українці впродовж 2020/2021
маркетингового року? Що потрібно зробити, аби український сектор промислового виробництва
картоплі витримав ринкову експансію з боку Білорусі та Росії? Про це нещодавно розмірковували
представники Української асоціації виробників картоплі на прес;конференції в столиці. 



безпечити ціну в 7 гривень», — вважає

С. Рибалко.

Водночас фахівці утрималися від прог�

нозу, якою буде ціна картоплі врожаю�2020

в супермаркетах. «Ніхто не може достовірно

спрогнозувати, все залежить від того, яка

складеться погода — врожайність на 90%

залежить від погодних факторів. Маючи си�

стеми зрошення, ми би знали, що матиме�

мо стабільний урожай мінімум 30�35 тонн з

гектара за будь�яких погодних умов. Тоді би

ми могли прогнозувати і ціну, і обсяги. На

сьогодні, із застосуванням зрошення лише

у поодиноких господарствах, цього зробити

не може ніхто», — вважає М. Гордійчук. 

Переробка і експорт — 
порятунок картоплярів
РЕАЛІЇ невтішні — за перевиробництва

ціни на продукцію падають, і розраховувати

нашим агровиробникам на те, що всю ви�

роблену ними картоплю у свіжому вигляді

поглине внутрішній споживчий ринок,

марна справа. Мало хто наразі згадує, що

колись Україна дійсно вирощувала дуже ба�

гато радгоспно�колгоспної картоплі, бо її

споживачем була спиртова промисловість!

Так, раніше спирт отримували саме з кар�

топляного крохмалю, тому і зони картопле�

сіяння співпадали із розміщенням спирто�

вих заводів (це значно пізніше вони перей�

шли на кукурудзу і фуражні зернові).

Єдиним виходом є створення не стільки

чималої кількості зерносховищ для сирої

картоплі (хоча і без них нікуди), скільки по�

тужних переробних підприємств, які би ви�

готовляли з сировинної картоплі продукцію

з доданою вартістю переважно для експор�

ту. Бо за рахунок внутрішнього споживача

нам галузь промислового картоплярства не

втримати — низька купівельна спромож�

ність населення, мільйони заробітчан,

зміна харчових смаків людей та заміна кар�

топлі іншими стравами. Яскравим прикла�

дом є вітчизняна олієпереробна галузь, яка

за 20 останніх років роботи перетворила Ук�

раїну з імпортера соняшникової олії (з Ту�

реччини) на експортера №1 у світі. І за ра�

хунок цього й аграрії мають прибутки, і пе�

реробники, і експортери насичують дер�

жбюджет валютою, а ціни на внутрішньо�

му ринку на соняшникову й інші рослинні

олії та шрот є абсолютно прийнятними для

споживача. 

Щодо продукції переробки з картоплі,

то її спектр насправді дуже широкий — за�

морожена картопля(«фрі»), чіпси, карто�

пляний гранулят, борошно і сухе пюре. По�

пулярність фастфуду підтримуватимуть нев�

пинне насування інноваційних технологій,

а через них людина витрачає все менше часу

на виробництво і приготування «живої» їжі. 

Переробні підприємства вимагають не

просто бульб, йдеться про підвищений

попит на якісну сировину — картоплю з

відповідним вмістом сухих речовин, крох�

малю, редукуючих цукрів, визначеної

форми та розміру. Тому переробники за�

любки шукають виробників сировини на

теренах України. Але тут визначальною стає

якість картоплі, яка напряму залежить від

сорту та дотримання технологій, і тут ми

маємо перелік відповідних сортів на чіпси,

фрі, крохмаль.

Навала імпортного
крохмалю
ЗА ТЕПЕРІШНІХ умов, нехай вибачають

фахівці картоплярства, на крохмаль годять�

ся будь�які бульби, або, простіше кажучи,

всякий непотріб. Крохмалярі заперечувати�

муть, тим не менш, маємо те, що маємо. Зі

свого непотребу і росіяни, і білоруси наро�

били чимало крохмалю. І його також ніде

подіти, крім того як завалити ним українсь�

кий ринок.

