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ВООЗ
оголосила
пандемію
коронавірусу
у світі
ВСЕСВІТНЯ організація охо�

рони здоров'я (ВООЗ) 11 берез�

ня 2020 року оголосила панде�

мію коронавирусу у світі. Про

це повідомив глава ВООЗ Тед�

рос Аданом Гебреісус, передає

«РБК�Україна». Як зазначив

він, ВООЗ стурбована поши�

ренням коронавірусу у світі.

Зазначимо, пандемія — це

сильна епідемія, що характери�

зується поширенням інфекцій�

ного захворювання на всій те�

риторії країни та суміжних дер�

жав, а іноді й багатьох країн

світу. Останній раз ВООЗ ого�

лошувала пандемію 2009 року

під час розповсюдження «сви�

нячого грипу» N1H1.

Раніше у ВООЗ повідомля�

ли, що для повного одужання

пацієнта, хворого коронавіру�

сом, необхідно до шести тижнів.

При цьому поки що не існує

ліків для лікування COVID�19.

В Україні також вжито захо�

дів для запобігання поширенню

COVID�19. Зокрема, на засідан�

ні Кабінету Міністрів 11 берез�

ня ухвалено рішення виділити

100 млн грн на першочергову

закупівлю засобів індивідуаль�

ного захисту для поточних по�

треб міністерств, відомств та

служб, а також для поповнення

держрезерву. Одночасно задля

виконання цього рішення до 1

червня заборонити експорт то�

варів протиепідеміологічного

призначення, щоб гарантувати

забезпечення необхідними за�

собами захисту населення.

Кабінетом Міністрів Украї�

ни вирішено ввести обмеження

на проведення масових заходів,

у яких запланована участь 200 і

більше осіб. Але це не стосується

заходів державної необхідності.

Проведення спортивних заходів

можливе з дозволу міжнародних

організацій, без глядачів.

Також заплановано введен�

ня карантину в навчальних за�

кладах строком на три тижні.

Крім того, прийнято рішен�

ня закупити інфрачервоне

обладнання для проведення

скринінгу на відстані в Міжна�

родному аеропорту «Бориспіль».

ТАК щасливо завершується одна

дитяча казочка, де на велелюдно�

му весіллі закохані молодята щиро

гостей частували. Бо здобули за�

можне життя на всі роки попереду

завдяки випробуванням і нелегкій

праці.  Ну чому ж нам так не

жити?! Тим більше, що всі переду�

мови для цього у нас є.

Натомість нині маємо кричу�

щий дефіцит молочної сировини

— його виробництво є найниж�

чим в історії незалежної України.

Для порівняння, 1990 року респу�

бліка виробляла 24,5 млн тонн мо�

лока, навіть за умов похибки офі�

ційної статистики, — тобто втричі

більше проти сьогодення. На

зламі епох, у перший рік незалеж�

ності, ми мали 22,4 млн тонн, а

вже 1992�го показники опустили�

ся нижче двадцятимільйонної від�

мітки — 19,2 млн тонн. У період

1997�2005 обсяги з незначними

коливаннями трималися довкола

13,7 млн тонн. Потім до 2012�го

ми мали також падіння виробниц�

тва молока, аж поки не почала

діяти держпрограма підтримки

утримання молодняку і дотацій на

корову насамперед для малих і се�

редніх господарств, і виробництво

стабілізувалося. 

Так, 2012 року було вироблено

11,377 млн тонн молока, і спожи�

вання його населенням склало, за

даними статистики, лише 214,9 кг

на особу. Звісно, всі ми прагнемо

досягти європейської якості моло�

ка, водночас не слід забувати про

медичні рекомендації щодо раціо�

нальної річної норми вживання

молока і продукції з нього — 380�

390 кг на людину. Тобто фактично

214,9 кг проти необхідних 380 кг

на особу на рік — майже на трети�

ну менше!

Ці цифри спираються на чи�

сельність населення 52 мільйони,

хоча ті дані навряд достовірні. І як

би там було, але нормативні 380 кг

молока на людину ми давно не

споживаємо. А молоко, між ін�

шим, — запорука здорової нації.

Цю філософію сповідують усі ви�

робники молока, адже в їхній ро�

боті більше ентузіазму і відданості,

ніж прибутків, на жаль. Про цілю�

щу силу молока і його вплив на

формування здорової нації укра�

їнців дуже дохідливо говорить ви�

робничник Юрій Ляшенко, керів�

ник господарства «Відродження»

з Черкащини, одного з кращих в

Україні з племінної справи, зі ста�

тусом двох племзаводів про розве�

денню ВРХ (Див. «Відродження

молочних традицій виробництва і

споживання» — «Агропрофі», №25

від 6 вересня 2019 р. — прим. ред.).

Продовження на стор. 8

Вилами молоко їли, 
а по борщі човнами плавали!

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

КОРМОВИРОБНИЦТВО
ІННОВАЦІЙНИЙ БІЛКОВИЙ
СОНЯШНИКОВИЙ КОНЦЕНТРАТ 
КИДАЄ ВИКЛИК СОЄВОМУ ШРОТУ
Новий продукт вітчизняної розробки
за своїми якостями може посунути з
панівної позиції соєвий шрот, який нині
є на ринку провідним компонентом
комбікормів для птахівництва та
тваринництва. 117
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ІНФРАСТРУКТУРА
ОЛЕКСІЙ ВАДАТУРСЬКИЙ: ´Я ЛОБІЮЮ
ІНТЕРЕСИ ЦІЛИХ ГАЛУЗЕЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ!..ª
«На жаль, сьогодні Україна — це не морська держава,
а країна біля моря. Багаторічна недолуга політика
призвела до того, що національне суднобудування
знищено. Саме тому я борюся за те, щоб нове законо'
давство у сфері внутрішнього водного транспорту було
справедливим для України, для чесного бізнесу».

ІННОВАЦІЇ
НАВАЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА АГРАРНІ 
ІТ�ПРОЄКТИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Навала інформації на підприємця наразі така потужна,
що навіть досвідчені фахівці не здатні адекватно її
оцінити. Що і як з цим робити розповідали вітчизняні
айтішники та аграрії на панельній дискусії «Практичне
застосування AgTech інструментів в агрокомпаніях» під
час X Міжнародної виставки АгроВесна'2020.

ПЕРЕДПЛАТА	2020
Шановні читачі! 

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

12.03.2020

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 533,2 $0,6% 4,6%
RTS (RU) 963,4 $29,0% $37,8%
WIG 20 (PL) 1362,1 $27,5% $36,6%
WIG Ukraine (PL) 294,0 $17,3% $18,2%
DAX* (DE) 9538,5 $21,3% $28,0%
S&P 500* (US) 2549,3 $15,1% $21,1% 



В аграрному держреєстрі
вже понад 600 виробників
В УКРАЇНІ з початку запуску Державного аграрного реєс�

тру в ньому зареєструвалось 606 сільгоспвиробників, за�

гальний земельний банк яких склав 125,9 тис. га. Про це

10 березня повідомила прес�служба Міністерства розвит�

ку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Перша фаза пілотування Державного аграрного ре�

єстру закінчилася. Нам вдалося протестувати систему,

провести плідну роботу в ОТГ та розповісти сільськогос�

подарським виробникам про роботу Державного аграр�

ного реєстру та його функції. Наступний етап впрова�

дження — доопрацювання виявлених недоліків, вклю�

чаючи внесення змін, запропонованих аграріями, та по�

дальше масштабування роботи аграрного реєстру», — заз�

начив заступник міністра Тарас Висоцький.

Також повідомляється, що за формами господарю�

вання більше половини зареєстрованих у реєстрі були

фермерські господарства.

Держводагентство
може обмежити права
водокористувачів
У РАЗІ маловоддя Державне агентство водних ресурсів

України може обмежити права водокористувачів чи змі�

нити умови водокористування — наприклад, скидання

води через греблі ГЕС. Для цього у Держводагентства є

всі законодавчі підстави. А в пріоритеті буде забезпечен�

ня питних та побутових потреб українців. Про це пові�

домляється на офіційному сайті відомства. 

За інформацією Укргідрометцентру, нині на більшості

річок України низька водність. І, відповідно, весняного

паводку (водопілля) цього року не буде. Крім того, мало�

воддя може привести до пересихання малих водотоків.

Міжвідомча профільна комісія вже узгодила режими ро�

боти дніпровських та Дністровського водосховищ в таких

несприятливих умовах.

Як наголошує в. о. голови Держагентства водних ре�

сурсів України Михайло Хорєв, 2019 і 2020 роки вида�

лися дуже бідними на опади. Снігопади на території Укра�

їни, Білорусі та Росії не дають можливості говорити про

надходження повені і формування нормального притоку

до основних річок України. Водний кодекс містить статтю

45, в якій йдеться, що у випадку настання таких несприят�

ливих моментів є запобіжні заходи щодо обмеження прав

окремих водокористувачів, мета якого — пріоритетне за�

безпечення питних і побутових потреб населення. Тобто

головна задача, щоб громадяни залишилися з водою.

«Є певна пріоритетність. Спершу обмежується транс�

порт, в другу чергу піднімається питання гідроенергети�

ки, потім — промисловість і в останню чергу — агрови�

робництво. Прогнози, які ми маємо, не говорять про те,

що буде повна криза, але те, що в деяких водних об'єктах

доведеться економити, це можливо. Цього року ми по�

чали наповнення водосховищ у лютому для того, щоби

нормально пройти літній період. Зазвичай, це здійсню�

ється у квітні. Але для невеликих водойм та середніх

річок ситуація може виявитися гіршою. Наприклад, ми

вже повідомили малі гідропідприємства на річці Рось, що

їм влітку доведеться працювати в умовах жорсткої еко�

номії», — говорить він.

Рекорд з торгівлі агро"
продукцією Україна"ЄС
2019 РОКУ взаємна торгівля сільськогосподарською про�

дукцією між Україною і Європейським Союзом майже на

18% перевищила рекордний показник 2018 року і вперше

сягнула позначки у $10,6 млрд, поінформував заступник

директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», член�ко�

респондент НААН Микола Пугачов. При цьому додат�

не сальдо становило $4,3 млрд.

За його словами, головними європейськими партне�

рами для України залишились Нідерланди, Польща,

Іспанія, Німеччина, Італія і Франція, а також Бельгія,

яка протягом останніх двох років міцно закріпилась у

цьому списку. Ці країни створюють понад 78% сумарно�

го вітчизняного торговельного обороту агропродоволь�

ством з ЄС.

Торік Україна імпортувала аграрної продукції з країн

— членів ЄС на суму понад $3,1 млрд. Це на 16,3% біль�

ше проти 2018 року.

В імпорті сільгосппродукції до України з ЄС, зазна�

чив науковець, поки що відсутня така ж стала структура,

як в експорті. При цьому вирізняються кілька груп това�

рів. 2019�го Україна найбільше — $343 млн — витратила

на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних. Різ�

них харчових продуктів, екстрактів і концентратів заку�

пили на $314 млн. Поставки з Європи тютюну і виробів

з нього збільшилися порівняно з 2018 роком більш ніж

на 60% — до $279 млн. Залишків та відходів, продуктів

для годівлі тварин закупили на $190 млн. У групі про�

дуктів «какао�боби, шоколад», імпортувався переважно

шоколад. На ці солодощі 2019 року було витрачено $184

млн. Обсяги поставок на український ринок м'ясної про�

дукції становили $147 млн. Насіння олійних закупили на

$140 млн.

«Загалом ці групи продуктів зайняли близько 51% у

вартісних обсягах імпорту продовольства з Євросоюзу»,

— підбив підсумок Микола Пугачов.

2020"го можливий спад
обсягів агровиробництва 
ЗА ПРОГНОЗОМ науковців ННЦ «Інститут аграрної

економіки», 2020 року обсяги виробництва сільськогос�

подарської продукції в Україні зменшаться проти попе�

реднього року на 3,6 %, поінформував директор Інститу�

ту, академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, таке зниження відбудеться за раху�

нок зменшення на 5,1% виробництва рослинницької

продукції — переважно зернових культур (�10%). Також

очікується зменшення виробництва насіння соняшнику,

ріпаку та овочів.

Обсяги виробництва продукції тваринництва, за роз�

рахунками вчених Інституту аграрної економіки, збере�

жуться майже на рівні 2019 року (+0,6%). Причому цей

приріст буде досягнуто за рахунок зростання продукції

птахівництва, тоді як по решті основних продуктів тва�

ринницької галузі продовжиться спад виробництва.

«Сповільнення спадної динаміки можливе, передусім,

за рахунок мінімізації зменшення обсягів виробництва

основних сільськогосподарських культур — пшениці, ку�

курудзи, соняшнику, картоплі, овочів, а також молока та

м'яса свиней», — підсумував Юрій Лупенко.

У товарній структурі вітчизняного

експорту традиційно переважає

продукція рослинництва. Головними

продуктами у ній, крім зернових, є

олійні культури, рослинна олія та

продукти їхньої переробки.

ЗА ДАНИМИ Держстату, 2019 року вартість

експорту насіння олійних культур склала

$2,5 млрд. Це на 32% більше, ніж 2018 року,

зазначив заступник директора ННЦ «Ін�

ститут аграрної економіки», член�корес�

пондент НААН Микола Пугачов.

Обсяги поставок цієї продукції на зов�

нішні ринки збільшились на 44% — до 6,9

млн т.

При цьому обсяги експорту ріпаку у на�

туральному виразі вдруге поспіль сягнули

рекордної для України позначки — 3,2 млн

т, перевищивши минулорічний рекорд у 2,4

млн т. Найбільшими для нашої країни

стали і закордонні продажі соєвих бобів —

3,6 млн т.

За його словами, основними покупця�

ми українських олійних культур та олії 2019

року, як і в попередні роки, є країни Азії та

Європи.

Характерною рисою 2019 року стало по�

силення позицій Європейського Союзу в

імпорті насіння вітчизняних олійних куль�

тур. Торік частка їхнього експорту до країн

цього регіону перевищила 60%.

За його даними, ТОП�3 основних спо�

живачів вітчизняної продукції цієї групи за�

лишився без змін. Лідируючу позицію серед

імпортерів українських олійних культур

другий рік поспіль утримує Німеччина

(18,9%). Значними є також частки Туреччи�

ни (18,2%) та Бельгії (13,3%).

За ними з помітним відривом йдуть

Єгипет (9,0%), Нідерланди (6,9%), Франція

(6,7%), Білорусь (5,4%) та Польща (3,9%).

Сумарно ці країни забезпечили Україні

понад 82% експортних доходів від усіх за�

кордонних поставок олійних.

2019 року були встановлені абсолютні

рекорди за обсягами зарубіжних поставок

як соєвої олії — 375 тис. т, так і ріпакової

олії — 151 тис. т, поінформував експерт.

Утім, у групі жирів та олій визначаль�

ним товаром для експортних ринків зали�

шається соняшникова олія вітчизняного

виробництва. 2019 року її експорт з України

сягнув рекордного показника у 6,1 млн т, на

9% перевищивши показник 2018 року. Ви�

ручка від продажу соняшникової олії ста�

новила $4,3 млрд, що на 4 % більше, ніж

попереднього року.

За його словами, 2019 року найбільший

попит на українську олію традиційно спо�

стерігався з боку Індії (30,6%).

Решта важливих країн — імпортерів

цього виду агропродукції, помітно їй посту�

пилися: Китай (15,7%), Нідерланди (9,7%),

Іспанія (6,6%), Ірак та Італія (по 5,6%),

Польща (3,6%). Сукупно ці країни акуму�

люють понад 77% вартісних поставок олії

на зовнішні ринки.
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на Каховському шлюзі буде здій�

снюватися з 6 березня по 5 грудня,

в Запорізькому районі гідротехніч�

них споруд (РГС) — з 15 березня

по 4 грудня, на Дніпродзержинсь�

кому шлюзі — з 25 березня по 22

листопада, Кременчуцькому — з

19 березня по 22 листопада, Канів�

ському — з 10 червня по 15 листо�

пада і Київському шлюзі — з 30

грудня по 15 листопада.

