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Схвалено
компенсацію
25% вартості
техніки
аграріям

УРЯД ухвалив постанову про

державну допомогу аграріям

на 2020 рік у вигляді компен�

сації 25% вартості сільсько�

господарської техніки та об�

ладнання українського ви�

робництва. Про це повідо�

мляє прес�служба Мінеконо�

міки у Фейсбук.

«2020 року аграрії будуть

отримувати компенсацію у

розмірі 25% від вартості віт�

чизняної сільськогосподарсь�

кої техніки та обладнання.

Відповідна Постанова від

03.03.2020 № 195 опублікова�

на на сайті Кабінету міністрів

України», — йдеться у повідо�

мленні.

Зазначається, що згідно із

бюджетним розписом, випла�

ти планується розпочати з II

кварталу 2020 року.

Також передбачено випла�

ту компенсацій за техніку,

придбану в жовтні�грудні

2019 року.

Як повідомлялося, Кабмін

на засіданні 19 лютого 2020

року визначив 8 основних на�

прямків в аграрному секторі

економіки, на які 2020 року

будуть спрямовані 4 млрд грн

державної підтримки.

Зокрема, передбачається

державна підтримка розвитку

тваринництва та переробки

сільськогосподарської про�

дукції; фінансова підтримка

розвитку фермерських госпо�

дарств; часткова компенсація

вартості сільгосптехніки та

обладнання вітчизняного ви�

робництва; фінансова під�

тримка заходів в агропроми�

словому комплексі шляхом

здешевлення кредитів; фінан�

сова підтримка розвитку са�

дівництва, виноградарства та

хмелярства; надання сімей�

ним фермерським господар�

ствам додаткової фінансової

підтримки через механізм до�

плати на користь застрахова�

них осіб — членів/голови сі�

мейного фермерського госпо�

дарства єдиного соціального

внеску.

ЗОКРЕМА, було ухвалено за осно�

ву та в цілому законопроєкт №

3220 «Про внесення змін до Подат�

кового кодексу та інших законів

про  підтримку платників податків

на період здійснення заходів, спря�

мованих на запобігання COVID�

19». За відповідне рішення прого�

лосувало 359 народних депутатів.

Закон передбачає першочерго�

ві податкові кроки, спрямовані на

підтримку підприємців у форс�ма�

жорних обставинах. Серед іншого,

тимчасово бізнес звільняється від

сплати ЄСВ, скасовуються основні

штрафи за порушення податкового

законодавства та відтерміновується

обов'язкове впровадження реєстра�

торів розрахункових операцій

(РРО). Так, з 1 березня по 30 квітня

звільняються від сплати ЄСВ всі

фізичні особи�підприємці, а також

ті особи, хто займається незалеж�

ною професійною діяльністю.

Тимчасово скасовуються

штрафи та пеня за несвоєчасну

або неповну сплату ЄСВ, а також

несвоєчасне подання звітності по

ЄСВ. Скасовується податок на ко�

мерційну нерухомість та землю.

Крім того, бізнес звільняється

від основних штрафів та пені за

порушення податкового законо�

давства з 1 березня по 31 травня.

Ця норма не буде стосуватися по�

рушень по сплаті ПДВ, акцизів та

ренти.

На 3 місяці відтерміновується

обов'язкове введення РРО для всіх

категорій «спрощенців». Запрова�

джується тимчасовий мораторій на

нові документальні та фактичні по�

даткові перевірки та продовження

початих. Також внесені зміни щодо

мораторію на неподаткові перевір�

ки бізнесу до 31 травня.

Крім того, передбачається кіль�

ка пільг для громадян, які звільня�

ються від штрафів та пені за про�

строчення виплат по споживчим

кредитам з 1 березня по 30 квітня.

На цей же період для громадян за�

проваджується допомога для тих,

хто захворів на короновірус чи зна�

ходиться на самоізоляції.

Продовження на стор. 6

Рада ухвалила 
антивірусний пакет законів

ІННОВАЦІЇ
АВТОМОБІЛІ МАЙБУТНЬОГО З МІСТА
НАЙБІЛЬШИХ ВИНАХІДНИКІВ У СВІТІ

Ейндговен у Нідерландах визнаний
найвинахідливішим містом у світі за версією
таблоїда Forbes, а також центром інновацій та
творчості. Можливо, саме звідси піде мода на
екологічні електричні автівки.

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

15

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Верховна Рада 17 березня на терміновому позачерговому засіданні ухвалила низку
законів, спрямованих на протидію та запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID�19.
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КОМПАНІЇ
´НІБУЛОНª ВІДКРИВАЄ ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ:
НОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
ТЕРМІНАЛ НА ДНІПРІ
Компанія «НІБУЛОН» будує свій перший
перевантажувальний термінал з відвантаження
зернових, зернобобових та олійних культур на річковий
транспорт у Дніпропетровській області.

ЗНАЙ�ПАМ'ЯТАЙ�ДІЙ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО КОРОНАВІРУС?

Відповіді на основні запитання про
COVID/19 — захворювання, викликане
новим коронавірусом. Поширюйте
інформацію про те, як запобігти COVID/
19 на роботі, вдома та серед друзів.

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

18.03.2020

Зміна 
за тиж�

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 530,6 �0,5% 4,1%
RTS (RU) 867,3 �10,0% �44,0%
WIG 20 (PL) 1419,2 4,2% �33,9%
WIG Ukraine (PL) 293,1 �0,3% �18,4%
DAX* (DE) 8570,4 �10,1% �35,3%
S&P 500* (US) 2529,2 �0,8% �21,7%
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету
«АГРОПРОФІ» на 2020�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Економічні кроки з боку дер0

жави, націлені на стабіліза0

цію можливих негативних

наслідків через коронавірус,

озвучив Прем'єр0міністр

Денис Шмигаль під час засі0

дання уряду 18 березня. 

ОСНОВНІ кроки уряду стосують�

ся податкових пільг та зовнішнього

фінансування. 

«Сьогодні буде прийнято рі�

шення про стабілізаційний фонд

держави. Влада робить усе, щоб

підтримати бізнес. Сьогодні дамо

окремі протокольні доручення Мі�

ністерству економіки щодо опо�

даткування, будемо розробляти

програми про якісь кредитні та

податкові канікули. Основне зав�

дання — подолати загрозу. Уряд не

буде і не має права зациклюватися

лише на боротьбі з коронавірусом,

є ціла низка інших викликів. На�

приклад, світова економічна криза

та наслідки для України. Вчора ми

спілкувалися з представниками

МВФ, ведемо перемовини. Ми на�

діємося на позитивний результат у

перемовинах з представниками

місії», — сказав Шмигаль

Як йдеться у повідомленні Мі�

некономіки, уряд вже вдосконалив

механізм Державної програми «До�

ступні кредити «5�7�9%», розши�

ривши її функціонал та коло під�

приємців, які зможуть нею скори�

статися. Задля цього Кабінет Міні�

стрів у середу, 18 березня, ухвалив

Постанову «Про внесення змін до

Порядку надання державної під�

тримки суб'єктам мікропідприєм�

ництва та малого підприємництва».

В частині надання нових мо�

жливостей підприємцям та вдоско�

налення самої програми «Доступні

кредити 5�7�9%» передбачено:

1) збільшення максимальної су�

ми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн

грн;

2) розширення інвестиційних

цілей, на які можуть бути надані

кредити за цим Порядком:

— придбання нежитлової неру�

хомості без права передачі такої не�

рухомості в платне або безоплатне

користування третім особам;

— придбання об'єктів права ін�

телектуальної власності за догово�

рами комерційної концесії (фран�

чайзинга), пов'язаних із реаліза�

цією суб'єктом підприємництва ін�

вестиційного проєкту;

— поповнення обігових коштів

суб'єктів підприємництва у розмірі

не більше 25% від загальної вартості

інвестиційного проєкту, що фінан�

сується за рахунок кредитних кош�

тів;

3) перегляд розрахунку про�

центної ставки за кредитом;

4) збільшення до 35% рівня

максимальної суми сплати за га�

рантією Фонду розвитку підприєм�

ництва з відповідним збільшенням

допустимого рівня частки про�

блемної заборгованості за кредита�

ми, наданими новоствореним

суб'єктам підприємництва, до 25%;

У частині змін, покликаних за�

побігти поширенню коронавірусної

хвороби (COVID�19) та подолання

її наслідків, ідеться зокрема про:

1) розширення цілей, на які на�

дається фінансова державна під�

тримка, антикризовими заходами,

та цілей, на які можуть бути надані

кредити за цим Порядком:

— інвестиційні цілі, пов'язані із

провадженням суб'єктом підпри�

ємництва господарської діяльності

з виробництва лікарських засобів

та/або медичних виробів та/або ме�

дичного обладнання;

— фінансування оборотного

капіталу суб'єктів підприємництва,

що здійснюють господарську діяль�

ність з надання населенню соціаль�

но�медичних послуг та/або со�

ціально�побутових послуг (в т.ч.

догляд за хворими, доставка про�

дуктів харчування тощо), на по�

криття витрат суб'єкта підприєм�

ництва на оплату заробітної плати

працівників, орендної плати, кому�

нальних послуг, тощо, та у випадку,

якщо таке фінансування призведе

до збереження або приросту робо�

чих місць такого суб'єкта підпри�

ємництва;

2) установлення терміну, до

якого суб'єкти підприємництва мо�

жуть звернутися за державною під�

тримкою на антикризові заходи, до

1 вересня 2020 року;

3) установлення максимальної

суми кредиту:

— до 3 млн грн для суб'єктів

підприємництва, які здійснюють

господарську діяльність з вироб�

ництва лікарських засобів та/або

медичних виробів та/або медично�

го обладнання;

— до  1 млн грн грн, якщо кре�

дит надається на фінансування

оборотного капіталу суб'єкта під�

приємництва у визначених випад�

ках;

4) зниження витрат на сплату

базової процентної ставки за кре�

дитами суб'єктів підприємництва,

які здійснюють господарську

діяльність з виробництва лікарсь�

ких засобів та/або медичних виро�

бів та/або медичного обладнання;

5) включення кредитів, які на�

даватимуться на антикризові за�

ходи, до кредитного портфелю

уповноважених банків, за яким

Фондом надається гарантія в роз�

мірі 80% основної суми заборго�

ваності.

Станом на 16.03.2020 програ�

мою «Доступні кредити «5�7�9%»

видано 169 кредитів на загальну

суму 110,2 млн грн. 

Уряд планує розширити підтримку бізнесу 

НА ЗАСІДАННІ Кабінету Міністрів Украї�

ни 18 березня ухвалено Постанову «Про
внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бю�
джеті для розвитку виноградарства, садів�
ництва і хмелярства», що визначає Поря�

док використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для розвитку садівниц�

тва, виноградарства та хмелярства, повідо�

мляє Мінекономіки.

Відповідно до Порядку використання

коштів, передбачених у державному бюдже�

ті для фінансової підтримки сільгоспвироб�

ників, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 08.02.2017 №77 (із змі�

нами, внесеними постановою КМУ від

19.02.2020 № 109) для стимулювання збіль�
шення площ насаджень, обсягів виробництва
плодово�ягідної продукції, винограду та
хмелю, нарощування потужностей із їх збері�
гання та переробки планується спрямувати
400 млн гривень. 

Зокрема, постановою передбачено:

— розширити напрями об'єктів будів�

ництва, за які надається часткове відшкоду�

вання, за рахунок зняття обмежень щодо

ємності холодильників для зберігання пло�

дів, ягід, столових сортів винограду та

хмелю власного виробництва, та доповнен�

ня цехами первинної переробки винограду,

плодів та ягід власного виробництва;

— запровадити часткове відшкодування

вартості за новим напрямом: придбання

ліній з переробки власно вирощених плодів,

ягід та технічних сортів винограду на соки,

пюре, виноматеріали.

Також додатково до обмежувальних нор�

мативів встановлюється граничний відсоток

відшкодування за кожним напрямом та

максимальний обсяг фінансування за даним

порядком у сумі не вище 25 млн грн.

Бюджетні кошти надаються суб'єктам

господарювання на безповоротній основі

шляхом часткового відшкодування вартості

(без урахування податку на додану вартість)

побудованих і реконструйованих та прийня�

тих у період з 01 січня по 30 вересня 2020

року в експлуатацію закінчених будівниц�

твом об'єктів із зберігання та переробки

плодово�ягідної продукції, винограду та

хмелю, а також придбаних суб'єктами гос�

подарювання у цей же період основних за�

собів і товарів, виконаних робіт та отрима�

них послуг, а саме:

— за придбаний садивний матеріал пло�

дово�ягідних культур, винограду та хмелю

(після закладення насаджень) у розмірі до

80% вартості без ПДВ;

— за проведені роботи із спорудження

шпалери і встановлення систем краплинно�

го зрошення та придбання матеріалів,

необхідних для проведення таких робіт, у

розмірі до 30% вартості без ПДВ (після пов�

ного завершення монтажних робіт);

— за нове будівництво та реконструкцію

холодильників для зберігання плодів, ягід,

столових сортів винограду та хмелю власно�

го виробництва, цехів первинної переробки

технічних сортів винограду, плодів та ягід

власного виробництва, об'єктів із заморожу�

вання плодів та ягід виробникам, які виро�

щують плоди та ягоди, у розмірі до 30% вар�

тості без ПДВ;

— за придбані лінії товарної обробки

плодів та ягід виробникам, які вирощують

плоди та ягоди, автоматизовані лінії з вису�

шування плодів, ягід та хмелю власного ви�

робництва, лінії з переробки власно виро�

щених плодів, ягід та технічних сортів ви�

нограду на соки, пюре, виноматеріали у роз�

мірі до 30% вартості без ПДВ (без урахуван�

ня податку на додану вартість) після завер�

шення пуско�налагоджувальних робіт;

— за придбані техніку та обладнання (в

тому числі іноземного виробництва, яка не

виробляється в Україні) для проведення тех�

нологічних операцій у виноградарстві, са�

дівництві та хмелярстві, згідно з визначеним

Мінекономіки переліком у розмірі до 30%

вартості без ПДВ.