І їм це вдалося. Бо на початку року ціна в

Україні на картоплю була розігнана до неви�

правдано високої. Тож наші переробні під�

приємства, кількість яких можна злічити на

пальцях однієї руки, не поспішали затарю�

ватись дорогою сировиною. А свіжовиро�

блений ними крохмаль за високою ціною не

дуже розходився. Тепер ціна на українську

картоплю впала, я виробники крохмалю не

поспішають цим скористатися — на ринку

повно демпінгового імпортного продукту. 

То кого ж наказали українські проми�

слові виробники картоплі на початку сезо�

ну реалізації, бажаючи оцінити власний

труд задорого? Запитання риторичне.

Дослухатися до аналітики і
прогнозів
«ПЕРЕД тим, як почнеться черговий етап

зниження ціни на картоплю в Україні (це

виглядає зараз досить імовірно), я б хотів

нагадати, чим прогнозування відрізняється

від передбачення або гадання, — зазначає

економіст департаменту технічного співро�

бітництва ФАО Андрій Ярмак на свої сто�

рінці у Фейсбук. — У вересні, коли карто�

пля була по 11�12 грн/кг (в опті, бо в роз�

дріб ціни стартували від 15 грн/кг — прим.

ред.), ми говорили про імовірність знижен�

ня ціни. Зараз картопля на 40% дешевша!».

Наприкінці вересня минулого року,

коли врожай було зібрано і він виявився на�

багато більшим за щорічне споживання,

ціни на картоплю мали би впасти. Нато�

мість спровокована виробниками і розігна�

на ЗМІ до психозу через некомунікацію ви�

робників з пресою, ми отримали в Україні

найвищу ціну на картоплю в Європі — EUR

0,28�0,4 за кілограм. Для порівняння, в

Росії на той момент можна було купити

картоплю в 2,5 разу дешевше, ніж в Україні,

а в Білорусі — вдвічі дешевше. Тому не

дивно, що така істотна різниця в цінах мала

спровокувати карколомний імпорт. Про це

аналітики буквально кричали ринку — адже

заробіток для трейдера виходив дуже непо�

ганим.

«Якщо ми проаналізуємо історію цін на

картоплю за останні 10 сезонів, порівнюючи

оптову ціну в середині квітня з ціною в сере�

дині вересня, то побачимо цікаву картину.

У п'яти випадках ціна на картоплю у квітні

була абсолютно ідентичною ціні в середині

вересня. Ще в одному випадку, оптові ціни

на картоплю у квітні були на 5,5% нижче,

ніж у вересні, а в одному випадку — ціна

зросла лише на 6% у квітні по відношенню

до вересня. Тобто в абсолютній більшості

випадків (в 70%) ті, хто вважав за краще збе�

рігати картоплю, ніж продати її у вересні,

несли збитки, бо втрати в процесі зберіган�

ня абсолютно неминучі. Крім того, необхід�

но нести витрати на догляд за сховищами,

їх оренду (або ж амортизацію), та й гроші,

які необхідні для закупівлі картоплі (або

неодержані внаслідок її нереалізації) мають

свою, дуже чималу в Україні вартість», — го�

ворив наприкінці вересня 2019�го Олек�

сандр Хорєв, керівник проекту «АПК�Ін�

форм: овочі і фрукти».

Ринок не дослухався і не відреагував.

Тепер вся надія на наступний урожай.

Костянтин Макульський

Артем Житков
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Китай скасує додаткові 
мита на товари зі США
КИТАЙ з 2 березня ц.р. скасує стягування додаткових

ввізних мит при поставках в країну низки американсь�

ких товарів, в т.ч. соєвих бобів, свинини і яловичини.

«З 2 березня 2020 р. Державний комітет з митних та�

рифів Держради КНР почне приймати відповідні заяви

від китайських підприємств. У разі якщо ці підприємства

будуть відповідати певним умовам, а імпортні закупівлі в

США — відповідати принципам ринку і торгівлі, їх опе�

рації не обкладатимуться дзеркальними тарифами, вве�

деними у відповідь на додаткові збори, прийняті в

США», — йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що дане рішення буде діяти

протягом 1 року з дня набрання ним чинності.