З урахуванням фактичних ме�

теорологічних умов, дати відкрит�

тя та закриття навігації можуть

бути змінені з відповідним опові�

щенням.
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Новий склад Кабінету Міністрів України
ВЕРХОВНА РАДА 4 березня відправила у

відставку Прем'єр�міністра Олексія Гонча�

рука і призначила на його місце Дениса

Шмигаля. Ротацію очільника уряду народ�

ні обранці провели на позачерговому засі�

данні, скликаному за наполяганням Прези�

дента України. 

У своїй промові перед народними

обранцями Президент Володимир Зелен9

ський серед конкретних недоробок уряду

назвав таке:

— Невиконання держбюджету сягнуло

майже 16 млрд грн за два місяці цього року.

Із названої суми 13 млрд грн — це ненадхо�

дження від митниці. 

— Падіння виробництва на 5% на поча�

ток березня поточного року, через те, що

уряд не надав інструментів, які стимулюють

внутрішнє виробництво.

— Скарги людей, що попри зниження

ціни на газ для населення на 35% у порів�

нянні з минулим роком, зараз людям про�

довжують надходити газові платіжки за ста�

рими, високими цінами.

— Скандал із зарплатами міністрів, у

той час, як понад 10 млн громадян живуть

на межі бідності.

— Ситуація з шахтарями та вугільною

галуззю, де погашення боргу по зарплатні

відбувалось лише після втручання голови

держави, а не у ході роботи уряду.

— Не реалізована програма підвищення

пенсій для людей віком від 80 років.

— Провал старту 2�го етапу медичної

реформи, який мав початися 1 квітня ц. р.

У підсумку Володимир Зеленський від�

значив, що уряд Олексія Гончарука був

самим молодим за віком в історії України,

мав надзвичайно амбітні цілі, але не осилив

купу проблем, яку залишили попередні

уряди.

Надалі слово для звіту про діяльність

уряду отримав Олексій Гончарук. Серед

досягнень Кабміну під своєю орудою він

назвав таке:

— Боротьбу з корупцією на всіх ділян�

ках компетенції уряду, що привело до лікві�

дації багато тіньових схем.

— Забезпечення макроекономічної ста�

більності, яка призвела до рекордно низь�

кого темпу зростання інфляції.

— Якісне і вигідне розміщення держав�

них єврооблігацій. 

— Внесення у перелік на приватизацію

рекордної кількість об'єктів держвласності.

— Проведення успішних концесійних

конкурсів.

Парламентарі 353 голосами підтримали

відставку Олексія Гончарука з поста прем'є�

ра, а відтак і уряду.

Нардепи 277 голосами загальним спис�

ком підтримали 13 кандидатур, які раніше

запропонував Денис Шмигаль. 

Після цього нардепи призначили за

квотою президента міністра оборони (285

голосів «за») і міністра зовнішніх справ (288

— «за»).

Таким чином, нинішній уряд виглядає

так:

1. Віце�прем'єр з питань європейської та

євроатлантичної інтеграції: Вадим При�

стайко

2. Міністр Кабінету міністрів: Олег

Немчінов

3. Віце�прем'єр, міністр реінтеграції

тимчасово окупованих територій: Олексій

Резніков

4. Міністр цифрової трансформації Ук�

раїни: Михайло Федоров

5. Міністр внутрішніх справ: Арсен Ава�

ков

6. Міністр у справах ветеранів: Сергій

Бессараб

7. Міністр молоді і спорту: Вадим Гут�

цайт

8. Міністр охорони здоров'я: Ілля Ємець

9. Міністр інфраструктури: Владислав

Криклій

10. Міністр соціальної політики: Мари�

на Лазебна

11. Міністр юстиції: Денис Малюська

12. Міністр фінансів: Ігор Уманський

13. Міністр розвитку громад і територій:

Олексій Чернишов

14. Міністр оборони: Андрій Таран

15. Міністр закордонних справ: Дмитро

Кулеба

Міністр розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства Тимофій Милова�

нов не погодився залишатись у новому

уряді оскільки вважає, що зробив усе від

себе залежне. 10 березня за рішенням КМУ

на першого заступника міністра розвитку

економіки, торгівлі та сільського господар�

ства Павла Кухту було покладено тимчасове

виконання обов'язків глави Мінекономіки.

ПРЕЗИДЕНТ України Володи9

мир Зеленський вважає за до�

цільне відновити Міністерство аг�

рарної політики. Про це повідо�

мляє прес�служба глави держави.

«Адже коли така складна річ, як

земельна реформа, — потрібні

окремі люди в Україні, окрема ін�

ституція. Це має говорити й роби�

ти профільний міністр», — зазна�

чив В. Зеленський.

Також президент наголошує,

що земельна реформа та реформа

системи охорони здоров'я будуть

завершені, а уряд покращуватиме

комунікацію із суспільством щодо

чутливих питань цих реформ.

«Земельна реформа — це ре�

форма і президента, і уряду — ми

всі несемо відповідальність. Най�

складніша реформа, тому що

впродовж майже 30 років ніхто не

міг навіть почати обговорення за�

конопроекту (про ринок земель

сільськогосподарського призначення.

— прим. ред.) у комітетах. Ми за�

кінчимо цю реформу», — сказав

глава держави у розмові з журналі�

стом видання Bloomberg.

Володимир Зеленський зазна�

чив, що голосування за законо�

проект про ринок землі у другому

читанні — це лише перший етап

земельної реформи. Надалі не�

обхідно ухвалити закон про рефе�

рендум і впорядкувати земельні

кадастри.

Водночас президент перекона�

ний, що, попри опір опозиції та

блокування «спамом» правок,

закон про ринок земель сільсько�

господарського призначення буде

ухвалений Верховною Радою.

«Це справді найскладніший

законопроект. У нас там тисячі

правок. Ми можемо лише вимага�

ти й працювати», — наголосив Во�

лодимир Зеленський. 

Що стосується медичної ре�

форми, на думку глави держави,

спротив її реалізації пов'язаний із

нерозумінням особливостей змін,

що відбудуться. Так, президент

висловив задоволення першим

етапом медичної реформи, який

дав змогу підвищити заробітні

плати сімейних лікарів, покращи�

ти матеріально�технічний стан ме�

дустанов та збільшити прозорість

фінансування системи охорони

здоров'я.

Водночас глава держави ак�

центував увагу на необхідності по�

ліпшення комунікації між урядом і

суспільством, роз'яснення деталей

земельної та медичної реформ.

ПОСТУПОВЕ відкриття наві�

гації на річці Дніпро 2020 року

почалося 6 березня на гідротех�

нічних спорудах нижнього ка�

скаду — Каховському шлюзі.

Про це йдеться в наказі Дер�

жавної служби морського та

річкового транспорту (Морсь�

кої адміністрації), повідомляє

прес�служба відомства.

«Затвердити дати відкриття

та закриття навігації на судно�

плавних гідротехнічних спору�

дах річки Дніпро 2020 року, за

умови плавання суден виключ�

но в світлий час доби, за

сприятливих метеорологічних

умов, до повного встановлення

засобів навігаційного облад�

нання та завершення прове�

дення регламентних робіт на

ділянках внутрішніх водних

шляхів, використовуваних для

плавання. ...Відкриття та зак�

риття навігації здійснюється о

8:00 відповідної дати», — йдеть�

ся у документі.

Наказом Морської адміні�

страції визначені дати відкриття

та закриття навігації на судно�

плавних гідротехнічних спору�

дах Дніпра. Зокрема, навігація

На Дніпрі відкрито
навігацію"2020

Президент вважає 
за доцільне відновити
Міністерство аграрної політики



КОЖЕН із нас відчував неспра�

ведливість у різних її проявах:

щодо себе, своїх рідних, друзів чи

країни. І я теж не виняток, адже

зробив себе сам, пройшовши дов�

гий шлях від сільського хлопчика

до відомої в Україні людини.

Несправедливість загартовува�

ла мене, змушувала не здаватися і

перемагати. Але якщо в дитинстві

відновлення справедливості пере�

важно залежало від самого себе чи

батьків, то з часом і досвідом по�

чинаєш помічати і зіштовхуватися

з несправедливістю таких великих

масштабів, що подолати її можли�

во тільки об'єднавши критичну

масу талановитих, професійних та

патріотичних людей: інженерів,

металургів, суднобудівників, агра�

ріїв, вчителів, медиків та ін. І ніяк

інакше, бо йдеться про несправед�

ливість у масштабах держави, коли

на ній починають паразитувати

сотні, а то й тисячі халявщиків, які

потрапили до влади випадково чи

й навмисно заради власної наживи

та самозбагачення. Натомість ми з

вами бачимо, як фінансовий стан

країни погіршується, а економіка

стає все слабшою…

Сказати, що при владі тільки

непрофесійні люди, теж не мож�

на. У владних структурах або у
компаніях, що їх обслуговують, є
дуже талановиті люди з недержав�
ницькою позицією, які обслугову�
ють клани, або тих, хто привів їх до
влади. І спокуса отримати більше і

більше грошей така велика, що

вони працюють не на державу, а

для самозбагачення, перетворюю�

чи її на корито. Вони вміло вико�

ристовують прогалини у нашому

законодавстві і системі, щоби бо�

ротися проти нас із вами, проти

чесного бізнесу, проти країни.

Вони насміхаються над тобою, роб�
лять тебе винним у своїх же помил�
ках чи бездіяльності. Вони нікого не
чують і навіть не намагаються зро�
зуміти, бо у них є влада, судова си�
стема, силові структури і та ін. У
них власна справедливість…

Я бачив багато несправедливо�

сті, але сьогодні хочу звернути

увагу на одну надзвичайно мас�

штабну. Можливо, комусь спаде на

думку, що вас ця несправедливість

не стосується, але не обманюйте

себе — вона впливає на життя

кожного з нас і не кращим чином.

На жаль, сьогодні Україна —

це не морська держава, а країна

біля моря. У нас немає повноцін�

ного військово�морського флоту,

хоча ми й маємо найбільшу мор�

ську прибережну зону у Чорному

та Азовському морях. Про річко�

вий флот ми теж від чиновників

чуємо лише слова, але жодних ре�

альних дій. Багаторічна недолуга
політика призвела до того, що на�
ціональне суднобудування знищено.
31 завод не працює, як не прац�

юють і 140 тисяч суднобудівників.

Зупинились й супутні галузі еко�

номіки. Це справедливо? Ні.

Маю право так говорити, бо

інвестував в економіку країни

більше 2,2 млрд доларів США. За

5 років ми збудували кращий в Ук�

раїні суднобудівний завод, на

якому працює кожен 5�й суднобу�

дівник України. Всього в цій галу�

зі зараз задіяні до 5000 людей. Ми

з українського металу збудували і

продовжуємо будувати кращий в

Україні флот (78 суден), який хо�

дить під українським прапором і

на якому працюють 600 українців,

які знову�таки отримують заробіт�

ну плату і сплачують податки в

Україні.

Під час прийому на роботу,

коли співбесіду проводжу я, зав�

жди говорю молодим людям — не

соромтеся запитувати у більш дос�

відчених колег. Учіться на їхньому

досвіді. Буде набагато гірше, якщо

ви щось наробите «геніального», а

рятувати чи виправляти ситуацію

буде вся компанія. Не нагадує вам

ця ситуація нашу країну? Коли

молоді «талановиті» управлінці

впроваджують «новели», а вигрі�

бає вся країна.

Суто гіпотетично. Якби я

прийшов до влади, перш за все,

дізнався про проблеми галузі. Зу�

стрівся б з людьми, які є рушій�

ною силою тієї чи іншої сфери (в

позитивному сенсі), вивчив би

їхній досвід і впроваджував би

його на практиці.

Що ми маємо в реаліях? Міні�
стри не вважають за потрібне дос�
лухатися до порад успішного і чес�
ного бізнесу. Складається вражен�
ня, що саме пан Криклій збудував
суднобудівний завод, флот і інвесту�

вав в економіку мільярди доларів, а
я хочу йому презентувати фантомні
проєкти.

Якось мене з суднобудівника�

ми запросили на одне з засідань

транспортного Комітету ВРУ. Го�

лова комітету попросив мене

чесно розповісти про проблеми

галузі. Звичайно, що я як чесна

людина поділився з членами комі�

тету різними проблемами. І що ви

думали? Мені сказали хоча би

«спасибі»? Ні, розповідаючи, я
бачив зневажливі та зверхні погляди
можновладців. Так, правильно, по�
думав я, це ж я — колишній дирек�
тор кар'єру, ресторатор чи інше, а
вони — суднобудівники з досвідом, і
саме вони повинні вказувати нам,
що і як робити.

Звичайно, що спостерігати за

такою несправедливістю я не

можу і не буду, саме тому я борюся
за те, щоб нове законодавство у
сфері внутрішнього водного транс�
порту було справедливим для Укра�
їни, для чесного бізнесу, для кожно�
го з нас. Тільки такий підхід допо�

може відновити справедливість і

відродити Україну як морську дер�

жаву, а не державу біля моря. 

Саме тому я критикую черго�
вий, переписаний з попередньої вер�
сії, але з дедалі гіршою і гіршою які�
стю, проєкт закону «Про внутріш�
ній водний транспорт» тепер уже під
номером 1182�1�д. 

І мене знову намагаються без�

підставно звинуватити у нібито

бажанні монополізувати річку. Але

я за створення рівних конкурентних
умов для кожного. Я проти пільг,
проти екологічного свавілля, проти
створення джерел екологічних лих
на українських річках, проти нане�
сення збитків державі та паразиту�
вання на ній. Я за те, щоб українсь�
кий прапор поважали не лише на
словах, щоб в Україні поважали ук�
раїнське.

Чому я такий категоричний?

Ось факти.

Законопроєктом № 1182�1�д
знищують екологію шляхом надан�
ня можливості скидання до річок
суднових стічних вод на ходу (пп. 2

п. 4 Розділу 12 Прикінцевих та пе$

рехідних положень). Просто уявіть

собі, як від моря до кордону з Бі�

лоруссю по Дніпру і до Возне�

сенська по Південному Бугу суд�

на, в т.ч. і під іноземним прапо�

ром, скидають нечистоти, прості�

ше — рідину з туалетів. Не хви�

люйтеся, все це і до Хрещатика

допливе! Уявили? Жодна поперед�

ня влада не додумалася, а нова

спромоглася. Новела…

Кілька років тому, коли ми бу�

дували річковий термінал, зіштов�

хнулися з ситуацією, коли 2000

куб. м нечистот скидалися прямо

у Дніпро десятками років. Я без

зайвих вагань та довгих розмов

виправив цю ситуацію і збудував

сучасні очисні споруди. А тепер

уявіть, яка кількість нечистот буде

при інтенсивному судноплавстві,

припустимо 50�60 млн тонн ван�

тажів. Ось чому я проти такої нес�

праведливості, поки у вигляді

пункту законопроєкту. А ви?

Узаконюють й самовільне
проведення днопоглиблювальних
робіт будь�якими суб'єктами без
будь�яких екологічних дозволів чи
погоджень з органами місцевої
влади, не говорю вже громадських

слухань (п. 79 ст. 1, абз. 6 ч. 2 ст.

12). Таке враження, що нові упра�

влінці ніколи не чули про Чорно�

биль, про потребу робити дослі�

дження донних ґрунтів на наяв�

ність радіонуклідів тощо. Нато�

мість можна робити відвали ґрун�

тів у будь�якому місці Дніпра і не

погоджувати ні з ким ці місця

складування.

Узаконюють розкрадання
надр шляхом надання можливості
будь�якому суб'єкту господарюван�
ня вільно продавати вилучений з дна
пісок та не зараховувати це у вар�
тість робіт (ч. 2 — ч. 4, ст. 15, пп.

22 та п. 2 п. 4 Розділу 12 Прикінце$

вих та перехідних положень) .

Додам, що Україна сьогодні на
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МЕНШЕ трьох місяців минуло з

моменту спуску першого судна�

майданчика, закладна секція

якого була урочисто встановлена

на стапельному майданчику суд�

нобудівного заводу під час міжна�

родного форуму TRANS EXPO

ODESA MYKOLAIV 2019 у при�

сутності тисяч гостей. Ця подія

була насправді важливою, адже

ознаменувала початок будівниц�

тва серії суден нового проєкту

В1500.