Сума бюджетних коштів, що надається

протягом одного бюджетного року суб'єкту

господарювання та пов'язаним із ним осо�

бам, не може перевищувати 25 млн грн.

Для отримання часткового відшкоду�

вання вартості за придбаний садивний ма�

теріал та проведені роботи суб'єкти госпо�

дарювання документи мають подати до 01

жовтня.

Розподіл коштів за напрямами та їх пе�

рерозподіл протягом року з урахуванням

фактичного подання документів для отри�

мання часткового відшкодування вартості

затверджується наказом Мінекономіки.

Змінено порядок використання коштів держпідтримки 
для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Прем'єр0міністр України Денис ШМИГАЛЬ під час засідання ряду. 
Фото: Урядовий портал, https://www.kmu.gov.ua



EUR 1 млрд від ЄБРР на 
боротьбу з коронавірусом 
«ПІД ЧАС глобальної кризи спричиненої коронавірусом

(COVID�19), Європейський банк реконструкції та розвит�

ку (ЄБРР), як провідна міжнародна фінансова організація,

активізує заходи для підтримки економік країн, де він

працює. Минулої п'ятниці Рада Директорів ЄБРР затвер�

дила виділення невідкладної допомоги у розмірі EUR 1

млрд цим країнам. Це був перший крок, за яким можуть

бути зроблені інші, якщо цього вимагатиме ситуація. У

зв'язку з цим ми зробили заяву в п'ятницю», — зазначив

Антон Усов, старший радник ЄБРР із зовнішніх зв'язків Ук�

раїна, Білорусь, Росія, Центральна Азія, Монголія.

«Наш «Пакет Солідарної Допомоги», — йдеться у пові�

домленні, — демонструє готовність ЄБРР проводити біз�

нес у звичайному обсязі, а також оперативно і рішуче реа�

гувати на можливі зміни у ситуації. Для досягнення цих

цілей наш Банк покладатиметься на значний статутний ка�

пітал, а також на успішні результати операційної діяльно�

сті, що були досягнуті останнім часом. У цей важкий час

ЄБРР має всі інструменти та ресурси, щоби допомагати

клієнтам і країнам операцій.

Нас часто запитують про наші коротко� і довгостро�

кові прогнози економічного впливу ситуації на економіку.

На даний момент дуже важко зробити остаточні висновки,

маючи на увазі динаміку подій. Вже зрозуміло, що мак�

роекономічні показники регіонів діяльності ЄБРР будуть

переглядатися, але, на відміну від фінансової кризи 2008

року, про можливість подальшого зростання економік

можна говорити тільки після того, як загроза вірусу від�

ступить.

Якщо ви хочете поговорити з експертами ЄБРР най�

ближчим часом, ви зможете зв'язатися з нами по електрон�

ній пошті. Прес�служба ЄБРР залишається у вашому роз�

порядженні і продовжуватиме працювати у штатному ре�

жимі, а також буде сприяти отриманню коментарів від

наших фахівців у регіоні і в головному офісі».

Зашморг для аграрія — 
законопроєкт № 3208 
МИНУЛОГО тижня у ВРУ зареєстровано законопроєкт
№ 3208 «Про прогресивні земельні відносини», згідно із

яким власникам паїв пропонується надати право в будь�

який момент за власною ініціативою розривати договори

оренди землі. У т. ч., і договори емфітевзису. Разом із тим,

право купувати сільгоспземлю, згідно із законопроєктом,

отримують лише громадяни України, які до того паю не

мали. При цьому розмір земельної ділянки не може бути

більше максимального розміру паю при паюванні. Про це

повідомляє прес�служба ВАР.

Мотивується дана ініціатива нібито необхідністю ви�

правити «дискримінацію» прав власників паїв. Однак

дане твердження є відверто маніпулятивним, а прийняття

такого законопроєкту несе велику загрозу економіці

України.

Фактично, законопроєкт № 3208 перетворює догово�

ри оренди землі на фікцію. Адже договір, який можна в

будь�який момент в односторонньому порядку розірвати,

нічого не вартий. Ба більше: документ говорить про те, що

держава не просто припиняє забезпечувати дотримання

раніше укладених договорів, а навпаки, — забезпечує їх не�

дотримання!

Однак виконання договорів — це основа сучасної еко�

номіки. І впровадження подібних ініціатив цю основу пі�

дриває, відкидаючи Україну в часи середньовіччя. Якщо

держава не буде забезпечувати виконання підписаних сто�

ронами договорів, жодне господарство не зможе планува�

ти своєї діяльності, робити інвестиції та вести господарсь�

ку діяльність. 

«Індустріальне та великотоварне виробництво сіль�

госппродукції в Україні стане практично неможливим.

Адже не буде можливості ні укласти договір оренди, ні ку�

пити більше одного земельного паю. Тобто створити під�

приємство, яке обробляє більше того, що належить одній

родині, а це приблизно 50 га, стане нереальним. Вироб�

ництво зернових, олійних і технічних культур, утримання

ферм більш ніж на 30 голів ВРХ стане неможливим.

Впровадження даних ініціатив завдасть удару не лише

по підприємствах, які обробляють 95% сільгоспземель, а й

по самих пайовиках. Дезорганізує весь аграрний сектор.

Це загрожує крахом сільського господарства і всієї створе�

ної для забезпечення його роботи інфраструктури.

Всеукраїнська Аграрна Рада закликає депутатів�членів

Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики не

підтримувати даний законопроєкт та рекомендувати Вер�

ховній Раді України його відхилити», — йдеться у повідо�

мленні.

Ціни на «противірусні» 
овочі підскочили вгору
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ фахівця з розвитку плодоовочевого

ринку Українського проєкту бізнес�розвитку плодоовочі�

вництва UHBDP Олега Калініна, 18 березня цибулю з

місця відвантажують за ціною 12 грн/кг, а ще 3 дні тому

оптова ціна становила 6 грн/кг.

В овочесховищах України залишилося не так багато

якісної цибулі, оскільки на початку 2020 року її експорту�

вали до країн Близького Сходу, Молдови та Румунії.

Ціни на часник теж є непередбачуваними. За тиждень

оптова ціна виросла з 45 грн/кг до 50�60 грн/кг.

Вартість інших овочевих культур не змінюється. Опто�

ві ціни на моркву — 2�2,50 грн, на капусту — 1�2 грн за кг.

На 1 грн подорожчала картопля, це пов'язано з тим, що

запас картоплі в Білорусі зменшується, а близько 60% кар�

топлі до нас було ввезено саме з цієї країни.

Оптова ціна на мед поки стоїть на місці — 24�25 грн/

кг, проте продажі на внутрішньому ринку різко активізува�

лися. Б'ють рекорди ціни на такі продукти бджільництва,

як настоянка прополісу та настоянка воскової молі. Грам

прополісу подорожчав удвічі: з 4 грн до 8 грн, 100 мл на�

стоянки воскової молі вже коштує 150 грн, тиждень тому

було 80 грн.

Тренд скорочення поголів'я

корів в Україні триває, хоча

темпи дещо сповільнилися.

Станом на 1 березня за0

гальна чисельність корів

скоротилася до 1,78 млн

гол., що на 6,4% менше, ніж

на цю дату минулого року.

Про це інформує Асоціація

виробників молока. 

В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ на�

лічується 432,8 тис. гол., що на

6,4% менше, ніж у лютому мину�

лого року. Проте, якщо порівняти

ці дані з попереднім місяцем, по�

мітно, що інтенсивність скоро�

чення у лютому зменшилася і

склала 1,5 тис. гол./міс. (у січні

темпи склали мінус 3,6 тис.

гол./міс.). Скоротили промислове

поголів'я господарства 9 областей,

а найбільше у Чернігівській та

Хмельницькій областях — по 0,4

тис./міс., менше у Харківській,

Сумській, Київській, Донецькій

та Дніпропетровській — по 0,2

тис./міс. Є і такі регіони, де відмі�

чається незначне нарощування —

Черкаська, Чернівецька, Жито�

мирська та Луганська — +0,1�0,2

тис. гол., порівняно з попереднім

місяцем.

Кількість корів у домогоспо�

дарствах скоротилася до 1,35 млн

гол., що на 6,2% менше, ніж у лю�

тому торік. Проте оберти скоро�

чення тут також сповільнилися.

Так, за лютий домогосподарствах

позбулися 8,7 тис. гол. корів (у

січні 2019 — 27 тис. гол.). Левова

частка у скорочені належала двом

областям — Чернігівській (�4 тис.

гол.) та Івано�Франківській (�3,9

тис. гол.). Сім областей демон�

стрували незначне нарощування і

найактивніше з них — Вінницька

(+0,4 тис. гол./міс.), Хмельницька

(+0,4 тис. гол./міс.), Сумська

(+0,3 тис. гол./міс.) та Київська

(+0,2 тис. гол./міс.).

«Очікування певного сповіль�

нення темпів скорочення кілько�

сті корів у першому півріччі 2020�

го залишаються актуальними, але

за умови збереження цін на сиро�

вину чи незначного їх «просідан�

ня». Проте такі очікування є дуже

обережними, особливо це стос�

ується промислового поголів'я, що

пов'язано з невирішеним питання�

ми ринку землі. Ситуація є досить

хиткою, адже прийняття Закону

про обіг земель сільськогосподар�

ського призначення без врахуван�

ня тих пропозицій, які запропоно�

вані фермерами, може спровоку�

вати наступну хвилю скорочення.

Не додають впевненості і кадрові

перестановки в уряді та «гойдал�

ки» у рішеннях з приводу відокре�

млення аграрного міністерства. В

умовах жорсткого невиконання

плану надходжень до бюджету вже

на початку року, питання дотацій

для аграріїв починає видаватися

риторичним — а чи буде? І вигля�

дає все це досить невпевнено на

фоні світової кризи», — йдеться в

повідомленні.

Також в асоціації інформують,

що ціни на молоко почали посту�

пове зниження. Найменш стійки�

ми у цьому сезоні виявилося низь�

коґатункове молоко, що поруши�

ло синхронність коливань між ґа�

тунками. Середні ж ціни на ек�

стра— та вищий ґатунки виявили�

ся найстійкішими: вони і цього

разу утримали свої позиці та зали�

шилися на попередніх рівнях —

10,90 та 10,29 грн/кг відповідно.

Перший ґатунок втратив 6 коп і

коштує 9,71 грн/кг. Середньозва�

жена ціна трьох ґатунків знизила�

ся на 2 коп —  до 10,3 грн/кг.

Загалом, незначні зміни відбу�

лися і у вартості екстраґатунку,

проте це більше стосувалося ни�

жньої позначки. Через що межі

цінових коливань на екстраґату�

нок розширилися: у північному

регіоні — 10,2�11,10 грн/кг, цен�

тральному — 10,2�11,1 грн/кг, пів�

денному — 10,1�11,1 грн/кг, схід�

ному — 10,15�11,0 грн/кг, західно�

му — 10,1�10,9 грн/кг.

«У другій половині березня

ціни знижуватимуться не лише в

межах сезонних коливань. Тиск

чинить ситуація довкола коронаві�

русу та обмежувальних заходів,

пов'язаних з ним, а також світова

криза. Наразі відмічається зни�

ження світового попиту на молоч�

ні продукти та світових цін на бір�

жові молочні товари, що зумовлю�

ватиме накопичення світових за�

пасів і рухатиме ціну донизу. Укра�

їна не стала виключенням, і вже

знижується попит на молочні то�

вари, а також зростання витрат на

їх виробництво. Поступове посла�

блення гривні надалі сприятиме

відновленню привабливості ек�

спорту молочної продукції та може

підтримати валютні надходження

в країну та попит на молоко�сиро�

вину. Однак різкий обвал гривні

спричинить падіння купівельної

спроможності українців та просі�

дання попиту на готову продук�

цію», — прогнозують в асоціації.
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Молочні тренди лютого)березня: 
корів менше вирізають, ціни падають 



Концепт електромобіля Luca демонструє, що відходи — цінний ресурс. Фото: https://newatlas.com Lina — перший у світі автомобіль, виготовлений із рослин. Фото: https://www.iamexpat.nl

Сонячна Stella
ТАЛАНОВИТІ винахідники з

цього університету ще 2013�го

приголомшили світ розумною ав�

тівкою Stella на сонячних бата�

реях. Та перша Stella — не просто

автівка, а сімейний автомобіль,

що здатен проїхати понад 1000 км

на одній зарядці. 

Stella була створена командою

Solar Team Eindhoven із 20 студен�

тів, які вірять, що електрична мо�

більність — це майбутнє, і що їхня

платформа мобільності перетво�

рить суспільство до невпізнавано�

сті.

Ця розробка була створена для

участі у міжнародних змаганнях

World Solar Challenge 2013*. 

За два роки студентська ко�

манда запропонувала для участі в

змаганнях World Solar Challenge

2015 оновлену версію своєї роз�

робки — Stella Lux, і знову соняч�

на автівка перемогла в цьому ж

класі, залишивши далеко позаду

японських розробників, що посі�

ли друге місце. 

Обидві «Стелли» є настільки

ефективними, що насправді гене�

рують більше енергії (навіть в умо�

вах Нідерландів), ніж споживають

упродовж року! Надлишок соняч�

ної електроенергії може бути про�

даний в енергосистему країни та

мати сприятливий вплив на сус�

пільство. 

По�справжньому інновацій�

ний автомобіль, Stella Lux має ро�

зумну геолокаційну систему, зби�

рає екологічні дані та підключаєть�

ся до інших автомобілів та смарт�

фонів, щоб створити єдиний на�

дійний енергоефективний простір. 