Канада недорахувалася 800
тис. га каноли
ЗА ОЦІНКАМИ експертів Statistics Canada, 2019 року

більш ніж 800 тис. га посівів каноли в Канаді залишила�

ся неприбраними через погіршення погодних умов, що

не дозволили восени завершити збиральну кампанію в

повному обсязі, повідомляє The Western Producer. Зокре�

ма, в провінції Альберта аграрії не змогли провести при�

бирання олійної на 364 тис. га, в Манітобі — приблизно

на 80 тис. га, в Саскачевані — на близько 400 тис. га.

При цьому експерти в даний час не можуть оцінити

обсяг та якість олійної, придатної для збирання і подаль�

шої реалізації в весняний період. 

У ситуації, що склалася, експерти пропонують агра�

ріям у весняний період не втрачати часу на збирання вро�

жаю олійної сумнівної якості, а зосередитися на прове�

денні посівної кампанії каноли під урожай 2020 р.

Відзначається, що канадські аграрії не в перший раз

стикаються з весняним прибиранням каноли. Аналогічна

ситуація також спостерігалася навесні 2016 р.

Бразилія б'є рекорди 
з експорту сої
АНАЛІТИКИ Conab прогнозують, що в лютому Бразилія

поставить на зовнішні ринки 9 млн т соєвих бобів, що на

80% перевищить рівень відповідного періоду попередньо�

го року. Як уточнюється, це зростання буде обумовлене

активізацією темпів збирання олійної в країні на тлі ста�

лих сприятливих погодних умов, а також з огляду на висо�

кий попит китайських імпортерів на бразильську сою.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 19 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 – Травень'20 &0,0000 –
TOCOM – Липень'20 +0,6254 209,0592

TOCOM – Вересень'20 +0,5360 212,3649
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 &0,5144 207,7489
CME – Травень'20 &0,8818 206,8670
CME – Липень'20 &0,4409 206,2791

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень'20 &9,5534 211,0320
Euronext – Травень'20 &14,3300 208,3333

Euronext – Вересень'20 &24,6183 199,9676
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext –Травень'20 &0,3994 433,1282
Euronext – Серпень'20 &0,0648 420,1749

Euronext – Листопад'20 &0,1403 421,5242
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 &1,2764 174,9775
CME – Травень'20 &0,9283 174,2813
CME – Липень'20 &0,9283 170,3362

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +1,8372 329,4440
CME – Травень'20 +1,1758 332,6040
CME – Липень'20 +0,5144 336,2049

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Квітень'20 0,0000 –
TOCOM – Червень'20 0,0000 –
TOCOM – Серпень'20 0,0000 –

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +0,8818 322,7534
CME – Травень'20 +0,9921 328,8161
CME – Липень'20 +0,8818 334,2174

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Березень'20 &0,3084 66,7621
CME – Травень'20 &0,3084 67,4009
CME – Липень'20 &0,3084 68,3700

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 &0,1101 295,5889
CME – Травень'20 &0,3304 300,5448
CME – Липень'20 &0,5507 298,1219

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Березень'20 &0,0018 0,3585
CME – Квітень'20 &0,0018 0,3627

CME – Травень'20 &0,0018 –
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Лютий'20 0,0000 2,7159
CME – Березень'20 &0,0013 2,6101

CME – Квітень'20 &0,0006 2,6079
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень'20 +6,6079 –
CME – Травень'20 +4,6256 331,9383
CME – Липень'20 +3,7445 –

* 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 14 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) 199,43 5,4275 &0,1600 5,4150 &0,1525 5,4100 &0,1600 5,4725 &0,1525 5,5650 &0,1450
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 171,04 4,6550 &0,0700 4,7225 &0,0625 4,7875 &0,0650 4,8650 &0,0675 4,9775 &0,0700
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 193,09 5,2550 &0,1025 5,3550 &0,1000 5,4350 &0,1075 5,5250 &0,1025 5,6500 &0,0825
CBOT Чикаго (Кукурудза) 138,80 3,7775 &0,0575 3,8200 &0,0650 3,8550 &0,0675 3,8425 &0,0525 3,8875 &0,0525