4 березня «НІБУЛОН» спустив

на воду вже друге несамохідне

судно�майданчик відкритого типу.

Всього підприємство збудує чоти�

ри таких судна, і до середини 2020

року всі вони працюватимуть на

українських річках.

Як і попереднього разу, спуск

несамохідного судна проходив у

робочій обстановці, адже сьогод�

ні на території нібулонівської

верфі активно триває розбудова

флоту — суднобудівники працю�

ють над п'ятьма суднобудівними

замовленнями. 

Символічні пляшки шам�

панського на вдачу об борт но�

возбудованого судна NBL�040

розбила хрещена мати — Алла

Олександрівна Родичева, праців�

ниця малярно�ізоляційної діль�

ниці.

Нагадаємо, проєкт В1500 — це

несамохідні судна�майданчики

відкритого типу вантажомісткістю

1500 тонн та площею вантажної

125�му місці із 180�ти країн світу,

на рівні Африки, за кількістю за�

пасів питної води на душу насе�

лення. А 70% населення України
користується водою з басейну річки
Дніпро як питною. А з радіоактив�

ного піску річки Прип'ять розбу�

довуватимуть Київ та інші міста.

Тому я проти такої загрозливої для

життя несправедливості. А ви?

Проєкт закону № 1182�1�д
дає зелене світло контрабанді паль�
ного. Мова йде вже про справжню

контрабанду — контрабанду паль�

ного. 

Так, судна, що ходять під Дер�

жавним Прапором України, не

мають права без митного офор�

млення виходити за 12�ти мильну

зону (закордон) для бункерування

пальним, за який можна не спла�

чувати акциз і ПДВ. Натомість за�
конопроєкт № 1182�1�д лобіює уза�
конення виходу іноземного судна під
іноземним прапором за кордон для
поповнення суднових припасів (зо�
крема пальним) без митного офор�
млення. Для цього здійснюється

штучна підміна терміну «каботаж�

ний рейс» (п. 24 ч. 1 ст. 1), чим на�

дається право іноземному судну

при каботажу пересікати кордон

нібито не для вантажно�розванта�

жувальних робіт, а, вірно, для по�

повнення запасів контрабандним

пальним.

Дивною видається радість чле�
нів транспортного Комітету ВРУ,
які один поперед одного повідомля�
ли на своїх сторінках у Фейсбуці,
що вони прийняли проєкт закону.
Агов, шановні, ви хоч трохи розумі�
єте, що погодили? Я впевнений,

що ви й не читали цей документ.

А якщо й читали, то взагалі не ро�

зумієте, що підписали. 

Я готовий з кожним із вас про�

фесійно подискутувати на цю тему.

До речі, мені довелося з ба�

гатьма чиновниками обговорюва�

ти цю тему несправедливості. Я

задавав їм резонне питання: «До�

зволите і нам, суднам під україн�

ським прапором, збудованим в

Україні, на рівних правах бункеру�

ватися пальним у нейтральних

водах?». Воно там на 320 доларів

дешевше від того, що ми легально

купуємо, сплачуючи акцизний по�

даток і ПДВ. Але мені категорич�

но відмовляли. 

Добре, говорив я, але тоді ми

переведемо наш флот під зручний

іноземний прапор, як це зробила

100% державна (!) компанія ПрАТ

«Українське Дунайське пароплав�

ство». Вона років 3�4 тому переве�

ла частину свого флоту під сло�

вацький прапор. Більше того, во�

ни ще й продовжують будувати

флот під іноземним прапором. На�

голошую ще раз, це 100% держав�

на компанія України! Але мені

знову відповіли відмовою, мовляв,

не дозволять зробити нашій при�

ватній компанії ні те, ні інше. Тоб�

то я можу розцінювати це як ре�

зервацію для української компанії?

Ось ще одна «справедливість» у

розумінні нової команди. Як вам?

Новел ще багато, але зупиню�

ся ще на кількох.

Узаконюється вільний допуск
іноземних суден до внутрішніх пере�
везень (каботажу) (абз. 2 ч. 1 ст. 27,

ст. 53 законопроєкту № 1182$1$д).

Зверніть увагу, у ЄС, США та ін�

ших країнах світу це заборонено!

Кілька років тому на нараді в

присутності очільника Міністер�

ства інфраструктури України і го�

лови профільного Комітету ВРУ

керівник ЄБРР в Україні запитав

представника ЄС, чи допускають

вони український флот у внутріш�

ні територіальні води ЄС. Той ка�

тегорично сказав, що ні. «А чому

ж Україна повинна без обмежень

допускати у внутрішні води Укра�

їни будь�які судна?», — поцікави�

вся очільник фінустанови. Цього

тоді виявилося достатньо, щоб це

питання відразу зняли з порядку

денного. Воно й логічно. Уявіть на
хвилинку, що будь�яке судно під
іноземним прапором — євробляхи
— без будь�якого контролю і пере�
вірки проходить через наші шлюзи
чи допускає аварійну ситуацію.

Мені сподобалася державниць�
ка позиція Міноборони в цьому пи�
танні — категорично проти вільного
допуску. Я теж проти. А ви за таку

справедливість?

Робота в цій сфері виявила ще

один недолік у роботі народних

обранців. Складається враження,
що нардепи або не розуміють питан�
ня взагалі, або просто підписують
те, що їм пропонують тіньові режи�
сери чи ще хтось, хто управляє про�
цесом. Бо є депутати, які і підтри�

мують нашу державницьку пози�

цію, і готові проявити ініціативу,

але їх навіть на засідання комітету

не пускають. Я проти такої неса�

мостійності. А ви за таку справед�

ливість?

Новел, які приносять і ще

принесуть мільярдні збитки дер�

жаві, вводять додаткові обмежен�

ня для ведення бізнесу українсь�

ким компаніям і разом з тим да�

ють зелене світло для іноземних,

ще багато. Вони практично під ви�
глядом лібералізації перевезень уби�
вають усе українське. Дивним у та�

кому сенсі звучать і дорікання

мені, що я не займаюся вироб�

ництвом в Україні. А тут вбивають

цілі галузі економіки України, і

всім байдуже. Ви за таку справед�

ливість? Я ні.

Я хочу жити, як і багато інших,
у заможній Україні, економічно роз�
виненій Україні і пишатися тим, що
ми — українці. Я показую приклад,
як це потрібно робити. Як українсь�
ка аграрна компанія не завдяки під�
тримці, а всупереч розбудовує ін�
фраструктуру, суднобудівну галузь,
будує флот з українського металу
під українським прапором. Аграр�
ний сектор отримує значно кращі
економічні умови, а автомобільні
шляхи розвантажуються на сотні
тисяч автомобілів. Ось це і є, в
моєму розумінні, справедливість —
не для себе, а для країни. Щоб
таких підприємств були десятки. 

Тоді і суднобудівні заводи

працюватимуть, і моряки в Украї�

ні залишатимуться. Цю проблему

можна було б вирішити років за

три, а балаган ведеться вже десят�

ки років. А робиться все це для

тих, хто вкрав флот під час розпа�

ду СРСР. А тепер ці єврокалоші

хочуть повернути без оплати, без

будь�яких умов знову в Україну.

На прикладі досягнень своєї
компанії я лобіюю інтереси цілих
галузей і всієї України. Я будував,
будую і буду будувати флот. Якщо

мене не чують, що мені залиша�

ється — будувати флот в інших

країнах, для іноземців.

Днями відбулися великі зміни,

тож, можливо, зараз хтось дослу�

хається і запросить на конструк�

тивний діалог.

Але я собі вкотре говорю —
#НЕЗДАВАЙСЯ!

палуби 835 кв. м, які призначе�

ні для перевезення контейне�

рів, генеральних і навалюваль�

них вантажів, у тому числі

піску, гравію, добрив, пакетова�

них вантажів, лісу і лісоматері�

алів.

«Судно призначене для ек�

сплуатації в морських районах

і на внутрішніх водних шляхах

України та здатне утворювати

барже�буксирні склади: буксир

та одне несамохідне судно, бук�

сир та два несамохідних судна,

розташованих послідовно або

паралельно, буксир і чотири

несамохідних судна, розташо�

ваних за схемою 2+2. Викори�

стання несамохідних суден

цього проєкту підвищить ефек�

тивність роботи всього флоту

компанії «НІБУЛОН» і, як нас�

лідок, сприятиме збільшенню

обсягів річкових перевезень та

перевалки», — розповідає Дми�

тро Майстренко, провідний

фахівець із безпеки судноплав�

ства судноплавної компанії

«НІБУЛОН».

Нині на суднобудівно�суд�

норемонтному заводі «НІБУ�

ЛОН» на різних стадіях готов�

ності перебувають відразу п'ять

замовлень: буксири нового

проєкту Т410 і несамохідні

судна�майданчики В1500.

Також триває планове технічне

обслуговування трьох одиниць

вантажного флоту компанії.
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всієї України! 
флот!»

«НІБУЛОН» спустив
на воду друге
несамохідне судно
проєкту В1500
У перші весняні дні суднобудівно9судноремонтний завод

«НІБУЛОН» спустив на воду вже друге несамохідне судно9

майданчик відкритого типу проєкту В1500.

Допис на сторінці Олексія Вадатурського у Фейсбук від 09.03.2020 року За інф. прес9центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

У законопроєкті 
№ 1182�1�д практично
під виглядом
лібералізації перевезень
убивають усе українське. 
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АСТАРТА
В АСТАРТІ розпочалася реалізація першої черги п'яти�

річної інвестиційної програми з оновлення агротехніки

та впровадження інноваційних ІТ�інструментів агроме�

неджменту компанії AgriChain*, що входить до структури

АСТАРТИ, повідомляє прес�служба компанії.

Інвестиції 2020 року спрямовані на закупівлю 31

трактора (John Deere), а також 21 одиниці зернових, про�

сапних та бурякових сівалок (John Deere, Horsch Maestro,

Pottinger Terrasem, Kinze, Monopil, Amity Tehnology).

Окрім цього, в рамках інвестиційної програми прид�

бано 2 самохідні обприскувачі (John Deere), 4 культива�

тори (Amity Tehnology), 3 зубові шлейф�борони українсь�

кого виробництва та 10 комплектів вакуумних систем

для переобладнання просапних сівалок.

Нові трактори John Deere потужністю 345 к. с. облад�

нані точними навігаційними та телеметричними систе�

мами, які інтегруватимуться з модулями AgriChain Farm

та AgriChain Scout. Отримані дані в режимі реального

часу дадуть можливість отримувати цінну інформацію,

формувати обґрунтовані рішення та створювати точні

щоденні завдання для підвищення технологічних польо�

вих операцій.

Також повідомляється, що за декілька тижнів в АС�

ТАРТІ розпочнеться весняна посівна кампанія, підго�

товка до якої триває. Зокрема, завершується підживлен�

ня озимої пшениці та проводиться підготовка ґрунту під

висів ярих культур. Сівозміна компанії в 2020 році не заз�

нає змін, тому традиційно основними ярими культурами

залишаються цукрові буряки (35 тис. га), кукурудза (65

тис. га), соя (28 тис. га) та соняшник (41 тис. га).

* ІТ�компанія AgriChain входить в структуру АСТАР�

ТИ та займається розробкою єдиної інформаційної си�

стеми по управлінню агробізнесом — WEB�порталу,

який поєднуватиме у собі вісім модулів. Такі модулі, як

AgriChain Land (управління земельним банком) та Ag�

riChain Farm (управління польовими операціями) вже

використовуються в роботі та допомагають працівникам

практично «в один клік» планувати, виконувати запла�

новане та звітувати. Додаток AgriChain Land містить кон�

солідовані картографічні та облікові дані про ділянки,

поля, договори оренди, пайовиків, виплати та нарах�

ування, пов'язані із землекористуванням.

Модуль AgriChain Farm розроблено для роботи та ко�

мунікації усіх виробничих служб. Він поєднує всі етапи

та процеси виробничого ланцюжка: від планування до

виконання та відображення в обліку. Інформаційна си�

стема AgriChain Scout наразі знаходиться на завершаль�

ній стадії тестування. Вона поєднала в собі моніторинг

стану посівів, агрохімічні паспорти полів, метеорологіч�

ні дані, стан вегетації рослин (NDVI), системний моніто�

ринг посівів та оцінки їх стану та ін.

Інші модулі знаходяться в розробці та одночасно те�

стуються, як пілотні проекти на дочірніх агрофірмах АС�

ТАРТИ. 

(Детальніше про компанію AgriChain та її IT$

продукти див. в «Агропрофі», №4 від 8 лютого 2019

року — прим. ред.)

Миронівський хлібопродукт
2019 РОКУ агрохолдинг МХП спрямував на проекти

КСВ (корпоративна соціальна відповідальність) 177 млн

грн. Про це повідомив заступник голови правління МХП

з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещен�

ко в інтерв'ю «Укрінформ».

За його словами, у місто Ладижин та прилеглі терито�

рії (Вінницька область), де знаходиться птахофабрика

компанії, було інвестовано понад 52 млн грн.

«Але будь�який бізнес потребує трудового ресурсу,

тим більше компанії, що мають значні виробничі потуж�

ності. І завжди є ризики виїзду людей за кордон і в ціло�

му — тенденція до урбанізації. А ми зацікавлені, щоб і

сьогодні, і через 10 років було кому працювати. Людям

важливо створювати комфортні умови, щоб вони були

мотивовані не виїжджати, а розвиватися тут, на місцях.

Тому для нас не менш пріоритетним є створення саме

такого середовища, і це стосується не тільки умов праці,

а й рівня життя в тих населених пунктах, де проживають

наші співробітники», — зазначив Ігор Лещенко.

Він також зазначив, що раніше робота з КСВ велася

на всіх 35 підприємствах окремо.

«Корпоративна соціальна відповідальність виходила

розмитою — не було чітких ключових напрямків. Тому

ми вирішили створити одну структуру, об'єднати і уніфі�

кувати наші заходи. Проаналізували, чим всі займалися,

відкинули те, що вважали недоцільним — і залишили

кращі практики», — розповів він.

В результаті, підкреслив Ігор Лещенко, в МХП сфор�

мували для себе десяток проектів, які компанія буде ре�

алізувати.

«Фонд «МХП — громаді» в даному випадку виступає

інтелектуальним центром експертизи, який дозволяє

проводити всі заходи на вищому рівні і з урахуванням

попереднього досвіду. Ми розписали ці заходи на рік і

зараз — на стадії реалізації двох з них», — підсумував він.

Кернел
КОМПАНІЯ «Кернел» за підсумками першого півріччя

2019/20 МР перевезла залізницею 1 млн т вантажів від�

правленнями за графіком.

Про це повідомив керівник служби залізничної логі�

стики «Кернел» Михайло Кравченко на каналі компанії

в Telegram.

«За підсумками першого півріччя 2019/20 МР спільно

з «Укрзалізницею» були досягнуті високі показники. Ми

транспортували 1 млн т продукції за моделлю відпра�

влень за графіком, отримавши високу оборотність рухо�

мого складу, швидкість якого досягала 700 км на добу. Це

дозволило нам точно прогнозувати прибуття вантажів в

порт. В результаті рівень пунктуальності «Укрзалізниці»

склав 90%, що є дуже високим показником», — зазна�

чив Михайло Кравченко.

За його словами, в цілому з початку поточного МР

«Кернел» транспортував залізницею в порт близько 4

млн т продукції.

ViOil
ЗА ДАНИМИ асоціації «Укроліяпром», за підсумками

2019 року промислова група ViOil залишалася лідером в

Україні з виробництва ріпакової олії. Сукупно Вінниць�

кий і Чернівецький олійножирові комбінати випустили

35100 т цього продукту.

Як повідомляє vioil.com, продукція підприємств про�

мислової групи ViOil посіла 24,3% ринку ріпакової олії.

Всю олію з насіння ріпаку компанія відправляє на ек�

спорт. «Ми активно експортували ріпакову олію до

Євросоюзу і КНР. Особливо широкі перспективи для цієї

продукції відкриваються на китайському ринку. В цілому

потенціал китайського імпорту олії з насіння ріпаку оці�

нюється в 2 млн т на сезон. А ціна на неї вища, ніж на со�

няшникову», — каже комерційний директор промисло�

вої групи ViОil Ігор Гадомський.