* * *

КОЛИ ви замислюєтесь про авто�

мобіль, то навряд першою на

думку вам спадає концепція ста�

лого розвитку, або sustainability

(англ.).**

Дедалі активніше переходячи

на електричне живлення, машини

все ще залишаються виготовлені з

металу і пластику. Та студенти з

Ейндховенського технологічного

університету вирішили і цю про�

блему, першими запропонувавши

світу біокомпозитні автівки з

льону і вторсировини з океану.

Перший зразок — легковик

Lina, вони продемонстрували

людству 17 травня 2017 року. 

Льон, зазначають розробники,

є чудовим матеріалом із напрочуд

міцною структурою. Якщо волок�

на укласти поперечно і спресува�

ти, отримані панелі мають міц�

ність схожу до вуглецевого волок�

на і алюмінію, які широко викори�

стовуються в автопромисловості.

Вуглеволокно і алюміній легкі, але

для їхнього виготовлення потріб�

но в шестеро більше енергії, ніж

для виробництва сталі. Тому льон

— цікава альтернатива: виробниц�

тво потребує небагато енергії,

проти алюмінію та вуглеволокна, і

це поновлюваний матеріал —

росте по всій Європі, включаючи

Нідерланди. Більше того, він лег�

кий і може бути перероблений. 

Кузов та салон біокомпозит�

ного автомобіля Lina складається

з біоматеріалів, в шасі поєднані

біокомпозит та біопластик, який

має стільникову структуру, або

PLA, використовується як основ�

ний матеріал і повністю вигото�

вляється з цукрових буряків. Він

обкладений біокомпозитними ли�

стами, створеними на основі

льону. За співвідношенням міцно�

сті і ваги біокомпозит можна по�

рівняти зі звичним склопласти�

ком, але біокомпозит набагато

стійкіший.

Автомобіль працює на елек�

троенергії та має загальну вагу 300

кг. 

Lina сертифікована Нідерлан�

дським транспортним управлін�

ням як придатна для їзди і підхо�

дить для перевезення чотирьох

людей. Це міський автомобіль, що

здатен досягти швидкості 85

км/год. 

Хоча студенти продемонстру�

вали, що можна побудувати ма�

шину з біологічних базових мате�

ріалів, навряд чи автомобільна ін�

дустрія одразу підхопить цю ідею.

Однак за біокомпозитними авто�

мобілями майбутнє, впевнені мо�

лоді науковці. Тому продовжують

працювати в цьому напрямку.

* * *

У СЕРЕДИНІ січня 2020 року

вони презентували дизайн свого

вже шостого автомобіля — Luca.

Цей транспортний засіб вигото�

влений із льону та вторинної

пластмаси, виловленої зі світового

океану.

Цього разу метою винахідни�

ків було використати якомога

більше матеріалів, які традиційно

вважаються сміттям і мають бути

викинуті. 

Отже, шасі складатиметься з

біокомпозиту, виготовленого з

льону та переробленого поліети�

лену (ПЕТ) та поліпропилену

(ПП) прямо з океану. Передня і

задня частина шасі — з переробле�

ного алюмінію.

Кузов автомобіля являтиме

собою новинку — він зроблений із

нещодавно розробленого у спів�

праці з ізраїльським стартапом

UBQ матеріалу, що включає пла�

стикову добавку з побутових від�

ходів, яку змішують з переробле�

ним ПП.

У машині є місце для двох

людей. Очікується, що Luca також

буде дуже ефективним, оскільки

планується використовувати мо�

тори, розміщені безпосередньо в

колесах. Це зменшує великі втра�

ти в приводі. Два електродвигуни

матимуть загальну потужність 15

кВт і живитимуться від 6 модуль�

них батарей. Їх можна легко замі�

нити повними пакетами або на�

віть більш сучасними акумулято�

рами за новою технологією, якщо

така буде доступна в майбутньому.

Автомобіль має бути готовий

влітку 2020 року до промо�туру.

Коли Лука буде готовий, команда

хоче отримати номерний знак для

автомобіля, таким чином легалізу�

вавши його. Під час випробування

автомобіль оцінюватиметься за

надійність та безпеку. Зробивши

Luca легальним, команда хоче по�

казати, що вже може будувати

справжні машини на надійній ос�

нові для великих доріг.

Підготував Артем Житков
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Автомобілі майбутнього 
з міста найбільших винахідників у світі

* World Solar Challenge 2013 — була однією з дворічних серій перегонів автомобілів на сонячних батареях, її

маршрут становив 3022 км через австралійську глибинку. Всього змагалось 37 команд, з яких 16 дійшли до фінішу.

Було три класи: Cruiser (крейсер), Challenge (виклик) та Adventure (пригоди). Клас «крейсер» виграв

Ейндховенський технологічний університет із Нідерландів; клас «виклик» — Nuon Solar Team із Нідерландів; клас

«пригоди» — команда Aurora з Австралії.

** Цю концепцію спрямовано на задоволення потреб сучасності без шкоди для здатності майбутніх поколінь

задовольняти їхні потреби. Концепція sustainability складається з трьох стовпів: економічного, екологічного і

соціального — також неофіційно відомого як прибуток, планета і люди.

ЕЙНДГОВЕН у Нідерландах визнаний найвинахідливішим

містом у світі за версією таблоїда Forbes, а також центром

інновацій та творчості. Завдяки такому цілком заслуженому

титулові Ейндговен часто потрапляє в заголовки провідних

світових ЗМІ, і відтак розробки тамтешніх геніїв стають

здобутками людства.

Доброї слави місто зажило насамперед завдяки вина0

ходам студентів з Ейндговенського технологічного універ0

ситету. Заклад було засновано 1956 року, і він став другим

технічним університетом в Нідерландах. Серед його викла0

дачів і випускників чимало наукових зірок зі світовим ім'ям.

Девіз вишу: Mens agitat molem (Дух рухає матерією).

Stella була створена 2013 року командою із 20 студентів Solar Team Eindhoven. Фото: https://solarteameindhoven.nl



«МИ постійно чуємо про те, що

відродити українські річки як суд�

ноплавні артерії можна лише за

умови ухвалення певного закону у

цій сфері. Насправді ж у країни

просто немає ні бажання це роби�

ти, ні людей, які би змогли це ор�

ганізувати. Натомість ми змогли

та успішно робимо це з 2009 року.

Як наслідок — річки працюють, а

десятки тисяч вантажівок із зер�

ном не їздять українськими авто�

шляхами. Ми добилися того, щоб

автотранспорт, який везе збіжжя

до портів, не проїжджав через

Черкаси і Кременчук, не переїж�

джав Запоріжжя та ін. Ми зробили

все, щоб автомобільний транспорт

не заходив і до Миколаєва, заван�

таживши натомість роботою Пів�

денний Буг», — зазначив гене�

ральний директор компанії «НІ�

БУЛОН», Герой України Олексій

Вадатурський.

Тепер до числа українських ре�

гіонів, де компанія «НІБУЛОН»

реалізує патріотичний інвестицій�

ний проєкт з відродження укра�

їнських річок як судноплавних ар�

терій, доєдналась і Дніпропетров�

щина. Відтак у с. Мар'янське Апо�

столівського району ведеться бу�

дівництво нового потужного річ�

кового перевантажувального тер�

мінала — філії «Зеленодольська». 

«До будівництва цього об'єкта

ми йшли 12 непростих років, і хоча

місцеві органи влади і чекали інве�

стора, в силу певних проблем без�

посередньо до зведення підприєм�

ства нам вдалося приступити лише

цього року. І тепер ми раді повідо�

мити, що мешканці Херсонської

області та Запорізького району

(Запорізька обл.) можуть зітхнути

з полегшенням, адже з початком

роботи філії «Зеленодольська» (с.

Мар'янське, Дніпропетровська

обл.) аграріям не доведеться

транспортувати свою сільгосппро�

дукцію за сотні кілометрів і проїж�

джати автошляхами Херсонської

(у напрямку від Кривого Рогу) та

Запорізької областей. 

Працівники дорожнього гос�

подарства Херсонської області теж

можуть ремонтувати автошляхи,

якими більше не буде рухатися за�

вантажений збіжжям транспорт.

Тепер він буде зупинятися у с.

Мар'янське. 

Таким чином ми змінюємо ло�

гістику в Україні не завдяки під�

тримці держави, а завдяки власній

принциповій позиції, чіткій стра�

тегії, реалізовуючи масштабний

інвестиційний проєкт. Ми зводи�

мо річкові перевантажувальні тер�

мінали, розбудовуємо флот, пе�

реорієнтовуємо все більше ванта�

жів на водний транспорт», — роз�

повів Олексій Вадатурський.

За роки реалізації інвестицій�

ної програми компанія «НІБУ�

ЛОН» збудувала 17 сучасних висо�

котехнологічних і повністю авто�

матизованих підприємств та здоб�

ула статус лідера зі створення

власної мережі перевантажуваль�

них терміналів і комплексів з

приймання, зберігання і відванта�

ження зернових та олійних куль�

тур в Україні. 

Багаторічний досвід роботи

дозволив компанії зібрати найкра�

щу будівельну команду України з

перевірених часом підрядників,

тому всі роботи зі зведення уже

18�го за ліком перевантажуваль�

ного підприємства виконуються

якісно та за планом. Задля опера�

тивного вирішення всіх нагальних

питань на будівельному майдан�

чику регулярно проводяться ви�

робничі наради за участю фахівців

компанії та керівників підрядних

організацій. 

Так, минулого тижня відбулася

чергова нарада під керівництвом

заступника генерального директо�

ра компанії з будівництва Cергія

Беседіна, у ході якої підрядники

прозвітували про стан робіт на

кожному об'єкті будівництва.

На будівельному майданчику

тривають земляні та загальнобуді�

вельні роботи. 

Зокрема продовжується забит�

тя паль та формування пальних

полів. На 17 березня підрядними

компаніями вже забито 3290 паль

із 3311, передбачених проєктом,

отже більша частина цих робіт ви�

конана. Триває забиття решти

паль під останні два зерносхови�

ща (всього проєктом передбачено

16 банок), чим наразі займаються

ТОВ «Перспектива Миколаїв»,

ТОВ «Бастіон», ТОВ СБУ «Хер�

сонспецбуд», ТОВ ЗВ «Гідроспец�

буд». Планово тривають роботи й

із влаштування фундаментів під

зерносховища.

Укладено фундаменти під ро�

бочу вежу майбутнього підприєм�

ства, де ТОВ «Меттранссервіс» ак�

тивно монтує металоконструкції.

ТОВ «Астарта Меб» завершує

улаштування фундаментів під ав�

томобілерозвантажувач, після

чого встановлювати металокон�

струкції візьмуться фахівці ТОВ

«ЦКС�СТАЛЬ».

На будівельному майданчику

вже зведено операторську вагово�

го комплексу, де тривають роботи

з перекриття приміщення, підряд�

ники готують місце для установки

автомобільних ваг. Фахівці ТОВ

«Ф7Груп» завершили кладку стін

першого поверху адміністратив�

но�лабораторного корпусу, триває

зведення другого поверху. Тим

часом ФОП Кондратюк В. С. уже

закінчив будівництво трансфор�

маторної підстанції, де наразі

йдуть покрівельні роботи та підго�

товка до оздоблювальних робіт

усередині. Готуються фундаменти

для будівництва їдальні, а також

залита частина бетону для май�

данчика з відстою вантажного ав�

тотранспорту.

Тривають роботи з будівниц�

тва вантажного причалу підпри�

ємства довжиною 150 м. Фахівці

ТОВ «Тукуруй» виконали близько

50% земляних робіт, які передба�

чають заміну ґрунту. Паралельно з

цим будівельники продовжують

забивати шпунтові палі. Усього

для будівництва причалу буде ви�

користано 270 тонн шпунта за�

гальною довжиною понад 3,6 км.

Загалом у будівництві високо�

технологічного термінала компа�

нії задіяні більше 40 одиниць різ�

ної техніки, серед яких палебійні

машини, великотоннажні гусе�

ничні та автомобільні крани, са�

москиди тощо.

«Для мене щастя бачити цей

будівельний майданчик, адже це і

є життя, це робочі місця, це розви�

ток України. Саме це і надихає

мене на подальші інвестиції в нашу

країну. Філія «Зеленодольська»

буде одним із найкращих наших

підприємств і стане окрасою с.

Мар'янське, приваблюючи місце�

вих жителів зробити гарні фото.

Чекаємо всіх вас на відкритті ново�

го підприємства, яке відбудеться в

червні 2020 року», — зазначив ке�

рівник компанії «НІБУЛОН».

Зведення річкового переванта�

жувального термінала у с. Мар'ян�

ське здійснюється за підтримки

першокласних міжнародних фі�

нансових установ — Європейсько�

го банку реконструкції та розвит�

ку та Європейського інвестицій�

ного банку, загальна вартість інве�

стицій становитиме $22 млн. Під�

приємство матиме такі характери�

стики: об'єм зберігання зерна —

75,2 тис. тонн, добова потужність

сушарок становитиме 3,6 тис.

тонн, добова потужність із відван�

таження на водний транспорт —

12 тис. тонн. Загальна потужність

комплексу з відвантаження — 300

тис. тонн на рік. 

Перевантажувальний термінал

філії «Зеленодольська» стане най�

сучаснішим технологічним

об'єктом у регіоні і забезпечить

робочими місцями близько 120

людей. Завдяки роботі підприєм�

ства місцеві аграрії матимуть

змогу скоротити витрати на транс�

портування вирощеної продукції,

громада отримає стабільні фінан�

сові надходження за рахунок спла�

чених податків, а також соціально

відповідального інвестора, який

завжди підтримає громаду у пи�

таннях її розвитку.
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«НІБУЛОН» відкриває Дніпропетровщину:
новий перевантажувальний термінал на Дніпрі

ІНФРАСТРУКТУРА Компанія «НІБУЛОН» будує свій перший
перевантажувальний термінал з відвантаження зернових, зернобобових та
олійних культур на річковий транспорт у Дніпропетровській області.