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

328,39 8,9375 0,1175 9,0325 0,0825 9,1550 0,0750 9,1925 0,0675 9,1900 0,0575

США. Ставки океанського фрахту на 14 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) 38 

Західне Середземномор'я (Марокко) 33 

Близький Схід (Ірак) 72 

Близький Схід (Єгипет) 24 

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) 26 

Близький Схід (Ірак) 57 

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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* * *

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, представників
ресурсних та сервісних компаній для обговорення векто�
ру розвитку українського агробізнесу в новому десяти�
літті. Рослинне молоко та м'ясо з пробірки, зміна клімату
та кінець епохи традиційного агробізнесу — питання, які
вирішать подальшу долю аграрного підприємництва.
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 Київської області) 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 галузі світового
масштабу;
— ключові напрямки розвитку галузі на 2020�2025 роки;
Протягом двох днів обговорюватимуться такі ключові
теми галузі:
— яка формула державної підтримки потрібна Україні;
— 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.

* * *

27 березня 2020 року в Києві (Міжнародний центр
Український дім) відбудеться «Комбікормовий Форум

2020». Організатори — Група Компаній «ПроАгро Груп»
спільно з Асоціацією «Союз Птахівників України» та жур�
налом «Корми і Факти».
Форум включатиме:
— 3 потоки (кормовиробництво, годівля, ветеринарія);
— Урочисту церемонію нагорождення переможців кон�
курсу «Кормовиробник року»;
— Виступи цікавих спікерів, представників аграрного біз�
несу з реальними кейсами ефективного ведення бізнесу;
— Експо виставку площею до 700 м2;
Кількість учасників форуму, що очікується, — понад 800
делегатів.

* * *

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 опти�
мізації взаємодії виробничого, переробного і спожив�
чого секторів АПК, які тісно пов'язані різними видами
внутрішніх зв'язків: транспортними, логістичними, тех�
нологічними, 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.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Коли скульптура —
не твоє
ІТАЛІЙСЬКОГО митця Амедео

Модільяні нині знають переважно

за його картинами. А от за життя

художник такого успіху не мав.

Можливо, саме через це він і нама�

гався віднайти себе в скульптурі.

Втім, на цей час збереглося не так

багато його скульптурного дороб�

ку. Можливо, вони не сподобалися

публіці, можливо — самому

митцю, тепер вже точно ніхто не

скаже. Але існує переказ, що на по�

чатку 20 ст. перед від'їздом зі свого

рідного міста Ліворно до Парижа,

він з пересердя покидав свої скуль�

птури в один з каналів — адже друзі

розкритикували його роботи.

Про цю історію згадали 1984

року — в Ліворно до 100�річчя від

дня народження митця влаштува�

ли виставку його робіт. Тоді ж ор�

ганізатори і міська рада вирішили

профінансувати пошуки втрачених

скульптур. Після тижня пошуків

на дні каналу знайшли скульптуру,

а за кілька годин… ще дві. Усі вони

були схожі на роботи Модільяні. 

Думки розділилися: деякі істо�

рики і фахівці з історії мистецтва

визнали скульптури справжніми.

Лише один мистецтвознавець зая�

вив, що скульптури були такими

поганими, що, навіть якщо б вони

і були справжніми, то Модільяні

правильно зробив, що викинув їх.

Згодом три студента зізналися,

що вони зробили один із бюстів

жартома. Місцевий скульптор зіз�

нався у створенні двох інших

скульптур. Він хотів посміятися

над критиками.

А десь у ще недалекому мину�

лому Модільяні розчарувався у

скульптурі і повернувся до живо�

пису — зосередився на оголеній

натурі. І хоча це не принесло при�

бутку йому особисто, знайшло

своїх шанувальників у світі роки

по тому. Ще б пак: 2015 року його

картину «Оголена, що лежить»

було продано на аукціоні за $170,4

млн, іншу — «Оголену, що лежить

на лівому боці» — також вторгува�

ли на аукціоні 2018 року за вели�

чезну суму — $157,2 млн.