Agromino
ТОРІК компанія Agromino збільшила зберігальні потуж�

ності до 121 тис. тонн завдяки створенню нових елевато�

рів для вирішення нагальних потреб у сховищах після

вилучення 237 тис. тонн ємностей для зберігання у 2018

та 2017 роках. Станом на 31 грудня 2018 року зберігальні

потужності компанії становили 85 тис. тонн. Про це по�

відомляє «ПроАгро Груп».

Також збір урожаю торік відзначився задовільними

результатами, переважно за рахунок збільшення се�

редньої врожайності на 31% — до 3,54 т/га (2,7 т/га у 2018

році). Таким чином загальний урожай групи компаній,

включаючи придбаний Resilient, досяг 198 тис. тонн.

2019 р. Agromino отримала EUR 2,6 млн чистого при�

бутку порівняно із EUR 9,6 млн чистого збитку 2018 р.

Зміна чистого збитку зумовлена відсутністю втрат від ва�

лютних операцій під час вибуття дочірніх підприємств.

А'spik group
У СЕЛІ Іршики (Старокостянтинівський район Хмель�

ницької області) А'spik group відкриє новий комплекс —

ТОВ «Агро Еко Мілк», розрахований на 600 голів. 

Водночас планується підвищити ефективність на�

явних молочних підприємств групи, які 2019 року ви�

робили 15,3 тис. тонн молока. Такий результат забезпе�

чили дві ферми: ТОВ «СГП ім. Воловікова» у Гощан�

ському районі на Рівненщині та СФГ «Кузьминці» у

Теофіпольському районі на Хмельниччині. Середній

надій на першому підприємстві торік склав 35 тонн на

добу, а на другому — 7 тонн на добу. Дійне поголів'я

ВРХ у господарствах налічує відповідно 1600 і 270

корів.

Сьогодні 80% молока, виробленого на фермах кор�

порації, — екстраґатунку, по 10% припадає на вищий і

перший ґатунки, повідомляє «ПроАгро Груп».

Як зазначив перший заступник генерального дирек�

тора A'spik Group Віталій Смілянець, всі ферми корпо�

рації обладнані сучасними автоматизованими молоко�

проводами, які забезпечують високу продуктивність ро�

боти, однак постійно триває робота над впровадженням

нових шляхів збільшення ефективності.

«Так, у найближчій перспективі плануємо довести се�

редній надій у «СГП ім. Воловікова» до 40 тонн на день,

— наголосив Віталій Смілянець. — Ба більше, новий

комплекс у селі Іршики відповідатиме найсучаснішим

європейським стандартам у галузі».

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 12 березня 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 34,00 718 $20,0% $24,9%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 6,00 641 $25,2% $38,1%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 82,00 127 $4,1% 10,1%

ІМК Варшава IMC PW PLN 11,30 97 $9,6% $9,2%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 10,25 66 $28,3% $35,9%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,40 13 $25,0% $35,1%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,39 3 $11,4% $11,4%

З
а

 д
а

н
и

м
и

 «
ІВ

Е
К

С
 К

А
П

ІТ
А

Л
»

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 13.03.2020 (07:30) по 17.03.2020 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 – 5740 5690 5460 – – 4650 – – – – 4880
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5610 5560 5330 – – 4520 – – – – 4750
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5530 5480 5250 – – 4440 – – – – 4670
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5590 5540 5310 – – 4500 – – – – 4730
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5590 5540 5310 – – 4500 – – – – 4730
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 5440 5390 5160 – – 4350 – – – – 4580
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5530 5480 5250 – – 4440 – – – – 4670
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5670 5620 5390 – – 4580 – – – – 4810
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 5315 5265 5035 – – 4225 – – – – 4530
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5390 5340 5110 – – 4300 – – – – 4530
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 5390 5340 – – – 4350 – – – – 4500
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 5250 5200 4950 – – 4150 – – – – 4400
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 5290 – – – – – – – – – 4440
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 5250 5200 4950 – – – – – – – 4400
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 5200 4950 – – 4150 – – – – 4400
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 5200 5150 – – – 4100 – – – – 4370
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4370
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 5200 5150 4900 – – 4100 – – – – 4370
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 5150 4900 – – 4100 – – – – 4370
Філія «Денихівська», Київська обл. – 5320 5270 5000 – – 4250 – – – – 4450
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4400
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 5220 5170 4900 – – 4100 – – – – 4370
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 5220 5170 4900 – – 4100 – – – – 4350
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4970 4920 4700 – – 3900 – – – – 4100
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 5070 5020 4800 – – – – – – – 4200

ПШЕНИЦЯ. Ринок пшениці, як і

решти зернових та олійних культур,

піддався негативному впливу з боку

різкого знецінення нафти внаслідок рі�

шучої позиції найбільшого у світі ек�

спортера даної сировини — Саудівської

Аравії по відношенню до Росії (країни

не змогли дійти згоди щодо зниження

видобутку нафти). 

Котирування на пшеницю на біржі

в Чикаго згодом стабілізувалися, а на

Паризькій біржі знизилися на 6,5

євро/т за тиждень. 

Ціни на фізичному ринку продов�

жують демонструвати негативну цінову

тенденцію, що провокує покупців ак�

тивно закуповувати пшеницю за

низькими цінами. Наразі інтерес до

пшениці демонструють Туреччина,

Ефіопія, Туніс, Алжир та Бангладеш.

Туреччина у рамках організованого тен�

деру законтрактувала 305 тис. т пшени�

ці з поставкою у березні�квітні 2020

року. Ефіопія оголосила про проведен�

ня двох тендерів 1 та 7 квітня на закупі�

влю 200 тис. т та 600 тис. т пшениці від�

повідно. Туніс та Алжир закуповують

рекордні обсяги пшениці у зв'язку з по�

сушливими погодними умовами та по�

боюваннями щодо скорочення власно�

го виробництва цієї культури. Анало�

гічна проблема зараз спостерігається і

в Марокко, де, найімовірніше, у корот�

костроковій перспективі також може

з'явитися додатковий попит. Єдиним

покупцем, який наразі не проявляє ак�

тивності на ринку пшениці, залишаєть�

ся Єгипет. Останнього разу уряд цієї

країни проводив тендер 11 лютого і

поки що не закупив жодного судна на

квітень. Фактично, саме відсутність

GASC має найбільший тиск на продав�

ців із Росії, які змушені знижувати ціни

в пошуку будь�якого заміщення попи�

ту, що не може не впливати на цінові

пропозиції інших експортерів Чорно�

морського регіону.

Станом на 12 березня закупівельні
ціни в портах України наступні — пше�
ниця 2�го класу: 5700�5790 грн/т, 3�го
класу: 5650�5790 грн/т, фураж: 5420�
5700 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Протягом попередніх

семи днів продавці ячменю старого

врожаю у боротьбі за попит продовжи�

ли знижувати свої цінові пропозиції,

що позначилося на результатах черго�

вого тендеру Тунісу. У його рамках було

законтрактовано 50 тис. т ячменю вро�

жаю 2019 року з поставкою у травні

2020 року, а переможна ціна виявилася

суттєво нижчою, ніж на двох поперед�

ніх тендерах, проведених 21 та 26 люто�

го відповідно. 

Сподівання експортерів ячменю

щодо оголошення тендера Саудівської

Аравії минулого четверга не виправда�

лися, проте доволі несподівано для уча�

сників ринку уряд Марокко оголосив

про проведення торгів на закупівлю 210

тис. т ячменю з відвантаженням у квіт�

ні. Слід зауважити, що Марокко —

вкрай рідкісний покупець ячменю, тож

його поведінку важко спрогнозувати.

Сукупність наведеного вкотре змусила

одну частину продавців ячменю пере�

глянути індикації у бік зниження, а

іншу — прибрати їх з ринку в очікуван�

ні твердого попиту. Якщо Саудівська

Аравія у короткостроковій перспективі

не оголосить про черговий тендер, то

продавцям доведеться докласти чимало

зусиль для того, щоби знайти попит на

старий врожай.

Станом на 12 березня закупівельні
ціни в портах України на ячмінь перебу�
вають у діапазоні 4550�4800 грн/т.

КУКУРУДЗА. Різкий обвал ринку в

понеділок, зважаючи на загострення

відносин між РФ і Саудівською Араві�

єю, зачепили також і ринок кукурудзи.

Проте на початку поточного тижня ку�

курудзяні ф'ючерси дещо відіграли

втрачені напередодні позиції на тлі не�

значної корекції по нафті. Подальшо�

му коригуванню завадив балансовий

звіт Міністерства сільського господар�

ства США, який всупереч очікуванням

учасників ринку кукурудзи показав хоч

і незначне, але збільшення світових за�

пасів кукурудзи до 297,34 млн т (+0,5

млн т). 

Ключовою для ринку зернових

культур наразі залишиться ситуація з

коронавірусом, а саме вплив даного

фактору на попит із боку Південно�

Східної Азії. Погодний фактор, у зв'яз�

ку з активним просуванням посівної

кампанії в США, відіграватиме важливу

роль у формуванні короткострокових

трендів на ф'ючерсному ринку та впли�

ватиме на настрої учасників фізичного

ринку та на рівень цін. 

Тим часом товаровиробники Арген�

тини розпочали попереджувальний

страйк терміном на 4 дні на знак проте�

сту проти підвищення владою країни

експортного мита на соєві боби і про�

дукти їхньої переробки. В період страй�

ку аграрії призупинять продаж і поста�

чання продукції в порти, що може нега�

тивно позначитися на темпах експорту.

Незважаючи на негативну цінову

тенденцію на зовнішніх ринках кукуру�

дзи, ціни на вітчизняному ринку дещо

зросли, що пояснюється здешевленням

гривні відносно долара США.

Станом на 12 березня закупівельні
ціни в портах України на кукурудзу пере�
бувають у діапазоні 4750�4950 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 «Гермес9Трейдинг» на 12.03.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 4800 – 5100 5050 – – – 4200
ТОВ «Королівське ХПП» – 4800 – 5100 5050 – – – 4200
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4300
ТОВ «УкрАгроКом» – 4800 – 5100 5050 – – – 4200
ПАТ «Шарівське» – 4800 – 5100 5050 – – – 4200



НАРАЗІ чисельність мешканців

України достеменно невідома,

адже цифра у 37,289 млн людей,

отримана попереднім урядом на

підставі кількості власників мо�

більних телефонів, як і самий спо�

сіб підрахунку, м'яко кажучи, сум�

нівні.

Згідно з даними Держстату, в

нашій країні 2019�го вироблено

близько 9,69 млн тонн молока (на

3,7% менше проти 10,06 млн тонн

2018�го), у т.ч. агропідприємства

отримали 2,72 млн тонн молока

(на 1,4% менше), господарства на�

селення — 6,97 млн тонн (на 4,6%

менше).

Лідером з виробництва 2019

року залишалася Вінниччина —

764,4 тис. тонн (на 7,3% менше,

ніж за 2018 рік); на другому місці

— Полтавщина з 758,7 тис. тонн

(на 0,4% менше); третє місце по�

сіла Хмельницька область, яка на�

ростила виробництво на 2,6% —

до 640,0 тис. тонн.

Фактичний обсяг виробництва

молока в Україні не перевищує 6

млн тонн, а не середньостатистич�

ні 9,69 млн тонн. На цьому наго�

лосив голова ради директорів

Спілки молочних підприємств Ук�

раїни Вадим Чагаровський на

ХІІІ Міжнародному молочному

конгресі, що відбувся в столичній

області на початку березня. 

Про цю невідповідність він го�

ворить уже багато років, та воче�

видь чиновників це ніяк не бенте�

жить, бо насправді ніхто не має на

меті ці дані перевіряти, на жаль.

«Такої низької кількості вироб�

ництва, переробки та споживання

молока в Україні не було протягом

останнього десятиріччя. Так,

впродовж 1991�1995 років ми по�

сідали шосте місце у світі з вироб�

ництва молока», — говорить екс�

перт. 

Результатом падіння вироб�

ництва молока стало тривідсотко�

ве скорочення виробництва мо�

лочних продуктів. Зокрема, най�

більше втратило в обсягах верш�

кове масло — 15%, казеїну та казе�

їнатів виробили менше на 27%,

сироватки — на 17%.

Водночас, як повідомлялося

раніше, за даними Асоціації ви�

робників молока, попри складну

ситуацію в галузі, 2019 року в Ук�

раїні зросло надходження сиро�

винного молока ґатунку «екстра»

на переробні підприємства до

710,3 тис. тонн, що на 124,1 тис.

тонн перевищило аналогічний по�

казник минулого року. В асоціації

вважають це позитивним сигна�

лом того, що підприємства розу�

міють важливість покращення

якості молока.

Загрозою для молочної галузі

країни постало нестримне бажан�

ня «нової» влади будь�що відкрити

восени 2020�го ринок земель сіль�

госппризначення, регламентова�

ний законопроєктом №2178�10,

спішний розгляд якого в другому

читанні наразі відбувається у Вер�

ховній Раді. 

І щоб утримати молочарство та

скотарство, нам вкрай необхідно

створити Національну програму

розвитку молочної галузі, яка

складатиметься з двох розділів —

молочної галузі та молочної пере�

робки, наголошує В. Чагаров�

ський. Питання в тому, хто ухва�

люватиме її і затверджуватиме,

якщо дотепер не маємо профіль�

ного міністерства?

«Серед основних стратегічних

цілей розвитку молочної галузі до

2030 року — це внесення змін до

маркетингових стратегій через ви�

робництво інноваційних конку�

рентоспроможних продуктів, — не

вгамовується експерт. — Також є

необхідність модернізації пере�

робних підприємств для збільшен�

ня енергоефективності та підви�

щення екологічних стандартів та

створення центру підготовки фа�

хівців для галузі».

Наразі, ніде правди діти, віт�

чизняний споживчий ринок наси�

чений імпортною молочною про�

дукцією, яка не завжди відповідає

нашим сподіванням щодо якості.

В. Чагаровський зазначає, що

фальсифікату виготовляється на

суму в сотні мільйонів гривень що�

річно: «На локальному рівні про�

дукція фальсифікаторів досягла са�

мого піку. Так, Харківська область

— це центр фальсифікату з вироб�

ництва кисломолочного сиру. Є за�

води, які з однієї тонни молока

примудряються виготовити тонну

сиру. А це значить, що при вироб�

ництві використовуються фіброво�

локна та рослинні білки».

Саме фальсифікат виступає

серйозним негативним фактором

на ринку молочної продукції, на�

голосив директор департаменту з

питань зовнішньоекономічної

діяльності та сертифікації «Лакта�

ліс Україна» Володимир Мар9

тинчук . Деякі підприємства,

щоби здешевити свій продукт, сві�

домо йдуть на заміну якісної сиро�

вини дешевими немолочними ін�

гредієнтами, консервантами.

«Тож для захисту внутрішнього

ринку, який передбачає об'єднан�

ня зусиль у боротьбі проти фаль�

сифікатів, потрібно ввести дзер�

кальні квоти на імпорт молочних

продуктів із ЄС та тарифне квоту�

вання на імпорт», — наголосив го�

лова ради директорів Спілки мо�

лочних підприємств.

За його словами, щоб зупини�

ти зменшення виробництва моло�

ка і збільшення залежності від ім�

портних молокопродуктів, вироб�

никам і переробникам слід спіль�

но докласти зусиль:

«Необхідно укладати річні

контракти між виробником і пере�

робником із прогнозованою

ціною на сировину шляхом вста�

новлення цінових кордонів та роз�

робити механізми регулювання

імпорту. Окрім того, потрібно

привести базові показники молоч�

ної сировини до європейських

норм», — підбив підсумок В. Ча�

гаровський.

Щодо механізмів регулювання

імпорту висловився і директор ТОВ

НВА «Перлина Поділля» Сергій

Іващук. На його думку, на заборо�

ну ЄС імпортувати українські мо�

лочні продукти Україна повинна

вводити дзеркальні санкції.