Так виглядатиме перевантажувальний термінал філії «Зеленодольська» у червні 2020 року

За інф. прес0центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»



Також було ухвалено законо�
проєкт № 3219 «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поши�
ренню коронавірусної хвороби
(Covid�19)».

Відповідне рішення підтри�

мало 344 народні депутати.

Цим законом визначається

створення правового підґрунтя

для оперативного здійснення

державою комплексу невідклад�

них заходів для запобігання та

лікування коронавірусної хво�

роби.

Зокрема, йдеться про прове�

дення закупівлі товарів, робіт і

послуг, необхідних для цієї

мети, без застосування проце�

дур, передбачених законом

«Про публічні закупівлі», сто�

відсоткову попередню оплату за

такі товари, роботи та послуги,

звільнення від сплати ввізного

мита та ПДВ лікарських засобів,

медичних виробів і медичного

обладнання, призначених для

запобігання виникнення і по�

ширення COVID�19. Контроль

за цінами на лікарські засоби,

товари медичного призначення

та соціально значущі товари

здійснюватиме уряд. Утім, такі

норми матимуть тимчасовий ха�

рактер.

Закон визначає адміністра�

тивну відповідальність за нео�

прилюднення інформації про

проведені відповідно до нього

публічні закупівлі.

Водночас встановлюється

адміністративна відповідаль�

ність за самовільне залишення

місця обсервації (карантину)

особою, яка може бути інфіко�

вана коронавірусом, а також пі�

двищення кримінальної відпо�

відальності за порушення сані�

тарних правил і норм щодо за�

побігання інфекційним захво�

рюванням.

Зокрема, порушення правил

щодо карантину людей, санітар�

но�гігієнічних, санітарно�про�

тиепідемічних правил і норм,

передбачених зокрема законом

«Про захист населення від ін�

фекційних хвороб», а також рі�

шень органів місцевого самов�

рядування з питань боротьби з

інфекційними захворюваннями

тягне за собою накладення

штрафу на громадян у сумі від

однієї до двох тисяч неоподат�

ковуваних мінімумів доходів

громадян (від 17 тис. до 34 тис.

грн), на посадових осіб — у роз�

мірі від двох до десяти тисяч

НМДГ (від 34 тис. до 170 тис.

грн).

Неоприлюднення або пору�

шення порядку оприлюднення

інформації про закупівлі, а

також ненадання інформації,

документів та матеріалів у ви�

падках, передбачених законом,

тягнуть за собою накладення

штрафу на службових (посадо�

вих), уповноважених осіб у сумі

від семисот до тисячі НМДГ (від

11,9 тис. грн до 17 тис. грн). Ті

самі дії, вчинені повторно про�

тягом року після накладення ад�

міністративного стягнення за

одне з цих правопорушень, тяг�

нуть за собою накладення штра�

фу у сумі від тисячі до тисячі

п'ятисот НМДГ (від 17 тис. грн.

до 25,5 тис. грн).

Законом вносяться зміни до

статті 325 Кримінального кодек�

су України, якими передбачено,

що за порушення санітарних

правил і норм щодо запобігання

інфекційним захворюванням та

масовим отруєнням, якщо це

спричинило або завідомо могло

спричинити поширення цих

захворювань, передбачений

штраф від тисячі до трьох тисяч

НМДГ (від 17 тис. грн. до 51

тис. грн) або арешт на строк до

шести місяців, або обмеження

волі на строк до трьох років, або

позбавлення волі на строк до

трьох років. Ті самі діяння,

якщо вони спричинили заги�

бель людей чи інші тяжкі нас�

лідки, каратимуться позбавлен�

ням волі на строк від п'яти до

восьми років.

Водночас закон запроваджує

комплекс правових норм, спря�

мованих на захист прав фізич�

них та юридичних осіб під час

карантину та обмежувальних за�

ходів, пов'язаних із поширен�

ням коронавірусу. Це, зокрема,

можливість роботи вдома для

працівників, державних служ�

бовців і службовців органів міс�

цевого самоврядування та на�

дання за їх згодою відпустки;

надання права власникам змі�

нюватися режими роботи орга�

нів, закладів, підприємств, уста�

нов, організацій, зокрема, щодо

прийому та обслуговування фі�

зичних та юридичних осіб з

обов'язковим інформуванням

населення про це через веб�

сайти та інші комунікаційні за�

соби; заборона на скасування дії

довідки про взяття на облік вну�

трішньо переміщеної особи (на

період карантину та на 30 днів

після його відміни).

Йдеться також про заборону

на притягнення до адміністра�

тивної відповідальності інозем�

ців та осіб без громадянства, які

не змогли виїхати за межі Укра�

їни або не змогли звернутися до

територіальних органів/підроз�

ділів Державної міграційної

служби України із заявою про

продовження строку перебуван�

ня на території  України, у

зв'язку із введенням карантин�

них заходів; віднесення юри�

дичного факту введення каран�

тину до форс�мажорних обста�

вин; продовження строків отри�

мання та надання адміністра�

тивних та інших послуг.

Це включає також низку за�

ходів, спрямована на захист

прав та інтересів внутрішньо пе�

реміщених осіб, недопущення

припинення надання житлових

субсидій, реєстрації безробітних

тощо; заборону на проведення

органами державного нагляду

(контролю) планових заходів із

здійснення державного нагляду

(контролю) у сфері господарсь�

кої діяльності.

Уряду доручається у тижне�

вий термін встановити додатко�

ві доплати до заробітної плати

медичним та іншим працівни�

кам, які безпосередньо зайняті

на роботах з ліквідації захворю�

вання серед людей COVID�19, у

розмірі до 200 відсотків заробіт�

ної плати на період здійснення

заходів щодо запобігання вини�

кненню і поширенню коронаві�

русної хвороби, до завершення

виконання цих заходів, а також

доплат окремим категоріям пра�

цівників, які забезпечують ос�

новні сфери життєдіяльності.

Підвищення
доступності ліків 
ТАКОЖ депутати ухвалили

законопроєкт № 2538 «Про вне�
сення змін до деяких законодав�
чих актів України, спрямованих
на підвищення доступності лікар�
ських засобів, медичних виробів
та інших товарів, які закупову�
ються особою, уповноваженою на
здійснення закупівель у сфері
охорони здоров'я». Даний акт

унормував статус і функції упов�

новаженої державою особи

(УО), яка закуповує медичні та

лікарські засоби у рамках держ�

забезпечення за кошти держбю�

джету. 

УО — це утворена МОЗ Ук�

раїни юридична особа — закупі�

вельна організація — яка упов�

новажена вести закупівлю ме�

дичних та лікарських засобів за

кошти дербюджету і грантів.

Придбані засобі УО безкоштов�

но передає структурам МОЗ

місцевих адміністрацій або лі�

цензованим на провадження

медпрактики суб'єктам господа�

рювання.

Згідно закону, УО звільнено

від обов'язку отримати ліцензії

та дозвільні документи в сфері

обігу лікарських засобів. Також

УО має право залучати третіх

осіб, які мають відповідні ліцен�

зії до ввезення, контролю яко�

сті, зберігання та постачання за�

куплених засобів. 

Законом № 2538 змінено

термін дії державних посвідчень

ліків, закуплених державою.

Для лікзасобів, чиї посвідчення

видані до 31 березня 2020 року,

реєстрацію подовжено до 31 бе�

резня 2022 року. Ці ліки не по�

трапляють у роздрібну аптечну

мережу, а використовуються ви�

ключно для виконання центра�

лізованих заходів охорони здо�

ров'я.

У виключних випадках, за

спалахів  означених хвороб, УО

має можливість закупівлі неза�

реєстрованих лікзасобів за

кошти державного та місцевих

бюджетів. Перелік таких засобів

затверджує Кабмін.

Доступ до закуплених УО

лікзасобів врегульовує МОЗ

шляхом угод із операторами, які

постачають ліки на територію

України. Угода передбачає пере�

лік лікзасобів, точний термін їх

постачання, а також узгоджену

із державою ціну доставки. По�

рядок укладання угод затвер�

джує Кабмін. 

Також даний акт затвердив

закупівлю лікарських та медич�

них засобів та виробів до 31 бе�

резня 2022 року, яку вели для

України міжнародні спеціалізо�

вані організації.

Закон № 2538 набирає чин�

ності з дня наступного за днем

його опублікування і діятиме до

30 квітня 2020 року.

Корекція
Податкового
кодексу 
ПРИЙНЯТО законопроєкт
№ 2539 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України
щодо підвищення доступності лі�
карських засобів, медичних виро�
бів та допоміжних засобів до них,
які закуповуються за кошти дер�
жавного бюджету, та створення
умов для закупівель у сфері охо�
рони здоров'я за кошти державно�
го бюджету». 

Цей акт за змістом узгодже�

ний із законом № 2538 у визна�

ченні функцій та правил дії УО

при закупівлі ліків та медзасобів

за бюджетні кошти.

Також законом № 2538 звіль�

нено від оподаткування ПДВ до
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Рада ухвалила 
антивірусний пакет законів

Початок на стор. 1

Виступ Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО 
на позачерговому засіданні ВРУ 17 березня 2020 року



31 грудня 2022 року операції вве�

зення в Україну лікарських і

медзасобів, придбаних УО за

кошти держбюджету для вико�

нання державних заходів охоро�

ни здоров'я. Окрім цього від

оподаткування ПДВ звільнено й

операції безоплатного перероз�

поділу до медичних закладів за�

везених таким чином засобів.

Окрім того цей закон перед�

бачає відповідальність за неці�

льове використання придбаних

за бюджетні кошти медзасобів.

Порушник має збільшити свій

податковий платіж за звітній

період, на який порушення

припадає. Збільшення платежу

має відповідати сумі ПДВ за

операцію ввезення в Україну

цих медзасобів. Також поруш�

ник має сплатити пеню відпо�

відно до закону.

Закон № 2539 набуває чин�

ності з першого числа місяця,

наступного за місяцем його опу�

блікування. Винятком є п. п 1 п.

3 р І цього Закону, що набирає

чинності з дня, наступного за

днем опублікування цього Зако�

ну. У цьому пункті дія відповід�

ної норми з 2020 року подовже�

на до 2022 року.

«Турбозлив» землі
відкладається.
Натомість маємо
нових урядовців
НЕ СЕКРЕТ, що економічна

ситуація в Україні складна, як і в

усьому світі, вона потребує сто�

ронньої фінансової допомоги.

День від дня вона погіршувати�

меться через те, що тимчасово

припинила працювати фактич�

но ціла країна — від малого до

великого бізнесу. Немає роботи

— немає продукції, зарплати,

сплати податків… Але життя і

здоров'я цілої нації вартує доро�

го, тому ми зголосилися за це

платити. 

Однак грошима, а не влас�

ною землею!

Увечорі — земля, вранці

— гроші? Наразі Верховна

Рада, залишивши за собою

право не йти на карантин, а

продовжувати працювати в ко�

мітетах до 3 квітня, мала би від�

класти розгляд у сесійній залі

законопроєкта про обіг сіль�

госпземель № 2178�10.

Аж раптом у понеділок

зранку у відкритих джерелах

з'явилася інформація, що пре�

зидент екстрено збирає засідан�

ня депутатів фракції «Слуг на�

роду», аби «переконати» їх не�

гайно без обговорення ухвали�

ти у вівторок 17 березня злоща�

сний закон. Бо це, за його сло�

вами, мало врятувати економі�

ку країни — МВФ начебто по�

годився надати нам екстрені

безповоротні $5 млрд коштів

«за землю». І ситуація сприят�

лива — ні тобі протестувальни�

ків, ні спостерігачів і журналі�

стів в сесійній залі — всі ж бо на

карантині. І досвід Франції є:

уряд країни, скориставшись ко�

ронавірусом, силою проштов�

хнув закон про пенсійну рефор�

му президента Еммануеля Мак�

рона, а перед тим документ ви�

кликав тривалу хвилю страйків.

Прем'єр Едуар Філіп вдався до

радикального кроку, а саме —

до статті Конституції, за якою

уряд має право ухвалити рефор�

му або закон власним актом,

тобто без дебатів і голосування

у парламенті, «взявши на себе

відповідальність». 

Зеленський спробував «пов�

торити успіх» французької вла�

ди, однак після тривалих і від�

вертих «перемовин», у день го�

лосування він скасував своє

«прохання». «Бо МВФ не під�

твердив, що в обмін «на землю»

надасть гроші. А без такої гаран�

тії «Слуги» не готові створюва�

ти революційну ситуацію в аг�

рарній галузі, тим більше під час

посівної, ухвалюючи сирий зе�

мельний законопроєкт.

«Головним питанням для

МВФ є на даному етапі політич�

на стабільність і прийняття за�
кону про заборону повернення
коштів націоналізованих банків
(законопроєкт № 2571, так зва�

ний «антиКоломойський

закон»). Але прийняття цього

закону президент Зеленський,

вочевидь, забезпечити поки не

може (хоча в парламенті підго�

товлені три редакції цього зако�

нопроєкту», — зазначає голов�

ред Цензор.нет Юрій Бутусов.

І хоча дотепер президент за�

явив, що ВРУ не повинна ска�

совувати пленарні тижні, а зо�

бов'язана ухвалювати важливі

закони та проводити реформи, у

тому числі й земельну, сьогодні

на позачерговому засіданні нар�

депи внесли зміни до календар�

ного плану роботи через каран�

тин. Рада переносить два пле�

нарні тижні і до 3 квітня працює

в комітетах.