Піратська
спадщина 
і дружній розіграш
КАПЕР на службі Англії, поста�

чальник іспанських грошей до її

бюджету, кінець�кінцем віце�адмі�

рал сер Френсіс Дрейк був іще й

першим англійцем, який здійснив

навколосвітню подорож на кора�

блі. Вона тривала з 1577 по 1580

роки, Дрейк сумістив її з капер�

ством, в основному проти іспан�

ців, до яких «таку особисту не�

приязнь відчував, що їсти не міг».

Справа була у давньому конфлікті,

коли іспанські кораблі потопили

більшу частину работоргової екс�

педиції Дрейка і його родича. Ан�

глійці звернулися до іспанського

короля по компенсацію, але той,

враховуючи напружені стосунки з

Англією, відмовив. Дрейк тоді по�

обіцяв взяти у іспанського короля

все, що зможе, самотужки. 

Тож результатом навколосвітки

Дрейка стали не лише привезені до

Англії бульби картоплі, а й також

(в еквіваленті) 600 тис. фунтів

стерлінгів іспанського золота —

що вдвічі перевищувало тодішній

дохід англійського королівства. 

Як би там було, а 1579 року

Френсіс Дрейк висадився на тери�

торії сучасних Сполучених Штатів

Америки. За свідченнями очевид�

ців, він залишив там стовп з ла�

тунною пластиною, в якій йшло�

ся, що ця місцина віднині є влас�

ністю англійської корони. Саме

детальний опис цієї пластини й

уможливив подальшу містифіка�

цію. Де саме висадився Дрейк, до�

стеменно ніхто не знав. У 1880�х

роках професор Джордж Девідсон

із Геодезичної служби США вив�

чив як письмові джерела про по�

дорож Дрейка, так і узбережжя,

після чого дійшов висновку, що

Дрейк висаджувався в затоці в 50

кілометрах на північ від Сан�

Франциско. Незабаром це місце

назвали затокою Дрейка. 

1937 року професор Герберт

Болтон із Каліфорнійського уні�

верситету в Берклі оголосив, що

неподалік від затоки була знайде�

на та сама латунна табличка — її

опис точно підходив під стародав�

ні записи. Артефакт оголосили

справжнім, попри скептичні голо�

си філологів, здали в бібліотеку і

завзято взялися пишатися таким

славетним першовідкривачем. 

Виявилося, слід було дослуха�

тися до філологів, які стверджува�

ли, що і королеву так коротко, без

титулів, у 16 ст. не йменували, і ар�

тиклі писалися інакше. На почат�

ку 1970�х років професор Джеймс

Харт ініціював нове дослідження

таблички в рамках підготовки до

400�річчя висадки Дрейка. Фізики

швидко встановили, що латунь

була виготовлена на сучасному

прокатному стані, а не в кустарній

майстерні. Вміст домішок у металі

теж не відповідав тодішнім часам,

але збігався з американськими

стандартами. Нарешті, при дослі�

дженні країв пластинки під мікро�

скопом з'ясувалося, що і різали

метал за допомогою сучасного

обладнання на зразок промисло�

вої гільйотини. Отже, табличка

виявилася підробкою.

2003 року зрештою з'ясувалося,

що друзі просто вирішили розігра�

ти Герберта Болтона, який уже

давно розшукував артефакти,

пов'язані з висадкою Дрейка в Ка�

ліфорнії, і відчайдушно мріяв знай�

ти ту саму табличку. Вони вигото�

вили табличку і залишили її непо�

далік від затоки Дрейка, де вона

була незабаром знайдена місцевим

жителем. Причому той її викинув, і

про табличку забули навіть автори

розіграшу. Лише за три роки та�

бличку знайшла місцева жителька,

якій і порадили звернутися зі зна�

хідкою до Болтона. Далі історія

розвивалася стрімко і швидко стала

публічною, тож автори розіграшу

довго не наважувалися зізнатися. 