«Інтереси українського вироб�

ника молока і молочних продуктів

можна захистити, якщо Україна

буде вводити дзеркальні квоти на

санкції ЄС. Також потрібно збіль�

шити квоти на торгівлю експорт�

ними українськими товарами до

ЄС», — сказав він.

Аграрій також висловив думку,

що, згідно з правилами торгівлі в

СОТ, Україна в певних випадках

має законні підстави вводити

дзеркальні санкції.

«Згідно з правилами торгівлі

СОТ, якщо є факт критичного об�

сягу імпорту з ЄС, ми повинні

зменшувати цей імпорт і вводити

дзеркальні санкції, обмежуючи ім�

порт з Євросоюзу. Зараз українсь�

кій владі потрібно зробити низку

кроків, щоб обсяг імпорту змен�

шити, а обсяг українського ек�

спорту збільшити», — С. Іващук.

Щоби знайти вихід із сьогоден�

ної катастрофічної ситуації в мо�

лочній галузі, нам потрібно розро�

бити зважену і реалістичну страте�

гію її розвитку — Національну про�

граму розвитку молочної галузі,

яка б складалася з двох розділів —

молочне виробництво та молочна

переробка. На цьому наголосив В.

Чагаровський: «Серед основних

стратегічних цілей розвитку молоч�

ної галузі до 2030 року — це вне�

сення змін до маркетингових стра�

тегій через виробництво інновацій�

них конкурентоспроможних про�

дуктів. Також є необхідність модер�

нізації переробних підприємств

для збільшення енергоефективно�

сті та підвищення екологічних

стандартів та створення центру під�

готовки фахівців для галузі».

Молочна галузь за минулий

рік втратила 96 тис. поголів'я

корів, продовжив виступ свого ко�

леги на конгресі голова Всеукра�

їнської Аграрної Ради (ВАР)

Андрій Дикун. 

На його думку, це наслідок хао�

тичного запровадження ринку

землі. «Молочний бізнес, на відмі�

ну від птахівництва, свинарства, не

може існувати без землі. Земля

потрібна для вирощування твердих

кормів. Сьогодні молочники не ін�

вестують в розвиток молочного

бізнесу, оскільки  не знають, що

буде з ринком землі», — сказав він.

Таким чином, наразі фахівці

молочної галузі не інвестують у

розвиток молочного бізнесу, тому

що не знають що буде з ринком

землі.

«Ми наголошуємо на поетап�

ності введення ринку землі і змен�

шенні концентрації землі в одні

руки до 500 га. Я сподіваюся, що

нинішньому парламенту все ж

таки вистачить мудрості прийня�

ти виважений закон», — ствер�

джує керівник ВАР.

Можливі
перспективи та
держпідтримка
НАМ слід вийти на виробництво

5 млн тонн молока промислового

походження, це дозволить Україні

забезпечити внутрішній ринок і

успішно конкурувати на світових

ринках, переконана віце�прези�

дент АВМ Ганна Лавренюк. Для

цього потрібно наростити пого�

лів'я корів із нинішніх 334 тис. до

понад 600 тис. особин. Окрім того,

обов'язково слід збільшити річну

продуктивність поголів'я з наяв�

них нині близько 6 тис. кг до 8,5

тис. кг молока на корову.

За її словами, це цілком до�

сяжна мета за умови гарантій для

фермерів, що у них буде земля і

вони матимуть, де утримувати

корів і виробляти корми. Також

необхідні доступ до фінансових

ресурсів та зрозумілі податкова та

аграрна політика, які не змінюва�

тимуться щодня.

«Влада має намір до червня

цього року напрацювати програми

підтримки агросектору, які діяти�

муть впродовж наступних трьох

років», — сказав заступник міні�

стра розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства Тарас

Висоцький. 

Та вже на другий день роботи

конгресу (4 березня) в Україні

неочікувано блискавично прези�

дент звільнив уряд Олексія Гонча�

рука, і того ж дня «слуги» у Вер�

ховній Раді традиційно призначи�

ли чергових «котів у мішку» на

чолі з Денисом Шмигалем. Тому

виголошені Т. Висоцьким тези до�

цільніше просто взяти до відома.

Тим більше, що знову активізува�

лись чутки про можливе створен�

ня міністерства сільського госпо�

дарства, однак проблема виникла

з пошуком «жертви» на посаду аг�

рарного міністра на тлі ухвалення

«зеленими» рішення про немину�

че цьогорічне відкриття ринку

землі. 

Отже, щодо молочного на�

прямку, за словами Т. Висоцького,

в основі має бути націленість на

максимальну продуктивність по�

голів'я. Відповідно, мають прац�

ювати програми, які максимально
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Вилами молоко їли, 
а по борщі човнами плавали!
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Перша у світі плавуча міська ферма

навесні 20199го почала функціонува9

ти в Роттердамі, Нідерланди. Мета

проекту — показати, як виробництво

продуктів харчування може стати

менш вразливим в умовах зміни клі9

мату.

ВОСЕНИ 2018�го голландська компанія

Beladon, заснована Пітером і Мінке ван

Вінгдерден, оформила всі необхідні дозволи

й анонсувала запуск першої у світі міський

плавучої ферми. Beladon спеціалізується на

водних проєктах, архітектурне рішення на�

лежить студії Goldsmith. Ферма розташува�

лася в гавані Мертхейвен у Роттердамі, що за

80 км від столичного Амстердама.

Ферма — Floating Farm — являє собою

високотехнологічну багаторівневу споруду,

де «оселилися» 32 корови для постачання го�

родян свіжими молочними продуктами, ви�

робленими на нижньому рівні ферми. Виго�

товлене тут молоко «Floating Farm Melk» із

задоволенням реалізує міжнародна торго�

вельна мережа Lidl. Це явище в світі ймену�

ється міське фермерство (англ. City farming),

воно набуває дедалі більшої популярності.

(«Агропрофі» уважно відстежує цей напрямок

розвитку АПК, наприклад: «GREENHOUSE —

Життя під склом» — №3 від 25 січня 2019 р.;

«Виставка SIVAL — завжди на крок попере$

ду» №3 від 20 січня 2018 р.; «ТОП$10 Техно$

трендів для сільського господарства», №4 від

14 лютого 2020 р. — прим. ред.).

Як упритул наблизитись 
до споживача 

Головна мета нового об'єкта — макси�

мально наблизити виробництво здорової на�

туральної їжі до міського споживача. Основ�

ні пріоритети проєкту: благополуччя тварин,

кругообіг і повторне використання продук�

тів, стійкість та інновації.

Автори проєкту стверджують, що їхні мо�

лочні продукти «чесні, свіжі і смачні» та вва�

жають, що вони вносять вагомий внесок у

створення більш здорового, обізнаного та

сталого суспільства. Отже основними харак�

теристиками інноваційної ферми є:

— квадрат із трьома рівнями розміром

27х27 м;

— максимальна місткість — до 40 корів

породи meuse�rhine�issel;

— обсяг виробництва — до 800 л молока

на добу;

— сонячні панелі на даху та системи

збору й очистки дощової води.

На верхньому рівні ферми планують ви�

рощувати конюшину і траву для додаткової

годівлі тварин, на основному рівні містяться

власне самі корови і доїльні роботи, а на ни�

жньому рівні — молоко переробляється й

упаковується. За заявами розробників —

плавуча конструкція безпечна, надійна і

здатна витримати навіть урагани.

Плавуча ферма — це, по суті, просторий

сучасний високотехнологічний «сарай»,

обладнаний сучасними стійлами з «молоч�

ними і гнойовими роботами» та іншим авто�

матизованим обладнанням. 

Серед важливих переваг міської ферми

розробники називають:

— 80% корму для корів надходить із міста

— це відходи пивоварної промисловості,

картопляна шкірка, скошена трава з гро�

мадських майданчиків і спортивних полів;

— 100% гною з ферми поставляється в

місто і використовується в якості органічних

добрив (підготовлених для використання)

для рослин у парках і скверах;

— мінімальні транспортні витрати — ви�

робництво розташоване в місті, тож молочні

продукти продаються прямо на нижньому

рівні ферми, крім магазинів мережі Lidl у

Роттердамі.

У разі успішного функціонування плаву�

чої молочної ферми — буде запущено ще де�

кілька подібних проєктів різних напрямків:

плавучі птахоферми, овочеві теплиці тощо

для розширення асортименту готової про�

дукції.

Проєкт розрахований на майбутнє, заз�

начають автори, коли підвищення рівня

моря в Нідерландах і не тільки, виведе з ладу

сільськогосподарські угіддя (через повінь).

Він покликаний показати новий спосіб

розвинути сільське господарство в місті, з мі�

німальним впливом на ресурси і навколиш�

нє середовище.

«Ми спостерігаємо, як у світі постійно

зростає чисельність населення», — пояснює

команда Floating Farm. — 2050 року очікують�

ся додаткові 2�3 мільярди людей. Доступна

площа родючих сільськогосподарських зе�

мель не росте разом з населенням світу. Фак�

тично, родючих земель стає все менше. Зміна

клімату доводить, що все частіше йдуть силь�

ні зливи та повені в містах та сільгоспугіддях.

Тому нам доведеться шукати адаптивну до

клімату систему, щоби продовжувати годува�

ти місто».

Нам залишається лише по�доброму заз�

дрити винахідливості непосидючих голланд�

ців: поки ми вирізаємо корів і занапащаємо

українські чорноземи, вони на своїх, якщо

можна так сказати, землях шукають шляхів

для нарощування виробництва і протистоян�

ня змінам клімату.

Можна лише вітати успішний запуск ін�

новаційного проєкту, спрямованого на забез�

печення городян свіжою та якісною молоч�

ною продукцією. Більш того, такі міські

ферми скорочують звичні транспортні пото�

ки від заміських сільськогосподарських і хар�

чових підприємств. 

Наскільки економічно буде вигідно роз�

ширювати подібні експерименти — можна

буде дізнатися після декількох років експлу�

атації, адже при значному зростанні кілько�

сті плавучих ферм місто буде не в змозі за�

безпечити тварин «міськими харчами», а за�

возити корм вантажівками з інших регіонів

країни — суперечить основній ідеї проєкту.

Сторінки підготував Артем Житков
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забезпечать такий результат. Зокре�

ма, це програма компенсації купівлі

племінного високопродуктивного

поголів'я, програма компенсації до

30% реконструкцій та будівництва

тваринницьких комплексів та про�

грама здешевлення кредитів до 5%.

«Також ми би хотіли реалізувати

програму підтримки земельним ре�

сурсом молочного тваринництва із

розрахунку додатково 2 га на 1 коро�

ву. Окрім того, маємо надію, що бу�

дуть розвиватись молочні сімейні

ферми. Додатково плануємо запу�

стити програму підтримки сімейних

та фермерських господарств шляхом

виплат по 5 тис. грн на корову, які

утримують не більше 25 корів», —

сказав Тарас Висоцький.

Наразі у депутатів є розуміння,

що короткострокові програми тер�

міном дії на 1 рік мають відійти в не�

буття. Про це сказав народний депу�

тат, секретар профільного комітету

Іван Чайківський, який більше 20

років присвятив роботі в сільському

господарстві, є фундатором і без�

змінним керівником (до депутат�

ства) багатогалузевого високотехно�

логічного ПАП «Агропродсервіс». 

«Ми хочемо, щоби кожен аграрій

знав, які «правила гри» будуть діяти

протягом 3�5 років. Виступаємо за те,

щоб держава могла компенсувати 80�

90% коштів на закупівлю племінного

матеріалу. Але для цього потрібен

відповідний закон», — зазначив він. 

Народний депутат, член комітету

з питань аграрної та земельної полі�

тики Дмитро Соломчук , який

добре знається на виробництві і про�

дажі запчастин до сільгосптехніки,

зазначив, що одна з найбільших про�

блем невеликих сімейних госпо�

дарств — відсутність пасовищ.

«Я минулого тижня об'їздив всю

Рівненську область, відвідав малень�

кі господарства сімейного типу. У

них немає пасовищ і це проблема.

Мають по 15�20 корів, а випасу

немає взагалі, змушені закуповувати

корма», — розповів депутат.

Серед іншого малі господарства

також потребують коштів на закупі�

влю техніки та побудову ферм. А

також — допомоги при оформленні

різного роду документації. 

Держпідримка: 
опитування
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ інтерактивного

опитування, що відбулося під час

конгресу, з'ясувалося, що майже 40%

власників та керівників агропідпри�

ємств підтримують дотації на 1 кг ре�

алізованого молока, а 35% виступа�

ють за зниження ставки ПДВ на мо�

локо і молочні продукти. В опиту�

ванні взяли участь 250 осіб.

Серед опитаних 38% вважають,

що пріоритетними напрямками

держпідтримки є відшкодування вар�

тості тваринницьких об'єктів зведе�

них за власні кошти та здешевлення

кредитів на будівництво і рекон�

струкцію тваринницьких об'єктів. 

Серед основних причин скоро�

чення поголів'я ВРХ та інвестицій у

МТФ майже 30% респондентів наз�

вали відкриття ринку землі, а 38% —

хаотичну і непрогнозовану аграрну

політику. 
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Підготовка до зміни клімату,
або Плавуча коров'яча ферма в Роттердамі



Український агробізнес
вже відчув наслідки
падіння цін на нафту 
ВІТЧИЗНЯНІ фермери вже відчули вплив від зниження

ціни на нафту на світовому ринку: за два дні було втраче�

но в середньому близько 7% ціни на зернові культури.

Про це 10 березня в коментарі «АПК�Інформ» сказав

президент Української аграрної конфедерації Леонід

Козаченко.

Зокрема, за його словами, вартість пшениці знизила�

ся за вказаний час на 5%, кукурудзи — на 8%.

«Зауважу, що таке зниження відбулося тільки за 2 дні.

Якщо ціна на нафту не стабілізується або навіть ще трохи

просяде, то ми можемо втратити близько 15%. При

швидкому підрахунку можна зрозуміти, що це будуть

дуже суттєві втрати. Адже для експорту у нас є ще 14 млн

тонн кукурудзи та близько 2 млн тонн пшениці, реалі�

зуючи які по нинішній ціні фермери втратять близько 4

млрд грн», — пояснив Л. Козаченко.

Він також зауважив, що не слід забувати й

про проблеми з реалізацією на експорт рос�

линної олії, вартість якої знизилася через ко�

ронавірус приблизно на 30%.

«Якщо все разом скласти, то втрати для

українського аграрного сектору будуть суттє�

ві — до 10 млрд грн», — уточнив він.

Л. Козаченко підкреслив, що турбулент�

ність на агроринку обумовлена не тільки си�

туацією на ринку нафти, а ще й коронавіру�

сом, непередбачуваним курсом гривні та по�

годно�кліматичними умовами.

«Паралельно із падінням ціни на нафту в

Україні знизилась національна валюта, що

певним чином трохи врятувало ситуацію.

Якби цього не було, то вартість зерна на вну�

трішньому ринку вже була б нижчою на

15%», — підсумував президент УАК.

УЗА просить уряд
не допустити зупинки
зернового експорту
УКРАЇНСЬКА зернова асоціація висловлює глибоке за�

непокоєння у зв'язку із нещодавньою заявою прем'єр�мі�

ністра України Дениса Шмигаля про закриття більшості

прикордонних пунктів пропуску на кордоні України (з

219 пунктів працюватиме тільки 49), зокрема можливі�

стю закриття зернових пунктів пропуску, в т.ч. і морсь�

ких портів.

УЗА наголошує, що закриття пунктів пропуску для

переміщення людей не повинно перешкоджати експорту

товарів з України, зокрема зернових та олійних через

порти України. Немає підстав для такого обмеження, ос�

кільки наразі не зафіксовано шляхів передачі коронавіру�

су через зернові та олійні культури.

УЗА звертає увагу уряду на те, що закриття портів для

експорту українських зернових є адміністративним об�

меженням, яке негативно вплине на обсяги експорту

(Україна повинна ще експортувати близько 20 млн тонн

зернових або 30% від прогнозованого обсягу експорту).

Зупинка експорту зернових зменшить обсяги валютної

виручки, погрішить стабільність фінансової системи і

значно зменшить доходи бюджету країни. Як відомо,

кожен третій долар валютної виручки країни надходить

від аграрного експорту.