Позицію щодо законопро�

єкту озвучив у кулуарах «РБК�

Україна» перший заступник го�

лови фракції «СН» Олександр

Корнієнко: «Календарний план

сесії змінений. Наступне засі�

дання пленарне 6�го числа, а то і

14�го. Коли буде найближче

пленарне засідання, так, буде

розглядатися ринок землі. Чи

можна розглядати ринок землі

на позачергових засіданнях,

зараз йде дискусія з юристами.

Адже ці питання не врегульовані

в регламенті... Є позиція щодо

того, щоб у такий період нічого

не схвалювати доленосного». 

За його словами, для розгля�

ду необхідно щонайменше пов�

ний пленарний тиждень, адже з

запропонованих 4 тисяч правок

до документу лишилося кілька

сотень. 

Генпрокурор Ірина Вене0

діктова. 16 березня Президент

Зеленський вніс до парламенту

подання про надання згоди на

призначення генеральним про�

курором в. о. директора Держав�

ного бюро розслідувань Ірини

Венедіктової. За таке рішення

проголосували 269 народних де�

путатів, проти — 38, утрималось

— 47, не голосували — 23.

«Я обіцяю не продавати

справи і не «зливати» їх», — зая�

вила Венедіктова з трибуни Вер�

ховної Ради перед голосуванням

за своє призначення на посаду.

Як відомо, 27 грудня Володи�

мир Зеленський звільнив Рома�

на Трубу з посади директора ДБР

і призначив тимчасово викону�

вачем директора відомства Ірину

Венедіктову. На той момент вона

була нардепом фракції «СН»

(№3 в списку партії на позачер�

гових парламентських виборах

2019 року) і очолювала комітет

ВРУ з питань правової політики. 

Так само на позачерговому

засіданні (вечірньому) 4 березня

ВРУ проголосувала за новий

склад Кабінету Міністрів на чолі

з прем'єр�міністром Денисом

Шмигалем. Наступного дня

парламент погодив звільнення

генерального прокурора Русла�

на Рябошапки.

І. Венедіктова — доктор

юридичних наук, професор,

входить до Асоціації правників

України, профспілки ХНУ ім.

Каразіна та об'єднання Chatte�

red Institute of Arbitrators. Вона

також є віце�президентом Фон�

ду медичного права та біоетики,

віце�президентом і членом пра�

вління ВГО «Асоціація космето�

логів і аромологів».

Венедіктова 2016�2017�го

подавала свою кандидатуру на

посаду судді Верховного Суду

України, але провалила участь у

конкурсі, отримавши бал менше

мінімально допустимого.

Міністр економіки Ігор

Петрашко. Наступним було

нетривале обговорення канди�

датури Ігоря Петрашка на поса�

ду міністра розвитку економіки,

торгівлі та сільського господар�

ства України, подане прем'єр�

міністром.

За проголосували — 243 на�

родних обранця, проти — 53,

утримались — 49, не голосували

— 32.

Кар'єру І. Петрашко почав

1996 року як консультант із кор�

поративної реструктуризації в

консорціумі компаній під егі�

дою TACIS (Україна), де працю�

вав до 1999 року.

З 2007 до 2013 року — робота

в інвестиційній компанії «Трій�

ка Діалог Україна», де він очо�

лював інвестиційно�банківське

управління і був керуючим ди�

ректором, а потім став на чолі

Департаменту корпоративного

бізнесу в АТ «Сбербанк Рос�

сии».

Останніми роками еконо�

міст працював в українському

аграрному холдингу Ukrlandfar�

ming.

* * *

Водночас, як повідомив пер�

ший заступник голови фракції

«Слуга народу» Олександр Кор�

нієнко, найближчим часом буде

запропонований наступний

пакет законопроєктів у зв'язку з

ситуацією з поширенням коро�

навірусу. Про це він сказав на

брифінгу в парламенті. 

Корнієнко нагадав, що було

прийнято рішення, що народні

депутати будуть працювати в ко�

мітетах. «Зараз проходить засі�

дання фракції «Слуга народу»,

на якому ми з депутатами обго�

воримо, як ми будемо це роби�

ти. Швидше за все, буде так зва�

ний режим повного чергування

в місті. Тобто, ми просимо депу�

татів нашої фракції залишатися

в Києві, нікуди не їздити по Ук�

раїні. Через обмеження, які за�

пропонував уряд, і для того, щоб

бути готовими в будь�який мо�

мент зібратися на позачергове

засідання для ухвалення додат�

кових законів по боротьбі з епі�

демією і усунення її наслідків»,

— зазначив він. Корнієнко до�

дав, що відповідні законопро�

єкти розробляються в парла�

ментських комітетах. Він підкре�

слив, що, перш за все, це медич�

ний і економічний комітети, які

«працюють над дедалі глибшим

дослідженням впливу результа�

тів цієї пандемії на українську

економіку, на світову економі�

ку». «І найближчим часом за�

пропонують пакет ще додатко�

вих економічних заходів, пов'я�

заних зі зниженням... вартості

ресурсів, так званих. І з кредиту�

ванням певних галузей тощо», —

повідомив О. Корнієнко.

Костянтин Макульський

Артем Житков

Фото: веб�портал ВРУ, https://iportal.rada.gov.ua
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Новопризначений міністр розвитку економіки Ігор ПЕТРАШКО 

PS. 18 березня народний депутат
Сергій Шахов (член депутатської
групи «Довіра»), повідомив у
Facebook, що отримав позитив�
ний тест на коронавірус, але почу�
вається добре. Про це повідомляє
Укрінформ.

Новопризначений Генпрокурор Ірина ВЕНЕДІКТОВА
приймає вітання від Президента України

Медичні маски та дезінфектори стали у нагоді депутатам
на позачерговому засіданні ВРУ 17 березня 2020 року 
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Інформація про тест�систему для дослідження на COVID�19

Що потрібно знати про коронавірус?

Вірус не циркулює у повітрі,

а передається від людини до людини

Вірус не здатний переміщатись на далекі
відстані. Він є тільки в крапельках, які людина
видихає під час кашлю чи чхання. Відстань —
це гарантія безпеки. Це фактор переривання
епідемічного ланцюга. Тому заразитись
неможливо навіть від інфікованої людини,
якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м.

Переважає контактний шлях

зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові
оболонки носа, очей через руки або інші
предмети (хустинку, рукавиці) після торкання
до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних
ручок, поручнів), забруднених виділеннями з
дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

Чи можна заразитись від тварин?

Наразі немає офіційних підтверджень, що
домашні тварини, наприклад, собаки або
коти, можуть бути переносниками нового
коронавірусу. Проте після контакту з домаш�
німи тваринами рекомендуємо мити руки
водою з милом. Це захистить вас від ризику
поширень низки бактерій, якими людина
може заразитися від домашніх тварин.

Люди похилого віку
Вразливою групою є люди похилого
віку та люди з хронічними
хворобами і слабким імунітетом —
вони більш схильні до розвитку
тяжких захворювань. 

Медичні працівники
Після фіксації випадків
захворювань, спричинених новим
коронавірусом, вразливою групою є
медичні працівники. 

Особи, які мали
прямий фізичний
контакт із хворим
Прямий фізичний контакт із хворим
або з інфекційними виділеннями.
Наприклад, через рукостискання. 

Особи, які перебували
у закритому середовищі
з хворими
Особи, які перебували у закритому
середовищі з хворими на COVID�19
на відстані до 2�х метрів та довше
15�ти хвилин. 

Як передається захворювання?
Наразі відомо, що COVID�19 передається краплинним та контактним шляхами

Зміцнюйте імунітет та
слідкуйте за самопочуттям
Повноцінне харчування, здоровий сон,
фізичні вправи та водний баланс організму.

За перших симптомів
звертайтеся до лікаря
У разі появи перших симптомів ГРВІ невід�
кладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Мийте часто руки з милом
упродовж 20	ти секунд
Або користуйтесь антисептиком, вміст спирту
в якому не повинен бути менше 60�80%.

Уникайте контакту з людьми
із симптомами ГРВІ
З тими, хто має симптоми застуди.
Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

Уникайте дотиків до свого
обличчя
Не торкайтеся брудними руками своїх очей,
носа та рота.

Термічно обробляйте
продукти
Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та
яйця.

Чи передається вірус через фрукти?

Фрукти — непридатне середовище для
тривалого виживання вірусу. Немає жодних
даних про передачу вірусу через фрукти.
Нагадуємо, що фрукти необхідно ретельно
мити, але це стандартна рекомендація.

Скільки вірус живе на поверхнях? 

Чим можна вбити вірус?

Вірус може зберігати життєздатність на
поверхнях від 3�х годин до декількох днів.
Конкретні терміни залежать від низки умов.
Наприклад, тип поверхні, температура і
вологість навколишнього середовища. Тому
важливо дезінфікувати поверхні, ручки
дверей, техніку тощо.

Чи безпечно отримувати посилки з

країн, де зареєстровано випадки

захворювань, спричинених новою

коронавірусною інфекцією?

Так, цілком. Неможливо заразитися COVID�19
через посилку. ВООЗ не рекомендує жодних
обмежень щодо торгівлі та переміщення товарів
із КНР. Доставка поштових відправлень із КНР
та в КНР здійснюється у штатному режимі.

Що робити, якщо в місцевій лікарні не

знають нічого про дослідження на

наявність COVID019?

Діагностика буде здійснюватися виключно у
випадках, які відповідають епідеміологічному
та клінічному визначенню хвороби,
зазначених у рекомендаціях ВООЗ.
Тестування буде проводити вірусологічна
референс�лабораторія Центру громадського
здоров'я України. Купити тест�систему для
самостійного користування неможливо.

Яку саме тест0систему купила Україна?

Україна купила тест�систему для виявлення
COVID�19 у німецького виробника,
сертифікованого ВООЗ. Реагенти у складі
тест�системи дозволяють провести
лабораторну діагностику нового коронавірусу
на сучасному рівні. Набори розроблені в
Німеччині з максимально можливим
профілем виявлення для достовірного
визначення зазначеного виду коронавірусу. У
подальшому планується надходження
додаткових реагентів від ВООЗ.

Чи є в регіонах тест0система для

виявлення нового коронавірусу?

У 9 регіонів України додатково направлені
німецькі тест�системи для виявлення COVID�
19. Це пришвидшить процес проведення пе�
ревірки. Зокрема, тест�системи вже доставле�
но або буде доправлено найближчими днями
до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці,
Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя, Чернівців.
Триває прийом замовлення на закупівлю тест�
систем від інших областей. Усі тести сертифі�
ковані ВООЗ.

Чи є в Україні експрес0тести?

1 мільйон експрес�тестів буде завезено в регіони
до 22.03.20 р. При використанні експрес�тесту
результат відомий за 10�15 хвилин.

Скільки часу триває експрес0тест на

новий коронавірус?

До отримання результату проходить
орієнтовно 5�6 годин.

Коли будуть результати дослідження

на наявність Covid019 у людей, які

повернулись з Італії літаком 15

березня?

В евакуйованих з Італії пасажирів не виявле�
но корона вірусу. В аеропорту «Бориспіль»
провели експрес�тест на COVID�19 123 еваку�
йованим з Італії. Всі тести показали негатив�
ний результат, ні в кого коронавірусної ін�
фекції не виявлено. Всі евакуйовані зобов'я�
зались здійснити 14�денну самоізоляцію (на
час можливого інкубаційного періоду).

На початковій стадії COVID�19 має такі ж симптоми, як інші 
гострі респіраторні захворювання. Визначити можуть тільки спеціальні тести. 

Тому у разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться 
до свого сімейного лікаря.

Як себе захистити від вірусних інфекцій?

Хто є групою ризику?
Перебіг хвороби залежить від імунітету людини
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Яка ситуація в Україні?
Чи є в Україні зареєстровані випадки
захворювання на COVID	19?
Станом на 17 березня 2020 року, в Україні
зареєстровано 14 лабораторно підтверджених
випадків захворювання на COVID�19.

Скільки людей перевірено
на коронавірус?
Станом на 17 березня 2020 року, в Україні
опрацьовано 156 підозр на коронавірус. 114 —
не підтвердились. Ще 28 опрацьовуються
лабораторно.

Кількість летальних випадків від
коронавірусу в Україні?
Станом на 17 березня, в Україні зафіксовано дві
смерті людей, інфікованих коронавірусом.

Як працюватиме громадський
транспорт?
З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення
більше 10 пасажирів одночасно в трамваях,
тролейбусах та автомобільному транспорті, в
автобусах на міських маршрутах.

Чи працюватиме метрополітен?
З 17 березня по 3 квітня перевезення пасажирів
метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі
заборонено.

Чи працюватиме міжміське
сполучення?
Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення
пасажирів автомобільним та залізничним
транспортом.

Чи працюватимуть продуктові
магазини, аптеки, АЗС, банки?
Так, торгівля продуктами, пальним, засобами
гігієни, лікарськими засобами дозволена. Також
можна здійснювати банківську та страхову
діяльність.

Як працюватимуть кафе,
ресторани, спортклуби?
З 17 березня заклади громадського харчування
(ресторани, кафе), торговельно�розважальні
центри, фітнес�центри, заклади культури
тимчасово припиняють свою роботу. Дозволена
адресна доставка.

Які обмеження на проведення
масових заходів?
З 17 березня заборонено проведення усіх
масових заходів, у яких бере участь понад 10
осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для
забезпечення роботи органів державної влади та
місцевого самоврядування.

Чи будуть проводити в лікарнях
заплановані операційні втручання?
Медзаклади тимчасово припинять планову
госпіталізацію та планові операції, крім
невідкладних та термінових. МОЗ доручено
максимально підготувати та перепрофілювати
медичні заклади для прийому та лікування
інфікованих хворих у тяжких станах.

Як працюватимуть навчальні
заклади?
З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в
закладах дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійно�технічної, фахової
передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Наскільки COVID	19 небезпечний?
20% від усіх випадків захворювань, викликаних
новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і
лише близько 3% потребують реанімаційних
заходів.