Палець старого
воїна на пам'ять
І ЗНОВУ маємо справу з іта�

лійськими скульпторами. А тепер

іще й з етрусками. Один із най�

більш загадкових народів Європи

був асимільований римлянами в

стародавні часи, і про його культу�

ру, науку і писемність свідчать лише

короткі написи, а також грецькі й

римські запозичення топонімів.

Тож не дивно, що у пошуках сенса�

цій науковці радо хапаються за

будь�який уламок давнини, в чому

їм завзято допомагають митці. 

Так, англійський археолог

Джон Маршалл купив для Метро�

політен�музею в Нью�Йорку три

теракотових статуї в період між

1915 і 1921 роками. Вважалося, що

ці скульптури були створені етру�

сками у 5 столітті до нашої ери.

Музей найняв провідного аме�

риканського фахівця з кераміки

для підтвердження автентичності

скульптур. Ані він, ані музейні

хранителі відділу класичного ми�

стецтва не виявили в них ніяких

вад. У результаті їх визнали справ�

жніми, а 1933 року ці теракотові

статуї, які описувалися як вра�

жаючі зразки етруського мистец�

тва, виставили на загальний огляд.

Водночас деякі вчені висло�

влювали сумніви з приводу досто�

вірності статуй. Але в музеї не

звертали на це уваги.

Однак 1960 року музей більше

не міг ігнорувати сумніви в автен�

тичності скульптур. У підсумку

був проведений хімічний аналіз

статуй і з'ясувалося, що вони мі�

стять марганець, який етруски ні�

коли не використовували. Статуї

були офіційно визнані підробками

лише наступного року, коли іта�

лійський скульптор Альфредо Фі�

ораванті зізнався в тому, що він

був одним із членів команди, яка

створювала статуї. Він навіть зали�

шив собі на пам'ять лівий великий

палець «Старого воїна» — однієї зі

скульптур.

А міг би і продати
ГРЕЦЬ із ним — скульптури, та�

блички, картини, книги, мапи...

Усе можна підробити. Головне —

який у цьому сенс. От скажіть, хто

у здоровому глузді підроблятиме

метеликів? Виявляється, були і

такі. 1702 року колекціонер мете�

ликів Вільям Чарльтон відправив

зразок одного метелика Джеймсу

Петіверу, шанованому ентомологу

тих часів. Петівер був у захваті від

зразка,оскільки раніше не бачив

нічого подібного. Він написав, що

якби не окремі деталі, він би виз�

нав його за звичайну англійську

лимонницю.

Більше того, 1763 року того са�

мого метелика побачив натураліст

Карл Лінней і оголосив його

новим видом. Він назвав його Pa�

pilio ecclipsis та включив до 12�го

видання Centuria Insectorum («Сто

комах»).

Однак через 30 років інший

ентомолог Джон Крістіан Фабрі�

ціус уважніше придивився до ме�

телика і визнав його підробкою.

Чорні плями були просто нама�

льовані на крилах, і це справді

була звичайна лимонниця.

Коли охоронець відділу націо�

нальних рідкостей Британського

музею, в якому зберігався цей ме�

телик, дізнався правду, він зопалу

розтоптав цей зразок. А шкода.

Певне, міг би задорого продати на

якомусь аукціоні. І тут ще виникає

питання — хто саме домалював

лимонниці плями: Чарльтон, Пе�

тівер чи сам Лінней?

Підготував Павло Мороз

АГРОПРОФІ
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Заради слави, 
заради грошей, 
а то й просто жартома
Саме з цих причин найчастіше на світ з'яв�

ляються підробки і містифікації у галузі

науки та мистецтва. Більшість таких місти�

фікацій не є достатньо професійними, щоб

обдурити експертів. Однак деякі з них усе ж

вводили в оману науковців і мистецтвоз�

навців на певний час. Ось приклади.

(Продовження. Початок у №4 від 14.02.20)

«Етруська» скульптура роботи 20 ст. 

«Голова» — одна з небагатьох
збережених скульптур Модільяні

Фейкова Дрейкова пластина