Таке обмеження, як закриття зернових пунктів пропу�

ску та портів, приведе до паніки на ринку, падіння цін на

внутрішньому ринку зерна та втрати довіри до українсь�

ких контрагентів на міжнародному ринку, зокрема на

ринках імпортерів українського зерна.

УЗА звернулася до прем'єр�міністра України Дениса

Шмигаля з проханням врахувати позицію зернової та

олійної спільноти України та сприяти у недопущенні зак�

риття чи обмеження вантажних операцій в пунктах про�

пуску через кордон. Зокрема, не допустити зупинки ек�

спорту зернових та олійних культур з України.

Натомість УЗА пропонує врахувати досвід інших

країн, зокрема КНР та Італії, які не закривали пункти

пропуску для вантажних операцій. А як запо�

біжний захід — запровадити в таких пунктах

пропуску вантажів: температурний скринінг

екіпажу суден та відповідальних працівників

терміналів чи портів, заборонити сходження

на берег екіпажам закордонних суден та

обов'язкове залучення засобів дезінфекції та

особистого захисту.

Довідково. Українська Зернова Асоціація

(УЗА) — це об'єднання виробників, переробників

та найбільших експортерів зерна, які щорічно

експортують близько 90% української зернової

продукції. У 2019 році Україна експортувала

зернових на суму $9,6 млрд. Основною метою

діяльності УЗА є сприяння формуванню та ро$

звитку загальнонаціонального ринку зерна в Ук$

раїні, а також створення необхідних організа$

ційних, економічних, правових і соціальних умов

для розвитку бізнесу на ринку зерна в Україні.
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НА СПОЖИВЧОМУ ринку в лю�

тому ціни на продукти харчуван�

ня та безалкогольні напої знизи�

лися на 0,4%. Найбільше (на

17,6%) подешевшали яйця. На

5,1�0,2% знизилися ціни на м'ясо

птиці, свинину, сало, макаронні

вироби, соняшникову олію. Вод�

ночас на 2,2�0,2% подорожчали

фрукти, яловичина, цукор, овочі,

хліб, сметана, молоко, продукти

переробки зернових, рис.

Ціни на алкогольні напої та

тютюнові вироби підвищилися на

0,8% через подорожчання тютю�

нових виробів на 1,6%. 

Одяг і взуття подешевшали на

4,3%, зокрема, взуття — на 4,9%,

одяг — на 3,7%.

Зниження цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 2,0% відбуло�

ся переважно за рахунок знижен�

ня цін на природний газ на 12,9%.

Крім того, на 1,4% знизилися та�

рифи на гарячу воду, опалення.

Разом з тим відбулося підвищення

тарифів на водопостачання на

15,3%, каналізацію — на 12,6%.

Підвищення цін на транспорт

у цілому на 0,1% спричинено по�

дорожчанням проїзду в залізнич�

ному пасажирському транспорті

на 3,2% та автомобілів на 1,0%.

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні*
у лютому 2020 року
СТАТИСТИКА Споживчі ціни в лютому 2020 р. порівняно із січнем 2020 р.
знизилися на 0,3%, з початку року — на 0,1%. Базова інфляція в лютому 2020 р.
порівняно із січнем 2020 р. становила $0,1%, а з початку року склала $0,3%.

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

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

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

Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

Товари та послуги
Лютий 2020 до

січня 
2020

грудня 
2019

лютого 
2019

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 	0,3 	0,1 2,4

Продукти харчування та безалкогольні напої $0,4 0,1 1,8
Продукти харчування загалом $0,4 0,1 1,8
Хліб та хлібопродукти 0,3 0,7 8,1
Хліб 0,4 0,7 8,2
Макаронні вироби $0,3 $0,2 2,0
М'ясо та м'ясопродукти $1,3 $1,5 2,4
Риба та рибопродукти 0,1 $0,2 2,5
Молоко 0,3 0,7 5,7
Сир і м'який сир (творог) 0,1 0,5 6,1
Яйця $17,6 $18,8 $27,7
Масло $0,1 $0,2 5,7
Олія соняшникова $0,2 $0,5 $2,1
Фрукти 2,2 2,2 11,9
Овочі 0,8 7,5 $14,3
Цукор 0,9 $0,2 0,7
Безалкогольні напої 0,0 0,4 2,3

Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,8 1,6 12,1
Одяг і взуття $4,3 $9,7 $4,1

Одяг $3,7 $9,0 $3,4
Взуття $4,9 $10,3 $5,1

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива $2,0 $0,3 $5,2
Утримання та ремонт житла 0,4 0,4 3,4
Водопостачання 15,3 15,3 25,8
Каналізація 12,6 12,6 21,6
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,0 0,4 5,3
Електроенергія 0,0 0,0 0,0
Природний газ $12,9 $3,6 $31,3
Гаряча вода, опалення $1,4 $3,9 $2,4

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла 0,0 $0,3 $1,1
Охорона здоров’я 0,5 0,5 2,7

Медичні товари, ліки та обладнання 0,4 0,0 0,8
Амбулаторні послуги 1,1 2,5 9,4

Транспорт 0,1 $0,6 $1,2
Паливо і мастила $2,0 $5,9 $6,1
Транспортні послуги: 0,7 1,7 6,0

Залізничний пасажирський транспорт 3,2 1,7 9,3
Автодорожній пасажирський транспорт 0,4 1,8 6,3

Зв’язок 0,3 1,1 8,6
Відпочинок і культура $0,3 $0,3 $1,9
Освіта 0,3 1,7 13,3
Ресторани та готелі 0,6 1,2 8,5
Різні товари та послуги 0,9 2,6 8,9



Новий продукт вітчизняної

розробки за своїми якостя9

ми може посунути з панівної

позиції соєвий шрот, який

нині є на ринку провідним

компонентом комбікормів

для птахівництва та тварин9

ництва. Така заява пролуна9

ла на прес9сніданку «Прорив

у тваринництві», проведено9

му в Києві консалтинговою

медіа9агенцією «Sapienza». 

ЯК ПОВІДОМИЛИ організато�

ри, інноваційний продукт, білко�

вий соняшниковий концентрат

PROGLOT створено ТОВ «Пото�

ки» (м. Дніпро) за допомогою віт�

чизняних учених і відомих євро�

пейських фірм із випуску аграр�

ного устаткування з переробки. 

Концентрат, 
відкрий личко! 
«ЦЕ БІЛКОВИЙ концентрат,

який нині не має аналогів у світі

завдяки рекордному вмісту білка

на рівні 48%», — наголосив уча�

сник розробки доктор сільсько�

господарських наук Л е о н і д

Подобєд.

Від соняшникового і соєвого

шротів новий соняшниковий біл�

ковий концентрат (СБК) відріз�

няється тим, що з нього виключе�

ні небажані компоненти, що мі�

стяться у шроті. PROGLOT є ре�

зультатом розробки нових техно�

логій механічного, або пресового,

виробництва соняшникової олії.

Власне похідним матеріалом є

продукт виробництва соняшнико�

вої олії — шрот. Новий продукт є

підсумком очищення соняшнико�

вого шроту за методом низькотем�

пературної екстракції. Це призво�

дить до щадної денатурації, яка

дозволяє уникнути порушення

первинної структурі білка і руйна�

ції амінокислот.

«Це складні процеси, але ми

досягли поставленої мети. На сьо�

годні новим продуктом зацікави�

лись лідери у секторі виробництва

кормів, зокрема Китай, країни

ЄС, є сигнали із США», — розпо�

вів науковець. Є запити на поста�

чання пробних партій новинки на

випробування і в Україні, і за кор�

доном. Їх беруть, щоб перевірити

продукт на тваринах за рекомен�

даціями розробників.

PROGLOT — це кормовий

компонент, який певним чином

може замінити багато кормових

складових відгодівлі тварин та пти�

ці, у т. ч. — сою. Чому це важливо?

Річ у тім, що у світі використову�

ють дуже багато геномодифікова�

них сортів сої. У США це 90% ви�

рощуваних видів сої, в Аргентині

та Бразилії майже 100%. Водночас

в Україні зараз геть немає ефектив�

них геномодифікованих гібридів

соняшників. Десь у світі вони є,

але теж не дали очікуваного ре�

зультату. Тож новий продукт є еко�

логічно�чистим. У ході його ство�

рення був виключений вплив ген�

ної інженерії. Це певна перевага

над соєвим шротом, виробленим із

ГМ�рослин. А саме цей продукт

широко застосовують у кормах. 

Тому виробникам PROGLOT

важливо привчити до продукту

вітчизняного споживача, щоб

мати гарні обсяги збуту. Адже не

виключено, що за кордоном через

певний час створять приблизний

аналог. «Це неминуче, адже ми

уникаємо ізоляції, зараз у Нідер�

ландах тестується партія PRO�

GLOT на відгодівлі курей», — по�

яснив ситуацію доповідач. 

Використання нового продук�

ту не призведе до збільшення ви�

трат на комбікорми тваринників і

птахівників, наполягає вчений.

Досліди в лабораторії Інституту

тваринництва НААН показали,

що PROGLOT у комбікормах

може замінити сою на 100%. По�

рівняння комбікормів, які містили

соєвий шрот, проти корму, в який

було додано PROGLOT, виявило,

що витрати на відгодівлі бройлерів

за період були навіть менші, коли

використали новинку. 

За цикл вирощування бройле�

рів у 42 дні птиця має досягти ваги

2,2 �2,5 кг. На тестовій відгодівлі з

додаванням новинки птиця дося�

гла ваги 2,5 кг на 41�й день. Пер�

шими випробували концентрат на

бройлерах, бо швидко видно ре�

зультат. Щоб з'ясувати, як на кор�

мах із додаванням новинки до

кондиції розвивається порося, слід

чекати 6�7 місяців, а бичок — 24

місці. Але дослідження впливу но�

винки на ВРХ та свиней — справа

часу, і їх обов'язково проведуть. 

Новинку можна використову�

вати навіть для відгодівлі риби де�

лікатесних видів — форелі річної,

лосося, осетрових. Також можна

застосувати новий продукт для де�

коративних птахів. За результата�

ми роботи з бройлерами видно,

що у птиці поліпшується ек�

стер'єр, згідно до стандарту поро�

ди. Теж саме буде, коли додати но�

винку у корм хатнім пернатим

улюбленцям.

Що робити, 
коли переробників 
більше ніж насіння?
«ПОЧАТОК створення продукту

сягає 2012 року, коли стало видно,

що український ринок переробки

соняшнику перенасичений. Тоді

жартували, що переробників вже

стало більше ніж насіння», — за�

значив директор заводу «Потоки»

Євген Яровий. Тоді заробітки на

переробці соняшникової олії зни�

зилися. Перед керівництвом фір�

ми постало питання: продати під�

приємство, або знайти щось для

подальшого розвитку. Вибрали

другий варіант, і почали поглибле�

не вивчення ринку. 

Подивилися на проєкт залу�

чення сучасної технології для гли�

бокої переробки олії — рафінува�

ти, дезодорувати, розлити по

пляшках. Виявилося, що сучасна

технологія потребує значних вкла�

день, але ринок зайнятий потуж�

ними гравцями. Все це спричиня�

ло великі ризики. 

Далі придивились до соняшни�

кового шроту, проаналізували па�

раметри, а один із головних —

вміст протеїну. Виникла ідея досяг�

ти якомога більшого вмісту проте�

їну за рахунок максимального від�

ділення лузги від ядра. Пошуки го�

тової технології в Європі та Китаї,

яку можна було би купувати, задо�

вільних результатів не дали. 

Тоді спрямували пошуки згі�

дно до етапів технологічної ліній�

ки — прес, сепаратор і так далі.

Пошуки преса вивели на великого

виробника з Німеччині. Він роз�

глянув технічне завдання і дійшов

висновку, що білкова маса з бажа�

ним малим вмістом лузги не буде

чіплятися за шнеки подачі і за�

стигне в агрегаті. Втім виробник

не відмовив, а через рік повідо�

мив, що розробив спеціальний

метал для шнеків, які вдало руха�

тимуть продукт. Отже потрібний

прес буде зроблено. 

Отримавши цю звістку, 2016

року підприємство почало будів�

ництво заводу в місті Дніпро — на

мінімальній відстані від річкового

порту, з оглядом на вивезення

продукції річкою. Наприкінці

2018 року почались пускові робо�

ти, а наприкінці 2019 року отри�

мали перші 100 тонн нового кон�

центрату. Вийшли з ним на місце�

вий ринок, зацікавили виробника

бройлерів, провели на його по�

тужностях випробування і впев�

нилися, що продукт дає ефект.

Особливо задовольнив птахівни�

ків і дослідників оптимальний

стан шлунка птиці. Це означає,

що птиця гарно перетравлює

корм, гармонійно розвивається і

врешті смакуватиме споживачеві. 

Ринкові перспективи
ПРОЕКТНА потужність заводу

становить 14 тис. тонн насіння

щороку. При цьому плановий

вихід за добу концентрату стано�

витиме 400�450 тонн, соняшнико�

вої олії — 600 тонн і лушпиння

320�330 тонн. Останнє піде на

ринок, а також для власного спо�

живання — на ТЕЦ заводу.

Головним для збуту новинки

виробники розглядають вітчизня�

ний ринок, розповів керівник від�

ділу продажів ТОВ «Потоки»

Роман Грищенко. Також компа�

нія веде перемовини про випробу�

вання продукту для поставок до

Туреччини і Польщі. Зусилля по

виходу на ринки цих країн мають

на меті отримати відгуки інозем�

них партнерів про продукт. Надалі

ці відгуки дадуть змогу вийти на

ринки країн Чорноморського ре�

гіону.

За попередніми оцінками, на

українському ринку ціна нового

концентрату буде на рівні ціни со�

євого шроту. «Але наш продукту

має властивості, що зацікавлять

клієнтів, які використовують у

кормах соєвий шрот. Тут слід по�

працювати над тим, щоб дати гар�

ному продукту гарну обгортку і

привабити увагу ринку, на якому

традиційно сильна повага до соє�

вого шроту», — сказав фахівець. 

Учасники події поцікавилися,

чи не виникне на українському

ринку цінова війна між новим

концентратом і соєвим шротом?

Прямої відповіді спікер диплома�

тично уникнув і натомість зважив

цінові перспективи новинки. 

Рівень цін соєвого шроту зраз

в Україні у рамках від 12 до 13 тис.

грн/тонна. Це десь «плюс�мінус»

$500. Але світова ціна соєвої сиро�

вині для кормів зараз тримається в

діапазоні $350�$370 за тонну. В Ук�

раїні наразі переплачують на тонні

за соєві продукти для кормів що�

найменше $130, вважає він. Річ у

тім, що триває активний експорт

цього продукту і на внутрішньому

ринку виникла його нестача. «Для

вітчизняних переробників сої це

погано. Але ринок є ринок, а для

нас, виробників соняшникового

білкового концентрату, така ситуа�

ція дозволяє отримати додатковий

зиск. Динаміка вивозу сої навряд

швидко зміниться, тож наш про�

дукт має привабливі цінові перс�

пективи на внутрішньому ринку»,

— оцінив перспективи доповідач.

Костянтин Макульський

Фото агенції Sapienza.media

Інноваційний білковий соняшниковий
концентрат кидає виклик соєвому шроту
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ПРО ЦЕ йшлося під час панельної
дискусії «Практичне застосування
AgTech інструментів в агрокомпа�
ніях» під час X Міжнародної ви�

ставки АгроВесна�2020 на май�

данчику Нідерландсько�українсь�

кого AGRO�IT форуму. 

Інформаційна злива
та консалтингова
парасолька
НАВАЛА інформації спонукає аг�

раріїв користуватись послугами

консалтингових фірм, які на базі

даних із інформаційних масивів

типу «біг�дата» здатні швидко оці�

нити, що ж насправді відбувається

на полі, дати рекомендації, що і як

зробити саме у цьому місті саме

зараз. «У ведучих аграрних країнах

агроконсалтинг вже понад 20

років є сталим інструментом. Зро�

стання попиту на агроконсалтинг

зафіксовано і в Україні. Через два�

три роки ця послуга стане однією

з провідних у всіх секторах вироб�

ництва і бізнесу», — спрогнозував

керівник асоціації AgTech Ukraine

Юрій Петрук.