Скільки триває інкубаційний період?
За рекомендацією ВООЗ, термін спостереження
за особами, які контактували з пацієнтами з
підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.

Чи готова Україна?
Так. В Україні близько 12�ти тисяч місць в
інфекційних стаціонарах, близько 2�х тисяч
лікарів�інфекціоністів та 5�ти тисяч
медперсоналу. В українських лікарнях є
інфекційні бокси.

Скільки в Україні апаратів штучного
дихання?
В Україні тільки в інфекційних лікарнях 605
апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За
потреби будуть залучені апарати штучного
дихання з інших лікарень.

Що з захисними костюмами?
Масками дійсно не обійтися?
Україна забезпечена достатньою кількістю
засобів індивідуального захисту. Медична маска
допомагає обмежити поширення вірусу, якщо ви
захворіли.

Чи є в Україні тест	система для
виявлення нового коронавірусу?
Україна закупила тест�систему для виявлення
нового коронавірусу. Тест�система та реагенти
розраховані на обстеження 960 осіб, чого
вистачить до моменту отримання чергових
реагентів.

УВАГА: 
НА СЬОГОДНІ ліків для лікування чи

профілактики коронавірусу COVID019 не існує.

Не довіряйте шахраям, які пропонують їх

придбати, і не вживайте сумнівних препаратів.

У разі підтвердження наявності коронавірусу

лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції

надається симптоматичне лікування.

УВАГА: 
ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України

з 18 березня по 3 квітня введена заборона

залізничного, авіа0 та автобусного міжміських

та міжобласних пасажирських перевезень, а

також з 17 березня робота метрополітенів.

УВАГА: 
З 17 БЕРЕЗНЯ в Україні заборонено

проведення всіх масових заходів (культурних,

розважальних, спортивних, соціальних, релігійних,

рекламних та інших), у яких бере участь понад

10 осіб.

Які обмеження запроваджено через коронавірус?

Гаряча лінія (працює в тестовому режимі): 0 800 505 201

Захворювання, викликане 
новим коронавірусом, 

не можна називати «смертельним», 
адже летальність складає 3,4%



ДНЯМИ надійшла гарна новина: Євро�

пейська агенція з безпеки харчових про�

дуктів (EFSA) повідомила 9 березня на

своєму офіційному сайті, що немає жод�
них доказів передачі коронавірусу типу
COVID�19 через їжу. Таким чином аграрне

виробництво та переробка не зазнають фа�

тального скорочення, а людство під час ви�

пробування матиме вдосталь харчів.

Як зазначила головний вчений EFSA

Марта Хугас, дослідження попередніх спа�

лахів коронавірусів типів SARS�CoV та

MERS�CoV свідчать, що передача цих ін�

фекцій через споживання їжі не відбулася.

«Нині не існує жодних доказів того, що ко�

ронавірус типу COVID�19 у цьому сенсі ві�

дрізняється», — зауважила вона. Цей вис�

новок підтвердив BfR — орган ЄС з оцінки

ризику у сфері безпеки продуктів харчуван�

ня (Німеччина). Попри активне розповсю�

дження цієї новини, органи охорони здо�

ров'я Бельгії вирішили виключити з меню

ресторанів стейки та інші м'ясні страви. 

Цей локальний приклад узгоджується з

запобіжними нормами Всесвітньої органі�

зації охорони здоров'я (ВООЗ), яка видала

рекомендації щодо поводження з їжею та її

приготування. У переліку миття рук, ре�

тельне приготування м'яса та уникнення

контактів сирої та приготованої їжі для

уникнення перехресного зараження. 

Як світ надалі даватиме відсіч інфекції,
пишуть іноземні ЗМІ. 

Євросоюз наполягає на дотрима0

ні усталених правил і дозволяє націо0

нальну ініціативу. В Єврокомісії очіку�

ють, що через розповсюдження коронаві�

русу економіка ЄС цього року зупинить ро�

звиток до позначки «навіть нижче нуля»,

пише видання Deutsche Welle. Втім, ЄС за�

планувало низку рішень для зменшення

руйнівного впливу інфекції на економіку.

У п'ятницю, 13 березня, в Брюсселі від�

повідний пакет економічних заходів пред�

ставила голова Єврокомісії Урсула фон дер
Ляєн. Вона назвала коронавірус безпреце�

дентним викликом для систем охорони

здоров'я країн�членів ЄС і для їхніх еконо�

мік. 

За лютневим прогнозом Єврокомісії,

цього року економіка країн ЄС мала би

зрости на 1,4%. Новий прогноз вийде у

травні і, безперечно, буде невтішним. «Ви�

ходячи з нашого моделювання, дуже ймо�

вірно, що зростання економіки Єврозони

(країни ЄС, де обертається євро — прим.

ред.) впаде цього року нижче нуля. Потен�

ційно суттєво нижче нуля», — заявив керів�

ник генерального директорату з економіки

та фінансів Єврокомісії Маартен Вервей.

Що ж пропонує Єврокомісія? З коштів

бюджету ЄС, яким розпоряджається Євро�

комісія, на підтримку постраждалих від

пандемії підприємств виділять EUR 1 міль�

ярд. Ці кошти підуть банкам у якості гаран�

тій для кредитування підприємств малого

та середнього бізнесу. За розрахунками

Єврокомісії, за цими гарантіям принаймні

100 тисяч підприємств отримають 8 міль�

ярдів євро фінансування. 

Втім у Єврокомісії визнають, що під�

тримка у вказаних обсягах є порівняно не�

великою, бо є пропорційною помірним

розмірам бюджету ЄС. Через це головний

тягар допомоги бізнесу лягає на національ�

ні бюджети. Правила Євросоюзу дають

повну свободу дій урядам країн�членів ЄС

надавати підтримку компаніям у вигляді

відтермінування сплати ПДВ та податку на

прибуток. Урядовою допомогою спожива�

чам може бути, наприклад, відшкодування

витрат на авіаційні та квитки на різнома�

нітні заходи.

Водночас правила ЄС передбачають

погодження з Брюсселем урядових заходів

підтримки конкретним компаніям. Тут

Єврокомісія також обіцяє гнучкість щодо

жорстких правил дотримання бюджетної

дисципліни країнами ЄС. Уряди зможуть

спрямовувати надзвичайні видатки на під�

тримку систем охорони здоров'я та ураже�

них секторів економіки, передусім транс�

порту та туризму. Вже є перший приклад

такого позитивного рішення. За згодою з

ЄС уряд Данії виділить з національного

бюджету EUR 12 млн компенсації органі�

заторам масових заходів, скасованих через

нашестя інфекції.

Окрім прямої допомоги з бюджету

Єврокомісії Брюссель пропонує EUR 37

мільярдів на інвестиції. Це кошти, які в бю�

джеті ЄС були заплановані на підтримку

менш розвинених регіонів. Переадресацію

цих коштів мають узгодити Рада ЄС і Євро�

парламент. Але березневе пленарне засідан�

ня ЄС, де мали ухвалити це рішення, ска�

совано.

Що вдіють самотужки економічні

лідери Європи? Перелік економічних ва�

желів для країн�членів ЄС щодо зменшен�

ня впливу пандемії представлений у згада�

ній доповіді очільниці Єврокомісії. Самі ж

по собі уряди розвинутих країн Європи зо�

середилися на засобах соціального захисту

населення.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 16

березня оголосила про впровадження жор�

сткого обмеження суспільного життя та пе�

ресування жителів країни. Заходи були ух�

валені федеральним урядом та главами уря�

дів земель, повідомила агенція DPA. Пого�

джені заходи мають негайно почати втілю�

вати уряди федеральних земель та керівні

органи місцевих громад. 

«Найбільш дієвий спосіб уповільнити

поширення інфекції — це скоротити со�

ціальні контакти», — зазначила пані Мер�

кель. Одночасно соціальні обмеження не

мають скоротити економічне життя, поста�

чання енергії та надання медичного забез�

печення.

Серед погоджених у ФРН заходів, зо�

крема, заборона поїздок екскурсійними ав�

тобусами, припинення нічної роботи ре�

сторанів, заборона зібрань у релігійних бу�

дівлях — усі богослужіння переведено в Ін�

тернет. У країні закрито дитячі майданчи�

ки, спортивні клуби, басейни, всі установи

сфери дозвілля та розваг, музеї.

Надалі працюватимуть супермаркети,

зоомагазини, аптеки, магазини товарів гі�

гієни, АЗС, банки, пошта, перукарні, гро�

мадські пральні, магазини будматеріалів та

оптової торгівлі. 

Прем'єр�міністр Великої Британії

Борис Джонсон обіцяє додаткову допомо�

гу для бізнесу у разі введення карантину

для запобігання вірусній інфекції, повідо�

мила 17 березня 2020 року агенція Bloom�

berg.

Прем'єр�міністр погодився з тим, що

соціальні обмеження призведуть до спаду

економіки і запевнив, що уряд докладе зу�

силь, щоби компанії зберегли дієздатність

та необхідну ліквідність. Запобіжним еко�

номічним важелем обрано послаблення по�

даткового навантаження. Соціальні обме�

ження на спілкування поза житлом та на

поїздки є рекомендацією уряду і громадяни

виконуватимуть їх на свій розсуд.

Фінансові заходи підтримки бізнесу

закладені в бюджет країни 2020 року, який

представив міністр фінансів Ріші Сунак.

Розподіл коштів сформований під впли�

вом пандемії, пише Metro News. Уряд

спрямує на боротьбу із пандемією і під�

тримку економіки GPB 30 млрд. Із цих

коштів GPB 5 млрд стануть додатком до

фонду Національної служби охорони здо�

ров'я (NHS) для реакції на надзвичайні

ситуації. 

Решта коштів в сумі GPB 15 млрд буде

спрямована на допомогу бізнесу. Компанії

зі штатом до 250 робітників матимуть від�

шкодування двотижневих лікарняних ви�

плат на весь персонал. Підприємства мало�

го і середнього бізнесу можуть отримати

кредити в сумі до GPB 1,2 млн в якості

компенсації за призупинення виробництва

через розповсюдження інфекції. Податки

на виробництво пива, сидру і вина будуть

зафіксовані, а ПДВ у розмірі 5% на засоби

жіночої гігієни скасований. 

США: відповідальність бізнесу та

держпідтримка. У Сполучених Штатах

найбільшій регуляції підлягають компанії з

фінансових послуг, тож вони першими

впровадили обмеження у зв'язку з поши�

ренням коронавірусу. Про це пише у блозі

на сайті агенції Reuters редактор північно�

американських регуляторних досліджень

Генрі Енглер. Першим кроком стала відмо�

ва від поїздок до закордонних філій, надалі

почали закривати офіси та переходити на

віддалену роботу.

До тієї миті, коли жертвами коронаві�

русу стали 80 осіб, президент США

Дональд Трамп оцінював ситуацію із по�

мірним оптимізмом. Цьому сприяв рівень

розвитку національної медицини. Повідо�

млення про ці жертви змінили погляди во�

лодаря Білого дому. 17 травня агенція Dow

Jones повідомила, що адміністрація Трампа

готує пакет заходів підтримки економіки

обсягом $ 850 млрд. Зокрема, авіаперевіз�

ники отримають підтримку в сумі близько

$ 50 млрд.

Кампанії з нефінансового сектору еко�

номіки США регуляторні комісії Держде�

партаменту моніторять м'якше, ніж фіну�

стави. Тож учасники нефінансового ринку

діють за власною ініціативою. Так, компа�

нія Макдональдс закриває їдальні у відпо�

відь на коронавірус, пише Wall Street Jour�

nal. В умовах обмежень залишено послугу

доставки їжі.

Всесвітній комп'ютерний гігант компа�

нія Apple з 14 по 27 березня закриває всі

свої магазини поза материковим Китаєм

через коронавірус, залишено лише онлайн�

торгівлю пише Reuters з посиланням на по�

відомлення в Twitter гендиректора Apple

Тіма Кука.

* * * 

Попри заходи підтримки з боку урядів,

виробникам і преробникам агропродукції

повністю унеможливити збитки не вийде.

Навіть за відсутності (поки що) обмежень

виробництва та переробки із міркувань са�

нітарної та медичної безпеки, в ланцюзі

бізнесу слабким місцем виявиться робота

морських портів. Так, Китай та Індія —

найбільші у світі імпортери агросировини

та продуктів глибокої переробки — знизи�

ли пропускну здатність портів для обме�

ження контактів робітників.

Коли настане поліпшення, судити

важко, зазначив у коментарі до проекту

держбюджету Великої Британії 2020 року

головний лікар країни Кріс Вітті. За його

словами суспільство має усвідомити, що

боротьба із коронавірусом — це марафон.

Підготував Костянтин Макульський

АГРОПРОФІ
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Їсти треба всім, 
але аграріям не уникнути збитків

Черга за продуктами в одному із супермаркетів Італії. Фото: ЕРА
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АСТАРТА 
«ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ розповсюдження коронавірусу

COVID�19 з середини лютого компанія вживає активні

профілактичні заходи, ризик�комітетом складено та від�

працьовано відповідні програми дій. Зараз налагоджено

алгоритми віддаленої роботи працівників, вводиться

гнучкий графік роботи, обмежено відрядження, відміне�

но масові корпоративні заходи, наради та зустрічі прово�

дяться в режимі онлайн. На всіх підприємствах компанії

розміщено плакати з інформаційними повідомленнями

про профілактичні заходи та для протидії дезінформації.

Також в рамках медичної програми страхування праців�

никам компанії надається професійна медична допомо�

га по всій території України», — йдеться у повідомленні

компанії.

Окрім того, АСТАРТА вживає наступні профілактич�

ні заходи у приміщеннях та офісах:

—  проводиться щоденне ранкове вологе прибирання

професійним пилососом килимового покриття із вико�

ристанням професійних дезинфікуючих засобів;

— щоденно провітрюються офісні приміщення;

— щогодини відбувається прибирання місць загаль�

ного користування та санітарних зон;

— миття посуду відбувається лише в посудомийній

машині з дезінфекцією гарячою парою;

— встановлено дезінфікуючі засоби в санітарних

зонах та на входах у офісні приміщення;

— для активації захисних сил організму та зміцнення

імунної системи щоденно для вживання працівниками

головного офісу на всіх кава�просторах готується нарізка

з імбиру та лимону.

«Ми розуміємо, що в такій ситуації необхідно мобілі�

зуватися та взаємодіяти, тому з середини лютого компа�

нія надає допомогу засобами захисту від коронавірусу лі�

карням в регіонах (дезінфектори, антисептики, тест�си�

стеми на визначення коронавірусу, захисні костюми,

респіратори, одноразові рукавички, окуляри, маски). До�

помогу вже отримали понад 20 медичних закладів, про�

грама продовжується», — повідомляють у компанії.

Нива Перяславщини
«ЗАХОДИ, які вживатиме Група компаній «Нива Перея�

славщини» (ТМ «П'ятачок») для попередження розпов�

сюдження коронавірусу, стануть більш жорсткими. Те,

що відбувається у світі, доводить, що легковажити не час.

Ми відповідальні за життя майже двотисячного колек�

тиву працівників, тому хочемо, щоб керівники підрозді�

лів дотримувалися усіх розроблених заходів, щоб упере�

дити розповсюдження хвороби», — такими словами роз�

почав нараду засновник компанії Олександр Мостіпан.

ГК «Нива Переяславщини» ініціює і оприлюднює

для читачів та співробітників додаткові заходи, які вжи�

ваються підприємством, для мінімізації шкідливого

впливу вірусу, інформує громадськість про алгоритм

власних дій у боротьбі із COVID�19.

Зокрема серед заходів:

— Запровадження карантинного стану на підприєм�

стві з 16 по 31 березня;

— Щоденний контроль температури тіла, а в разі її

підвищення працівник отримує маску і має бути напра�

влений до лікаря;

— Співробітники, що працюють за вахтовим мето�

дом повинні бути оглянуті медпрацівником відразу по

приїзду;

— Запроваджено щоденний контроль за водіями

м'ясовозів, самоконтроль для продавців магазинів;

— Максимально мінімізовано контакти працівників

під час вживання їжі, для чого забезпечено видачу обідів

по відділах, найбільш наближено до робочого місця — у

термосах, із одноразовим посудом; напрацьовано графік

роботи їдальні, після кожного прийому їжі дезінфікуєть�

ся приміщення;

— Забезпечено можливість для віддаленої роботи

працівникам підрозділів, де таке можливо;

— Забезпечено усі підрозділи засобами дезінфекції;

— Скасовано ділові зустрічі та закордонні поїздки;

— Призначено відповідальних по кожному виробни�

чому підрозділу для контролю ситуації;

— Особливу увагу приділено гуртожиткам, де прожи�

вають працівники;

— До мінімуму скорочено відвідування офісу сторон�

німи особами. Відділи, які мають часті зовнішні контак�

ти із відвідувачами, організовують приймальні кімнати у

спеціально відведеному місці;

— Працівники бухгалтерії та продавці працюють із

банкнотами тільки у одноразових засобах індивідуально�

го захисту;

Також працівникам рекомендовано дотримуватись

безпечної відстані до покупців та сторонніх осіб, не

менше 1,5 метра; не допускати скупчення працівників у

закритому приміщенні; кожні дві години проводити

прибирання робочого місця дезінфікуючими засобами. 

Оперативна інформація щодо стану здоров'я праців�

ників надається начальнику охорони праці двічі на день,

станом на 9:00 та 18:00.

«Як виробник харчової продукції не можемо припи�

нити виробництво ні на годину, але як відповідальна

компанія будемо вживати заходів, щоб зробити робочий

простір якомога безпечнішим у цей непростий час. Наші

дії чіткі, скоординовані та сплановані на максимальний

захист працівників та відвідувачів. Зважено, серйозно,

але без паніки працюємо на подолання вірусу і будемо

здорові!», — йдеться у повідомленні ГК «Нива Перея�

славщини».

Молочний альянс 
«З 2013 РОКУ на всіх підприємствах успішно працює си�

стема HACСP, яка гарантує виробництво безпечної про�

дукції на усіх етапах її виготовлення. Усі наші молочні

продукти виготовляються з молока, яке проходить пасте�

ризацію при 95°С, або ультрапастеризацію при 137°С

(Яготинське для дітей, вершки). Додаткові інгредієнти,

такі як фруктові добавки, теж проходять високотемпе�

ратурну обробку. Вся продукція виготовляється в закри�

тому потоці без доступу людини», — про це повідомляє

ГК «Молочний альянс» (ТМ «Яготинське»). Крім того,

усі працівники, які задіяні у виробництві продукту, про�

ходять через санітарну зону, де вони приймають душ,

одягають чистий санітарний одяг та взуття. На вході в

цех додатково обробляють руки і взуття. На робочому

місці кожен працівник працює в одноразових гумових

рукавичках, які періодично згідно регламенту змінюють�

ся. Всі працівники проходять обов'язковий медичний

огляд згідно чинного законодавства та мають санітарну

книжку. Перед початком роботи кожен працівник пере�

віряється відповідальною особою на наявність гнійнич�

кових ран на тілі та відсутність інфекційних захворю�

вань. Всюди діє електронна пропускна система, яка пе�

редбачає вхід в цех тільки для його працівників. Після

закінчення роботи кожен працівник знімає санітарний

одяг, який підлягає пранню. Усі виробничі цехи облад�

нанні спеціальними рукомийниками з миючими та де�

зінфікуючими засобами. 

Так діє стандартний режим. 

Додатково на час епідемії COVID�19 заборонено

відвідування підприємства сторонніми особами; усім

працівникам заборонено будь�які відрядження; з 26 лю�

того при вході кожному працівнику перевіряють тем�

пературу безконтактним електронним термометром;

усі працівники забезпечені медичними масками, які

змінюються кожні 2�3 години та масками�респіратора�

ми класу FFP�2; доставка працівників до підприємств

здійснюється власним транспортом, в якому прово�

диться дезінфекція згідно встановленого графіка; заку�

плені в достатній кількості експрес�тести для виявлен�

ня хворих.

Інститут зрошуваного
землеробства НААН
В ІНСТИТУТІ зрошуваного землеробства НААН поін�

формували про заходи щодо запобігання захворюванням

викликаних коронавірусом COVID�19  що застосовують�

ся в науковій установі.

Зокрема, у період з 12.03.2020 року до 03.04.2020 року

скасовано заходи наукового, освітнього, розважального

характеру та відмовлено від їх проведення на території

інституту.

Призупинено направлення у відрядження наукового

персоналу по Україні та за її межами, у тому числі тури�

стичні поїздки працівників установи. Особам, що пере�

бували за кордоном, рекомендована самоізоляція термі�

ном щонайменше 14 днів.

Скореговано графік проведення занять в аспіранту�

рі, організовано дистанційне забезпечення освітнього

процесу.

Організовано та забезпечено посилене санітарне об�

роблення приміщень.

Обмежена присутність сторонніх відвідувачів в нау�

ковій установі.

Забезпечена безперебійна робота водопроводів та

електромереж в приміщеннях адмінбудівлі, лабораторій

та виробничих дільниць інституту.

Проводиться щоденний моніторинг стану захворю�

ваності працівників наукової установи на вірусні інфек�

ції з негайним інформуванням директора.

Виготовлено та розповсюджено пам'ятки щодо дій

співробітників Інституту з профілактики розповсюджен�

ня коронавірусу. 

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 18 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 32,60 656 �4,1% �28,0%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 5,66 604 �5,7% �41,6%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 82,00 121 0,0% 10,1%

ІМК Варшава IMC PW PLN 10,80 88 �4,4% �13,3%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 10,50 64 2,4% �34,4%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,44 13 1,7% �34,1%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,38 3 �2,6% �13,6%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •



Глобальні 
тенденції
2018�й став іще одним хорошим

роком для глобального органічно�

го сільського господарства. Згідно

з дослідженням, органічні сільсь�

когосподарські угіддя та обсяги

торгівлі продовжували зростати і

досягли нового найвищого показ�

ника, про що свідчать дані зі 186

країн.

Так, дослідники нарахували

71,5 млн га органічних сільсько�

господарських земель, це врахо�

вуючи території, які лише набува�

ють статусу органічних.  

Регіони з найбільшими пло�

щами органічних сільгоспугідь —

це Океанія (36 млн га, що є поло�

виною світових органічних сільсь�

когосподарських земель) та Євро�

па (15,6 млн га, 22%). В Латинсь�

кій Америці під органічним зе�

млеробством зайнято 8 млн га

(11%), далі Азія — 6,5 млн га (9%),

Північна Америка — 3,3 млн га

(5%) та Африка — 2 млн га (3%).

Країни з найбільшою кількі�

стю земель під органічним земле�

робством — Австралія (35,7 млн

га), Аргентина (3,6 млн га) та

Китай (3,1 млн га).

Наразі 1,5% сільгоспугідь у

світі є органічними. Найвища

частка органічних земель від за�

гальної площі сільгоспугідь у ре�

гіоні припадає на Океанію (8,6%)

та Європу (3,1%, Європейський

Союз 7,7%).

Деякі країни досягають значно

більшої частки органічних земель

від своїх сільськогосподарських

угідь: Ліхтенштейн (38,5%) та

Самоа (34,5%) мають найвищі ор�

ганічні частки. У 16 країнах 10%

або більше сільгоспугідь є органіч�

ними.

За 2018 рік органічні сільгос�

пугіддя у світі зросли на 2,02 млн

га, або 2,9%. Багато країн повідо�

мили про значне збільшення, на�

приклад, Франція (на 16,7% біль�

ше — понад 0,27 млн га більше) та

Уругвай (на 14,1% більше —

майже на 0,24 млн га більше).

У всіх регіонах спостерігалося

збільшення органічних сільгоспу�

гідь. В Європі цей показник зріс

майже на 1,25 млн га (на 8,7%

більше). В Азії зростання станови�

ло 8,9%, або додатково 0,54 млн

га, в Африці — +0,2%, або понад 4

тис. га; у Латинській Америці під

органікою частка зросла на 0,2%,

або 13 тис. га; у Північній Амери�

ці — +3,5%, або майже на 100 тис.

га; в Океанії площа зросла на

0,3%, або понад 100 тис. га.

2018 року у світі нараховувало�

ся щонайменше 2,8 мільйона ви�

робників органічних продуктів.

47% із них перебувають в Азії,

далі йде Африка (28%), Європа

(15%) та Латинська Америка (8%).

Країни з найбільшою кількістю

виробників органічної продукції

— це Індія (1,149 тис. осіб), Уганда

(210 тис. осіб) та Ефіопія (203 тис.

осіб). Утім, у звіті відзначається

певне скорочення кількості охо�

чих займатися органічним вироб�

ництвом порівняно з 2017 роком

— на 5%, або майже на 150 тис.

осіб. 

Продажі органічної їжі та на�

поїв сягнули 2018 року понад EUR

95 млрд, за даними FiBL. 

2018 року країнами з найбіль�

шим органічним ринком стали

США (EUR 40,6 млрд), Німеччи�

на (EUR 10,9 млрд) та Франція

(EUR 9,1 млрд).

Найвище споживання орга�

нічної продукції на душу населен�

ня — EUR 312, було зафіксовано у

європейських країнах Швейцарії

та Данії. Найбільші частки орга�

нічної продукції на ринку було

відзначено в Данії (11,5%), першій

країні, яка вийшла на органічний

ринок, Швейцарії (9,9%) та Шве�

ції (9,6%).

Статистика 
за регіонами
Африка. На африканському

континенті дослідники нарахува�

ли понад 2 млн га сертифікованих

органічних сільськогосподарських

земель. Порівняно з 2017 роком

додалося 4,13 тис. га, що стано�

вить +0,2%. Органічним сільсь�

ким господарством займалися

понад 806 тис. виробників. Туніс

лідирує по кількості площ під ор�

ганічне виробництво — 306,5 тис.

га, Уганда має перше місце за

кількістю виробників органічної

продукції — понад 210 тис. Країна

з найвищою органічною часткою

в загальній кількості сільгоспзе�

мель у регіоні — це невеличка ос�

трівна держава Сан�Томе і Прин�

сіпі, 22,5% її сільськогосподарсь�

ких площ є органічними. Біль�

шість сертифікованих органічних

продуктів в Африці призначені

для експортних ринків. Ключові

культури — це кава, оливки, горі�

хи, какао, олійні культури та ба�

вовна. Чотири країни в Африці

мають законодавство про органіч�

не сільське господарство, і шість

країн перебувають у процесі роз�

робки проєктів законодавства.

П'ять країн мають національний

стандарт, але не мають органічно�

го законодавства.

Азія. Загальна площа під ор�

ганічним сільським господар�

ством в Азії становила понад 6,5
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Органічні ринки світу: 
глобальні тенденції і регіони
Дослідний інститут органічного сільського господарства

(FiBL, Швейцарія) разом із Міжнародною федерацією

органічного руху (IFOAM) презентували щорічний звіт щодо

виробництва і торгівлі органічною продукцією у світі.

Дослідження має величезний обсяг і потребує значної

кількості роботи з безліччю джерел, тож не дивно, що

найсвіжіші дані у ньому стосуються 2018 року. Аналітика

має чималий обсяг і  охоплює всі країни світу, тож

наводимо лише узагальнюючу частину. Докладно зі звітом

можна ознайомитись на сайті FIBL (англійською мовою).