На думку фахівця, за минулі

три роки найбільш яскраво себе

проявили, а тому формують на�

прямки розвитку українського ІТ�

ринку в агросфері, такі тенденції.

Зросла кількість та якість ін�
формації. Накопичено великі ма�

сиви реальних даних, які опису�

ють історію землекористування,

сівозміни, внесення добрив, ЗЗР

тощо. Це підґрунтя дозволяє про�

водити точну аналітику як для

окремих господарств, так і по сек�

торах ринку.

Крім того, зменшилась чи�

сельність освітніх інформаційних

заходів щодо проникнення ІТ�

технологій у різні галузі, у тому

числі в агросферу. Однак посили�

лася якість цих заходів. На них

вже менше лунають декларативні

промови на кшталт «ІТ�технології

— це гарно», натомість іде фахове

обговорення.

Агрономи перестали цуратися
автоматичних польових метео�
станцій, навчилися з ними прац�

ювати, а власники бізнесу збіль�

шили закупівлю цих приладів.

Активно проводиться перео�
бладнання сівалок на ІТ�системи
точного внесення посівного мате�
ріалу. 

Вже почалось, і обіцяє широ�

ко розповсюдитися у наступні

два�три роки, переобладнання об�
прискувачів з акцентом на розумні
системі управління. Такі агрегати

здатні вести обприскування поля

не тільки широким фронтом, а й

локально, по окремих невеликих

ділянках.

Розповсюджене використання
супутникових даних. П'ять років

тому в Україні така послуга була

привілеєм великих виробників.

Нині збільшилася кількість супут�

ників, обсяг обстежень. Відтак вар�

тість користування даними стала

доступнішою для фермерів із сек�

тору малого та середнього бізнесу. 

Посилилось навчання, підви�

щення кваліфікації, перепідготов�

ка тощо фахівців всіх ланок агро�

виробництва за рахунок компаній.

«Наближається бум у агроосвіті.
В Україні компаніям потрібні мо�
лоді фахівці із сучасними знання�
ми, але зараз їх гостро не виста�

чає», — зауважив доповідач.

Готові до роботи Інтернет�

платформи торгівлі землею. На

сьогодні в Україні про готовність

працювати повідомили приблиз�

но 10 платформ. Залишилося до�

чекатись прийняття відповідного

закону.

Наступні 3�5 років очікується
посилене проникнення ІТ— тех�
нологій у переробку. В Україні

стало зрозуміло, що використан�

ня старих заводів, нехай із дещо

оновленим обладнанням, врешті

гальмує бізнес. 

Коли ж застосування ІТ�си�

стем в арговиробництві та бізнесі

стане таким, що почне приносити

реальність користь в Україні на

рівні галузі, а не окремих компа�

ній? Пан Петрук назвав термін у

сім�десять років і зазначив, що це,

на жаль, віддалений строк. Але річ

у тім, що в Україні, за виключен�
ням великих виробників, аграрії
ще не готові платити за професій�
ний консалтинг. «Але розуміння,

що такі послуги заощаджують ви�

трати і оптимізують виробництво і

бізнес — вже є», — зауважив екс�

перт.

Погляд із космосу — 
не панацея!
«СУПУТНИКОВІ системи не є

панацеєю, їх використовують як

один із елементів моніторингу», —

наголосив, керівник групи техніч�

них експертів компанії «Синген�

та» Олександр Зозул. Також

слід розуміти, що точної інтерпре�

тації потребують і фото з дрону.

Наприклад, «картинка» показує
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Навала інформації та аграрні 
ІТ"проєкти: український досвід 
Необхідність вести ефективне господарювання в умовах

зміни клімату змушує українських аграріїв швидко реагу9

вати при ухваленні адекватних рішень. Для миттєвої оцін9

ки природних обставин саме тут і зараз вже накопичені

великі доступні у режимі он9лайн масиви інформації по

конкретних земельних ділянках за системою «біг9дата». На9

вала інформації така потужна, що навіть досвідчені фахів9

ці не здатні адекватно її оцінити. Відповіді на питання, що

і як з цим робити, є не тільки у закордонних фахівців. Де9

щицею практичного досвіду поділилися і вітчизняні айтіш9

ники та аграрії. 

ДОВЕДЕНО, що без реклами не�
можливо бути успішним грав�
цем ринку. Щоби користувати�
ся вашою продукцією та послу�
гами, перш за все, про вас люди
мають знати. Тож реклама —
спеціальна інформація про осіб
чи продукцію, що розповсюд�
жується в будь�якій формі та в
будь�який спосіб з метою пря�
м о г о  ч и  о п о с е р е д к о в а н о г о
одержання прибутку.

Завдяки рекламі ваша компанія може

вирішувати безліч ЗАВДАНЬ:

— загальне збільшення прибутку;

— позитивний імідж;

— збільшення кількості покупок;

— вихід на ринок нового бренду;

— підвищення лояльності до бренду…

Реклама як інструмент маркетингу не

обов'язково має бути запаморочливо креа�

тивною або феноменально унікальною. Вона має

бути ЕФЕКТИВНОЮ, виконуючи п'ять основних

завдань: 

1) звернути УВАГУ;

2) чітко донести ПРОПОЗИЦІЮ;

3) викликати ДОВІРУ;

4) ЗАПАМ'ЯТАТИСЯ;

5) СТИМУЛЮВАТИ цільову аудиторію до

необхідних вам дій.

ГАЗЕТА є ідеальним засобом рекламування

компанії, яка хоче мати широке коло клієнтів,

особливо цільових і вдумливих. 

Безсумнівними ПЕРЕВАГАМИ реклами в

газеті є:

— невисока вартість розміщення;

— можливість варіювати обсяг і зміст;

— необмежена кількість часу, що є у споживача,

для ознайомлення з вашою пропозицією, на

відміну від радіо чи телебачення.

Звертайтеся до фахової «АГРОПРОФІ» — і ви

отримаєте гідні авторські матеріали про роботу і

переваги вашої компанії, якісну фотозйомку для

статті і дизайнерське рішення для рекламного

блоку. Ми подаватимемо інформацію про ваш

продукт оперативно і водночас ненав'язливо. 

З умовами підготовки та розміщення реклами

ви можете ознайомитися на нашому сайті у розділі

«РЕКЛАМОДАВЦЯМ» за посиланням:

http://www.agroprofi.com.ua/reklamodavtsyam

Реклама в газеті — це дієво і вигідно!
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наявність бур'янів на ділянці. Але це не поз�

бавляє господаря необхідності подивитися

саме на полі, що саме це за загроза — щоби

прийняти вірне рішення протидії. 

Як сумістити ІТ�технології і польові
дослідження, щоб давати рекомендації клі�
єнтам�аграріям? Тут необхідне комбіноване

використання зібраної інформації. Супут�

никові карти слугують для відділення діля�

нок зі здоровими рослинами від проблем�

них. Далі програми вимальовують топогра�

фічні точки відбору рослин для з'ясування,

що саме пригнічує рослину — шкідники,

нестача поживних речовин тощо.

Наступний крок — по визначених точ�

ках поле облітає дрон, робить фото в діапа�

зоні висот від 11�15 метрів до 10 сантиме�

трів. Вибірковий прохід дрона над полем по

точках дозволяє заощаджувати електрое�

нергію для дронів, подовжуючи строк служ�

би акумуляторів для двигунів. Фото з висо�

ти 10�15 метрів дає загальне уявлення про

стан рослин — гарний розвиток чи пригні�

чення. Фото з малої висоти в десятки сан�

тиметрів показує зовнішній вид рослини. 

Далі по тих точках поля проходять ін�

спектори�фахівці і передають інформацію,

що ж саме відбувається з рослиною: стан

ґрунту, хвороба, шкідники, нестача пожи�

вних речовин тощо. Система в режимі он�

лайн прямо з поля отримує набір даних,

аналізує їх, порівнює з даними цього поля

попередніх періодів, які знаходяться у ма�

сиві «біг�дата». Результатом польового ана�

лізу і співставлення є карта проблеми у мас�

штабі всього поля. На її базі видається ре�

комендація, як боротися з проблемою саме

у достатньому обсязі. Це заощаджує кошти

замовника на придбання засобів захисту

рослин. 

Технічне завдання
замовника — дороговказ
розробнику
«ІТ�ІНСТРУМЕНТИ зараз — обов'язкова

складова розвитку промислового аграрного

виробництва, яке ведуть великі компанії, —

наголосив керівник ІТ�проєктів компанії

«Кернел» Олександр Хижняк. — Компа�

нія оперує на полях площею 550 тис. га, має

великий парк різноманітної техніки та бага�

то працівників. Впровадження ІТ�техноло�

гій розпочали весною 2016 року. Почали з

того, що знайшли компанії, які все зро�

блять. Зараз вистачає тих, хто надає такі по�

слуги, але ми обирали прискіпливо. У

«Кернел» програми по різних аспектах

діяльності не писали, а зібрали необхідну

базу даних у потрібних форматах, створили

план розвитку — загальний та по окремих

напрямках. Усе це передали партнерам —

розробникам потрібних ІТ�технологій». 

Учасники заходу поцікавились, чи зіт�

кнувся «Кернел» під час впровадження ІТ�

технологій із якимись проблемами? Пан

Хижняк зазначив, що за ідеології, яку об�

рали в «Кернел» для втілення проєкту,

«оцифровка» аграрних процесів труднощів

не викликала. Ключовим питанням було

зрозуміти, що таке якісні реальні дані, які

потрібні для поточного щоденного моніто�

рингу та як їх зібрати, щоб надати розроб�

никам. 

ІТ в управлінні великим
земельним банком 
ЯК ПРАВИЛЬНО оперувати великим зе�

мельним банком за допомогою ІТ�техноло�

гій, розповів керівник відділу земельної по�

літики і майнових відносин ПАТ «Миронів�

ський хлібопродукт» (МХП) Володимир

Нагорний. У першу чергу, із застосуванням

ІТ�технологій у МХП виявили найбільш і

найменш продуктивні масиви вирощуван�

ня сільгоспкультур. Далі провели аналіз

причин та обставин, чому та чи інша ділян�

ка потрапила у той чи інший список. На ос�

нові цих даних зрозуміли, що саме викли�

кало відмінності, та розробили програму

оптимізації землеробства на цих масивах.

Це дозволило оптимально навантажувати

землі. «Ось, здається, продуктивний масив,

але чи довго він протримає високу врожай�

ність? А оцей не надто врожайний масив

можна «підбадьорити» ось такими захода�

ми. А від цього масиву взагалі слід відмови�

тися як від об'єкта землеробства», — опи�

сав фахівець логіку управління орними зе�

млями. 

Головним шляхом розвитку управління

земельним банком у правовій площині фа�

хівець назвав створення ІТ�систем спілку�
вання компанії�орендаря з власником зе�
мельної ділянки. За даними пана Нагорно�

го, такі програми вже написані. «Поки віль�

ний ринок землі розвиватиметься, голов�

ною формою земельних відносин між влас�

никами землі та великими виробниками

буде оренда. Тож специфічні програмні

платформи на кшталт соцмереж даватимуть

змогу землевласникам через особисті «ка�

бінети» спілкуватися з орендарем, уклада�

ти або подовжувати угоди в режимі он�

лайн. «Зрозуміло, це діятиме, коли буде ос�

таточно наповнено та узаконено всі кадас�

три та держреєстри, що входять в орбіту ре�

гулювання прав на землю», — зазначив він.

Костянтин Макульський
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ЄС запровадить нові норми щодо
агропродукції в жовтні 2020 року
ЄВРОПЕЙСЬКА Бізнес Асоціація звертає увагу аграріїв

на рішення ЄС щодо зниження максимально допустимо�

го рівня залишків хлорпірифосу і хлорпірифос�метилу в

сільськогосподарської та харчової продукції. Про це пові�

домила прес�служба ЄБА.

Нові норми будуть застосовуватися як до продуктів

харчування, вироблених в ЄС, так і до імпорту, і набува�

ють чинності з жовтня 2020 року.

Відповідно, як уточнили в ЄБА, починаючи з жовтня

2020 р. буде заборонено ввезення до країн ЄС сільсько�

господарської продукції, що містить залишки цих речо�

вин більше 0,01 мг/кг. «Даний показник є надзвичайно

низьким, що може значно ускладнити ввезення до ЄС

продукції, при виробництві та зберіганні якої застосову�

валися дані речовини», — відзначили експерти.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року набули чинності

зміни в європейському законодавстві, які заборонили ви�

користання інсектицидів з діючою речовиною хлорпіри�

фос і хлорпірифос�метил. Це може заблокувати аграрний

експорт з України до ЄС, оскільки ці інсектициди вико�

ристовуються в країні для обробки посівів більшості

культур, а також складів із зерном.

Північна Африка і Східна Азія
зацікавилися українською кукурудзою
УКРАЇНА в поточному сезоні істотно наростила експорт

кукурудзи. Згідно з даними ІА «АПК�Інформ», за 5 міся�

ців 2019/20 МР на зовнішні ринки було відправлено 17,5

млн т української зернової, що на 27% перевершує по�

казник сезоном раніше (14,8 млн т). Основними регіона�

ми�імпортерами цієї культури стали Європейський союз,

який закупив близько 7,1 млн т (�23% до показника попе�

реднього МР), Північна Африка — 3,9 млн т (+ 74%) і

Східна Азія — близько 3,5 млн т (+ 93%). На частку заз�

начених регіонів припадає 83% всіх експортованих обся�

гів зернової з України.

За підсумками жовтня�лютого 2019/20 МР істотний

приріст української зернової в імпорті країн Північної

Африки обумовлений збільшенням закупівель кукурудзи

Єгиптом на 58%, або до 2,4 млн т за вказаний період,

Алжиром — в 6,1 разу — до 600 тис. тонн і Лівією — на

22%, до 438,8 тис. тонн.

Також варто відзначити, що за підсумками 5 місяців

поточного МР нарощування поставок зернової з України

в країни Східної Азії було обумовлено збільшенням на

11% імпорту української кукурудзи Китаєм і активіза�

цією закупівель зернової Республікою Корея, яка імпор�

тувала 1,5 млн т проти 0,2 млн т за аналогічний період

2018/19 МР.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 11 березня 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 – Червень'20 $0,8000 190,8500
Euronext – Серпнь'20 +0,4800 195,5900

Euronext – Листопад'20 +0,6200 199,4900
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Травень'20 +0,9653 222,0292
TOCOM – Липень'20 +1,5446 205,7148

TOCOM – Вересень'20 +2,8960 222,9945
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 $3,4539 191,2142
CME – Травень'20 $3,4539 188,2012
CME – Липень'20 $3,0130 187,7603

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень'20 $9,1859 199,6625
Euronext – Вересень'20 $8,2673 198,2565

Euronext – Грудень'20 $7,3487 202,1935
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext –Травень'20 $0,7649 413,3858
Euronext – Серпень'20 $0,8436 408,0427

Euronext – Листопад'20 $0,9111 411,9798
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 $0,2321 –
CME – Травень'20 $0,2321 159,3130
CME – Липень'20 $1,1603 158,0367

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 $1,9107 319,3762
CME – Травень'20 $1,1023 320,7725
CME – Липень'20 $1,3228 323,5650

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 0,0000 326,7217
CME – Травень'20 $0,3307 332,5639
CME – Липень'20 $0,7716 336,6424

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Березень'20 $0,3084 60,3965
CME – Травень'20 $0,3084 60,8590
CME – Липень'20 $0,3084 61,8502

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +2,8634 286,7785
CME – Травень'20 +2,8634 285,7874
CME – Липень'20 +2,4229 286,1177

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Квітень'20 $0,0058 0,3234
CME –Травень'20 $0,0053 0,3300
CME – Липень'20 $0,0053 –

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Березень'20 0,0000 2,4730
CME – Квітень'20 +0,0003 2,3899

CME – Травень'20 $0,0015 2,3524
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Травень'20 $7,2687 270,4846
CME – Липень'20 $6,1674 –

CME – Жовтень'20 $5,5066 –

* 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 06 березня 2020 року

Біржа 
(зернові) 

Травень ’20 Липень ’20 Вересень ’20 Грудень ’20 Березень ’21

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 189,51 5,1575 $0,0925 5,1675 $0,0950 5,2400 $0,0900 5,3525 $0,0825 5,4500 $0,0725
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 163,97 4,4625 $0,0700 4,5350 $0,0675 4,6300 $0,0625 4,7600 $0,0675 4,8775 $0,0675
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 193,00 5,2525 $0,0225 5,3500 $0,0175 5,4425 $0,0200 5,5800 $0,0300 5,7175 $0,0225
CBOT Чикаго (Кукурудза) 138,16 3,7600 0,0775 3,7925 0,0675 3,7750 0,0500 3,8150 0,0450 3,9175 0,0425

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Травень ’20 Липень ’20 Серпень ’20 Вересень ’20 Січень ’21

327,47 8,9125 $0,0150 9,0000 $0,0150 9,0175 $0,0225 9,0175 $0,0250 9,0425 $0,0475

США. Ставки океанського фрахту на 06 березня 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 14

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28

Південь Південної Америки (Чилі) 26

Північ Південної Америки (Колумбія) 19 16

Схід Південної Америки (Бразилія) 21

Західна Африка (Нігерія) 58

Східне Середземномор'я (Італія) 40

Західне Середземномор'я (Марокко) 34

Близький Схід (Ірак) 71

Близький Схід (Єгипет) 26

Японія 45 44

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) 27

Близький Схід (Ірак) 56

Близький Схід (Єгипет) 26

Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41

Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29

Тайвань 25 24

Південна Корея 24 23

Японія 25 24
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* * *

27 березня 2020 року в м. Херсон проводиться
Третій щорічний Торговий форум «Плодоовочевий

контракт 2020». Захід організовує ГО «Земля Таврії» в
рамках співпраці із Українським проектом бізнес"
розвитку плодоовочівництва. 
Для кого цей ТОРГОВИЙ ФОРУМ? 
З одного боку: Рітейл; Торгівельні мережі; Закордонні
імпортери; Переробники; АЗС"мережі із системою влас"
ного харчування. 
З іншого боку: Трейдери (торгові посередники та оптові
закупівельники овочів та фруктів); Фермери — виробни"
ки плодоовочевої продукції, які шукають нові канали
збуту.
У програмі Торгового форуму: 
1. Аналітична частина
— Плодоовочевий ланцюг в Україні: ритейл, трейдери,
виробники та «непомітна рука ринку», — як це працює та
навіщо нам імпорт?
— Куди рухається торгівельний сезон 2020. Чого очікує
кінцевий споживач: орієнтири для закупівельників і ви"
робників.
— Успішні історії створення продуктів з доданою варті"
стю, що вже сподобалися споживачам.
2. Перемовини для всіх учасників плодоовочевого лан"
цюга: нетворкінг між трейдерами та фермерами"
виробниками; B2B зустрічі між торгівельними мережами,
закордонними імпортерами, переробниками, та
трейдерами, виробниками.

* * *

14 квітня 2020 року в Києві (Міжнародний виставко"
вий центр) відбудеться Перша спеціалізована конфе�

ренція з технологій цифрової трансформації харчо�

вої промисловості «Food Industry 4.0» (Харчова про"
мисловість 4.0). Організатори конференції: Німецьке
сільськогосподарське товариство DLG Ukraine, Асоціація
підприємств промислової автоматизації України
(АППАУ), Асоціація AgTech Ukraine.
Захід відбудеться в рамках Міжнародного форуму хар"
чової промисловості та упаковки (IFFIP).
Конференція Харчова промисловість 4.0 започатковує
регулярну нетворкінг"платформу для налагодження діа"
логу фахівців переробної галузі та ІТ, обміну кращими
практиками цифрової трансформації у харчовій проми"
словості, визначення головних викликів у секторі та мо"
жливих цифрових рішень для них.
Актуальність теми обумовлена потребою в підвищенні
продуктивності виробництва продуктів харчування,
ефективності їх контролю якості та безпеки для успішної
конкуренції на міжнародних ринках.
Партнерство національної української та міжнародної
асоціацій дозволяє забезпечити високоякісний контент,
що базується на глибоких знаннях місцевих особливо"
стей і передових міжнародних технологій.
В попередній програмі заходу доповіді та панельні дис"
кусії на теми cтворення дорожньої карти цифрової тран"
сформації харчової та переробної промисловості в, ста"
тус"кво диджиталізації харчової промисловості в ЄС на
прикладі Німеччини, мегатренд «безпека продуктів хар"
чування» у умовах нового цифрового середовища, акту"
альні виклики (карта потреб) харчової промисловості.

* * *

15916 квітня 2020 року у м.Київ відбудеться Міжна�

родна конференція для підприємств харчової

промисловості «Водопідготовка. Промислові стоки.

Водовідведення». Організатори: Центр новітніх техноло"
гій та інновацій і Спілка молочних підприємств України.
Проблема захисту довкілля та забезпечення екологічної
безпеки країни є одними з найважливіших питань сього"
дення, а нещодавно введені в дію законодавчі акти щодо
правил та норм поводження зі стічними водами, створю"
ють для підприємств харчової промисловості нові викли"
ки та проблеми.
Серед головних тем для обговорення 15 березня 2020
року під час пленарної частини Конференції:
— Законодавство: вимоги і відповідальність виробників;
— Європа: як врегульоване це питання в країнах ЄС;
— Сьогодення: нагальні проблеми харчопереробних під"
приємств та аграріїв;

— Гроші: де знайти інвесторів, програми державної під"
тримки, гранти;
— Рішення: які є сучасні проекти та устаткування на ринку;
— Досвід: Як вирішують це питання виробники в Україні.
16 квітня 2020 року заплановане ознайомлення учасників
з встановленими очисними спорудами в м.Іллінці на дію"
чому підприємстві компанії «Люстдорф».

* * *

22923 квітня 2020 року в Києві (готель «Інтерконти"
ненталь») відбудеться 17�та Міжнародна конференція

«BLACK SEA GRAIN / Зерно Причорномор'я�2020».
Організатор "компанія УкрАгроКонсалт.
Конференція «BLACK SEA GRAIN» — один з найбільших
зернових форумів і щорічне місце зустрічі лідерів агро"
бізнесу. Ця комунікаційна платформа надає 2 дня ек"
склюзивної аналітики агроринку від світових експертів,
обговорення глобальних макроекономічних і регіональ"
них тенденцій, довгострокові прогнози на сировинних
ринках, а також ефективне спілкування та особисті кон"
такти з учасниками з понад 50 країн світу.
Конференція «BLACK SEA GRAIN» щороку об'єднує понад
700+ топ представників агробізнесу з понад 500+ ком"
паній з 50+ країн світу. 
Учасниками конференції є українські та міжнародні ви"
робники та переробники зернових і олійних культур,
трейдери, агрохолдинги, представники банків та інве"
стиційних фондів, логістичні, брокерські, продовольчі,
страхові, сюрвейерские, юридичні та інші компанії.
У фокусі цьогорічної Конференції:
— Ера 2020"х: глобальна трансформація і невизначеність
на товарних ринках;
— У боротьбі за споживача агро продукції. Стратегії ек"
спортерів і покупців;
— Чорноморський регіон: основні гравці, виробництво і
експорт зернових, внутрішня конкуренція;
— Big talk. Україна: ринок землі, інвестиції, логістика;
— Case Study. Українські фермери: маржа і еволюція в
рамках нового законодавства земельного ринку;
— Агро гіганти: Південна Америка, Китай, США — що очі"
кувати в новому сезоні?
— Oбзор світового фінансового ринку. Чергова криза або
нові рішення?

* * *

2 червня 2020 року у с. Березівка, Макарівський р"н,
Київська обл. (ВЦ KievExpoPlaza) відбудеться 12�й Між�

народний конгрес «Прибуткове свинарство». Органі"
затори — Асоціація «Свинарі України», ГС «Всеукраїнська
Аграрна Рада» та агроконсалтингова компанія Dykun.
Міжнародний Конгрес «Прибуткове свинарство» — це
одна з найбільш масштабних подій у галузі свинарства
не тільки в Україні, а і за її межами. Традиційно це май"
данчик для відвертого обговорення найактуальніших
проблем галузі, фахових презентацій від провідних укра"
їнських та закордонних експертів та представлення прак"
тичного досвіду вітчизняних господарств.
Вже 12 років поспіль конгрес «Прибуткове свинарство»
об'єднує понад 1000 управлінців та фахівців свиноком"
плексів, закордонних колег, представників посольств,
державних відомств та міжнародних інституцій.
Під час Конгресу для вас працюватимуть спеціалізована
виставка обладнання та технологій, круглі столи та обго"
ворення ключових аспектів щодо АЧС, держпідтримки,
податкових нюансів, екологічних питань тощо.

* * *

295 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, рослинництва.

• 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.

* * *

12 червня 2020 року в Києві (Міжнародний центр Ук"
раїнський 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.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



У давні часи, коли людство ще не навчилося путньо

вирощувати зернові, а лише збирало їх з полів у пер9

вісному вигляді, вже постала проблема зберігання

зерна. Боронити його було потрібно і від ворогів, і від

звірів, і від погоди. Довелося винаходити зерносхо9

вища. Саме про них і мова. 

Не варто недооцінювати древніх
ПЕРШІ примітивні зерносховища являли собою обмазані

глиною ями у землі. Звісно, глина не була значною перешко�

дою для гризунів і води. Однак і древніх не варто недооціню�

вати — звичайні ями копали не всі і не всюди. Так, 2009 року

археологи в долині річки Йордан віднайшли зерносховища

віком понад 11 тис. років. І хоча збудовані вони були з глини

і каменя, мали вони і технологічні новації — наприклад, вен�

тильовану підлогу, похилий майданчик для зберігання, щоб

було зручніше діставати залишки зерна, захист проти гризу�

нів. Щоправда, археологи не уточнили — який саме. Вчені

припустили, що саме винайдення надійного способу збері�

гання зерна стало поштовхом людству перейти на осілий спо�

сіб життя, а не безпосе�

редньо землеробство. 

А от давні греки, напри�

клад, переважно не заморо�

чувались архітектурою: зерно

зберігали у середнього розмі�

ру глечиках — піфосах. Також

у них зберігали олію, вино,

воду, мед, сіль тощо (див.
мал. 1). Теж розумний підхід

— навіть якщо одна посуди�

на буде пошкоджена, завжди

можна відкоркувати іншу.

Втім, іноді їхня мистецька

думка породжувала і такі

дивні форми — дещо середнє

між звичними піфосами і ве�

ликою скринею (див. мал. 2).

Ще один тип давніх зерносховищ — підвісні. Між спору�

дами влаштовували перемички, на яких і будували ємності

для зерна. 

А от на Мальті вчені віднайшли зерносховища, що ви�

довбані у скелі у проміжку від 1500 до 500 р. р. до н. е. Зерно

в них зберігалося або для подальшого споживання, або як

насіння. Дзвіноподібна форма з відносно вузьким горлечком

дозволяла легко запечатати сховища, що вберігало їх від по�

трапляння води.  Сьогодні таких вцілілих зерносховищ зали�

шилось близько 15 — частину було втрачено через будівниц�

тво доріг, частина через підняття рівня моря пішла під воду.  

Від ям до споруд 
ПЕРШІ наземні кам'яні зерносховища були виявлені під час

сирійсько�палестинських археологічних розкопок в кінці

1960�х. Силос являв собою круглу кам'яну споруду, облицьо�

вану штукатуркою. Їх датують 1850�1750 рр. до н. е.

Давній Рим, цей законодавець європейської моди на бага�

то століть наперед, запровадив тренд на кам'яні зерносхови�

ща. Хоча назву ореум (horreum — лат.) часто використовували

для позначення зерносховищ, римські ореуми призначалися

для зберігання багатьох інших видів витратних матеріалів:

харчових продуктів, одягу та навіть мармуру. До кінця імпер�

ського періоду у Римі нараховувалося майже 300 ореумів для

забезпечення потреб містян. Найбільші були величезні навіть

за сучасними мірками. Гігантський ореум Гальби (один з рим�

ських імператорів) містив 140 комор лише на першому повер�

сі, займаючи площу близько 21 тис. м2. Про важливість ореу�

мів у римському соціумі можна судити по згадці, що коли 211

р. н. е.  помер імператор Септимій Северус , він залишив по

собі запаси достатні, щоб забезпечити мільйонне населення

Риму протягом семи років. Крім великих суспільних ореумів

існували і невеличкі приватні, які приймали на зберігання

харчові продукти й інші товари у торговців (див. мал. 3).

Облаштовані вони були так само, як і їх великі брати — місти�

ли кілька поверхів із коморами для зберігання, на верхніх заз�

вичай було зерно, приміщення для персоналу й охорони. 

Від мишей і відьом
ЯКЩО в античному світі зерно слід було боронити лише від

гризунів і погоди, то середньовічна прогресивна думка поро�

дила відьом, від яких також треба було якось захищати їжу.

Так, в Іспанії досі можна побачити невеличкі дивні споруди

(див. мал. 4). Це також зерносховища. Грибкоподібні ніжки

не давали гризунам дістатися до зерна, а від злих відьом захи�

щав хрест на даху.

Від будівлі до мистецтва
ВИСОКІ споруди завжди приваблювали художників. Хлібом

їх не годуй — дай розмалювати якийсь хмарочос. Або ще

якусь велику споруду. Наприклад, силос. Таких мистецьких

проєктів у світі кілька, ми ж розповімо про один із творів

художника Гвідо ван Хелтена, що міститься на одній з багато�

поверхівок Києва (див. мал. 5). А в невеликому селищі Брим

на південному сході Австралії художник перетворив на пред�

мет мистецтва старе зерносховище. Розмальовані 30�метрові

силоси стануть новою визначною пам'яткою, яка приваблю�

ватиме ще більше туристів (див. мал. 6).

А от художник і архітектор Томас Хізервік буквально вдих�

нув нове життя у стару споруду. Так, колись знамените зер�

носховище в Кейптауні слугувало для зберігання та сортуван�

ня кукурудзи з усієї Південної Африки. Але з появою контей�

нерного транспортування величезний шматок бетонної ін�

фраструктури був виведений з експлуатації і потребував ново�

го призначення. Завдяки роботі Хізервіка тут тепер міститься

музей сучасного африканського мистецтва (див. мал. 7).

Мистецтво від народження
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ термінал ТОВ СП «НІБУЛОН»

у Миколаєві (див. мал. 8) є окрасою не лише міста, а й всієї

України. Це сучасне унікальне не лише для України, а й для

Європи підприємство. Підтвердженням стало його визнання

кращим промисловим об'єктом України, що збудовано і вве�

дено в експлуатацію 2004�го. А в червні 2008 року Указом

Президента України №569/2008 «Про присудження Держав�

них премій України в галузі архітектури 2008 року» авторсь�

кий колектив на чолі з Олексієм Вадатурським удостоєний

Державної премії України в галузі архітектури.

Два куполи�зерносховища ємністю по 50 тис. тонн зерна

і діаметром по 65 м кожен є найбільшими в Європі напівсфе�

ричними конструкціями і найбільшими у світі ємностями

для зберігання зерна. Для наочного порівняння варто зазна�

чити, що площа фундаменту кожного купола�зерносховища

приблизно дорівнює площі Олімпійського стадіону в Києві.

Підготував Павло Мороз
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Мал. 1. 
Давньогрецький піфос. 
7 ст. до н. е. Острів Крит

Зерносховища: від ям до мистецтва

Мал. 2. Експонат Афінського музею. 
Ймовірно, використовувався для зберігання зерна.

Мал. 3. Невеличкий ореум в Остії (нині — Остія9Антика) —
найголовнішій гавані Давнього Риму. 

Побудований у 1459150 р. р. н. е.

Мал. 6. Старе зерносховище в Австралії. 
Розпис художника Гвідо ван Хелтена

Мал. 4. Зерносховища в Іспанії — від мишей та відьом

Мал. 5 Мал. 8

Мал. 7. Сучасний музей у старому зерносховищі в Кейптауні 