Табл. 2. ТОП�50 імпортерів органічної продукції
до ЄС за 2018 рік

Табл. 1. Обсяги імпорту органічної продукції
до ЄС за категорією продукції 2018 рік

№ Країна�імпортер Тонн
% до

загального
імпорту

1 Китай 415243 12,7
2 Еквадор 278475 8,5
3 Домініканська Республіка 274599 8,4
4 Україна 266741 8,2
5 Туреччина 264218 8,1
6 Перу 207274 6,4
7 США 170753 5,2
8 ОАЕ 127806 3,9
9 Індія 125807 3,9
10 Бразилія 72353 2,2
11 Мексика 71047 2,2
12 Аргентина 67738 2,1
13 Колумбія 63257 1,9
14 Республіка Молдова 55392 1,7
15 Казахстан 50250 1,5
16 Єгипет 46736 1,4
17 Ізраїль 40959 1,3
18 Гондурас 40379 1,2
19 Туніс 40148 1,2
20 Парагвай 35171 1,1
21 Росія 34340 1
22 Чилі 33437 1
23 Таїланд 32803 1
24 Канада 29823 0,9
25 Пакистан 27091 0,8
26 Шрі�Ланка 26570 0,8
27 Філіппіни 23874 0,7
28 Уганда 23327 0,7
29 Південна Африка 23222 0,7
30 Сербія 22576 0,7
31 Того 22123 0,7
32 Марокко 19950 0,6
33 Нова Зеландія 19208 0,6
34 Коста�Ріка 16477 0,5
35 Гана 14948 0,5
36 Кот�д'Івуар 14392 0,4
37 Куба 13972 0,4
38 Болівія 13274 0,4
39 В'єтнам 12674 0,4
40 Буркіна�Фасо 12456 0,4
41 ДР Конго 10788 0,3
42 Камбоджа 8555 0,3
43 Сьєрра�Леоне 7965 0,2
44 Індонезія 7496 0,2
45 Ефіопія 7322 0,2
46 Кенія 6684 0,2
47 Панама 6328 0,2
48 Мадагаскар 5162 0,2
49 ОР Танзанія 4254 0,1
50 Нікарагуа 3790 0,1

№ Продукти тонни
% від 
усього
імпорту 

1 Тропічні фрукти, свіжі або сушені,
горіхи та спеції 793597 24,35

2 Макуха 352043 10,8
3 Зернові, крім пшениці та рису 255764 7,85
4 Пшениця 243797 7,48
5 Рис 216017 6,63
6 Олійні культури, крім сої 192927 5,92
7 Цукор буряковий і тростинний 166328 5,1
8 Овочі, свіжі, охолоджені та сушені 148108 4,55

9 Фрукти, свіжі або сушені, крім
цитрусових та тропічних фруктів 147114 4,51

10 Не смажена кава, чай, зелений чай 127940 3,93
11 Соя 105870 3,25
12 Фруктові соки 89117 2,73
13 Какао�боби 74220 2,28
14 Приготовані овочі, фрукти, горіхи 55198 1,69

15 Цукор, крім бурякового і
тростинного 40116 1,23

16 Пальмова олія 39762 1,22
17 Оливкова олія 30'138 0,92
18 Цитрусові фрукти 29042 0,89
19 Вино, вермут, сидр та оцет 21373 0,66

20 Борошно та інші продукти
борошномельної промисловості 20376 0,63

21 Харчові препарати, не класифік. 18266 0,56
22 Яйця та мед 17871 0,55
23 Цибулини, коріння та живі рослини 12505 0,38

24 Рослинні олії, окрім пальмової та
оливкової олій 10'192 0,31

25 Різне насіння та шишки хмелю 7385 0,23
26 Смоли та рослинні екстракти 7061 0,22
27 Супи та соуси 5961 0,18
28 Риба 5828 0,18

29 Їжа для немовлят, крупи, борошно,
крохмаль або молочні препарати 4484 0,14

30 Крохмалі, інулін та глютен 3947 0,12

31 Макаронні вироби, тістечка,
печиво та хліб 2918 0,09

32 Інші інгредієнти кормів та кормів 2580 0,08
33 Корм для домашніх тварин 1844 0,06
34 Какао паста і порошок 1821 0,06
35 Вода та безалкогольні напої 1718 0,05
36 Ефірні олії 1171 0,04
37 Смажена кава та чай 793 0,02
38 Несільськогосподарська продукція 729 0,02

39 Яловиче м'ясо, свіже, охолоджене
та заморожене 666 0,02

40 Продукти тваринного походження
неїстівні 453 0,01

41 Шоколад, кондитерські вироби та
морозиво 383 0,01

42 Екстракти кави та чаю 256 0,01
43 Цукрові спирти 250 0,01
44 Етанол 233 0,01

45 Овече та козяче м'ясо, свіже,
охолоджене та заморожене 132 0

46 Спиртні напої та лікери 107 0
47 Жирні кислоти та воски 74 0
48 Ароматичні речовини 42 0

49 М'ясо свинини, свіже, охолоджене
та заморожене 19 0

Усього 3258532 100

Мал. 1. Споживання органічної продукції у ЄС 
у перерахунку на одну особу, EUR



млн га 2018 року. Було 1,3 мільйона вироб�

ників, більшість з яких були в Індії. 

Провідними країнами за площею під

органічним виробництвом стали Китай (3,1

млн га) та Індія (понад 1,9 млн га). У Схід�

ному Тиморі відзначалася найвища частка

органічних сільгоспземель (16,8%). 17 країн

регіону мають законодавство про органічне

сільське господарство і 8 країн перебувають

у процесі розробки законодавства.

Латинська Америка та Кариби. У

Латинській Америці майже 228 тис. вироб�

ників обробляли понад 8 млн га органічних

сільськогосподарських площ. Це становило

11% від площ під органікою у світі та 1,1%

сільпугідь регіону. Провідні країни за пло�

щами — Аргентина (3,6 млн га), Уругвай

(2,1 млн га) та Бразилія (1,2 млн га). Найви�

щі частки органічних сільгоспземель були в

Уругваї (14,9%), Французькій Гвіані (10,1%)

та Домініканській Республіці (7,2%). Бага�

то країн Латинської Америки є важливими

експортерами такої органічної продукції, як

кава, какао та банани. В Аргентині та Уру�

гваї ключові експортні товари — фрукти та

м'ясо. 19 країн регіону мають законодавство

про органічне сільське господарство і одна

країна перебуває на стадії розробки законо�

давства. Бразилія має найбільший ринок ор�

ганічної продукції в Латинській Америці. 

Північна Америка. У Північній Аме�

риці органічно обробляється 3,3 млн га

сільгоспугідь. З них 2 млн га — у США, а

1,3 млн га — у Канаді, що становить 0,8%

від загальної площі під сільським господар�

ством в регіоні.

2018 року нові рекорди були досягнуті

як на ринку органічних продуктів харчуван�

ня у США, так і на органічному непродо�

вольчому ринку ринок. Продажі органічної

продовольчої продукції сягнули $47,9 млрд,

що становило збільшення на 5,9% порівня�

но з 2017 роком. Продажі органічних не�

продовольчих товарів підскочили на 10,6%

до $4,6 млрд. Майже 6% продуктів, які про�

дають у США, зараз органічні.

Океанія. До цього регіону належать

Австралія, Нова Зеландія та тихоокеанські

острови. Всього тут нараховувалося майже

21 тис. виробників, які обробляли 36,0 млн

га. Це становить 8,6% сільгоспугідь у регіо�

ні та половину світових органічних земель.

Більше 99% органічних земель у регіоні

знаходиться в Австралії (35,7 млн га), біль�

ша частина яких — пасовища, далі йде

Самоа (понад 97 тис. га) та Нова Зеландія

(майже 89 тис. га). Найвища органічна

частка від всіх національних сільгоспугідь

була на Самоа (34,5%), далі Вануату

(13,7%), Фіджі (9,7%), Австралія (8,8%), Кі�

рібаті (4,7%) і Соломонові острови (4,4%).

Чотири країни Океанії мають законодав�

ство про органічне сільське господарство і

12 країн мають національний стандарт, але

органічного законодавства не мають.

Зараз австралійський органічний ринок

(експорт та внутрішні продажі) оцінюється

у 2,6 млрд австралійських доларів. 2018 року

він продовжив зростати, попри несприят�

ливі кліматичні умови.

Європа. Напевне найбільш цікавий з

точки зору логістики ринок для української

органічної продукції — ринок Європи. Ста�

ном на кінець 2018 року в Європі нарахо�

вувалося 15,6 млн га органічних сільгоспу�

гідь (Європейський Союз — 13,8 млн га),

якими управляли понад 418 тис. виробни�

ків (ЄС — понад 327 тис.). Органічні сіль�

госпугідля збільшилися на понад 1,25 млн

га порівняно з 2017 роком. Країни з най�

більшим органічним сільгоспвиробництвом

— Іспанія (2,2 млн га), Франція (2,0 млн га)

та Італія (2,0 млн га). У 10 країнах принайм�

ні 10% сільгоспугідь є органічними: лідирує

Ліхтенштейн (38,5%), далі йде Австрія

(24,7%) та Естонія (21,6%). Ринок органіч�

ної продукції становив EUR 40,7 млрд

(Європейський Союз — EUR 37,4 млрд),

що на 7,8% більше, ніж 2017 року. 

Найбільшим ринком органічної про�

дукції 2018 року була Німеччина, продажі

становили — EUR 10,9 млрд, далі Франція

— EUR 9,1 млрд та Італія — EUR 3,5 млрд. 

Органічний імпорт до ЄС. Європейсь�

кий Союз, який є другим за величиною ор�

ганічним ринком світу, надав дані про ім�

порт такої продукції, вперше показуючи

ключові імпортні продукти та ключові кра�

їни�імпортери (виходячи з обсягу в метрич�

них тонах). Так, 2018 року ЄС імпортував

загалом 3,3 млн тонн органічної продукції.

Імпорт тропічних фруктів (свіжих або су�

шених), горіхів та спецій являв собою най�

більшу категорію, що становить 793,5 тис.

тонн, або 24,4% від загального обсягу ім�

порту, а потім — олійні, зернові, крім пше�

ниці, а також рис і пшениця. Китай є най�

більшим постачальником органічної агро�

продукції до ЄС з обсягами 415 тис. тонн

(тобто 12,7% від загальної кількості імпор�

тованої органіки). Україна, Еквадор, Домі�

ніканська Республіка та Туреччина мають

кожна по 8% частки загального обсягу орга�

нічного імпорту до ЄС.

У дослідженні зазначається, що Україна

є найважливішим постачальником органіч�

ної продукції до ЄС з Європейського конти�

ненту. 70% усього імпорту складають зерно�

ві, крім рису (42,8%) та пшениці (28,5%).

Олійні культури і продукти їхньої переробки

становлять понад 15% загалом, із них соя —

5%. Загалом 2018 року Україна експортувала

до ЄС 266,7 тис. тонн органічної продукції. 

Підготували Павло Мороз, Артем Житков
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ЧЕРЕЗ обмеження використання

в картоплярстві окремих хімічних

речовин, зокрема диквату та хлор�

профаму, наступний картоплярсь�

кий сезон в Європейському Союзі

може бути непередбачуваним.

Ситуацію можуть ускладнити

наслідки Brexit та збільшення

площ під картоплею в новому се�

зоні. Про це у своєму прес�релізі

повідомила Асоціації виробників

картоплі Північно�Західної Євро�

пи (NEPG).

Повідомляється, що нові об�

меження можуть вплинути на со�

бівартість виробництва, адже

йдеться про використання поши�

рених у картоплярстві речовин.

Дикват — контактний десикант

для підсушування рослин перед

збиранням урожаю і часткового

знищення бур'янів. Через його

заборону виробники будуть зму�

шені шукати альтернативу або

змінювати технологію.

Ще більших неприємностей

галузі може завдати заборона

хлорпрофаму (або CIPC), який

використовували для зупинки

росту паростків картоплі в схови�

щах шляхом післязбиральних об�

робок врожаю. Така заборона осо�

бливо вдарить по тих виробниках,

які закладали бульби на тривале

зберігання. У зв'язку з цим мо�

жливе надходження восени на

ринок значної кількості продо�

вольчої картоплі, адже фермери не

матимуть певності, чи зможуть її

довго зберігати.

Як очікується, заборона спри�

чинить серйозні проблеми в сек�

торі. Витрати на збереження яко�

сті картоплі у європейських ви�

робників очікувано зростуть, тоді

як CIPC все ще буде дозволений в

США і Канаді, які є головними

конкурентами Європейського

Союзу на світовому ринку. Нага�

даємо, до 8 січня 2020 року дер�

жави�члени ЄС повинні були від�

кликати дозволи на засоби захи�

сту рослин, що містять хлорпро�

фам як активну речовину. Євро�

пейська Комісія з 1 січня 2020

року також заборонила викори�

стовувати у картоплярстві хлор�

профам.

В NEPG повідомляють, що

хоча заборона CIPC в ЄС розроб�

лялась місяцями і була очікувана

галуззю, знайти альтернативи ре�

човині непросто. 

Також повідомляється, що в

п'яти основних країнах — вироб�

никах картоплі в Євросоюзі пло�

щі під товарними посівами за

останні роки зросли на 6,5%.

Хоча попит з боку більшості пе�

реробних підприємств на конти�

ненті зростає, обсяги вирощуван�

ня зростають ще швидше. Якщо

така тенденція збережеться, до�

даткові обсяги картоплі будуть

тиснути на ринок.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 17 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 – Травень'20 �0,0790 151,3300
CME – Липень'20 �0,0000 153,9300

CME – Вересень'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 0,0000 –
TOCOM – Липень'20 �3,7258 193,2750

TOCOM – Вересень'20 +0,6520 215,3502
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +0,4409 182,9836
CME – Липень'20 +0,1470 183,4980

CME – Вересень'20 +0,0735 185,6292
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень'20 +2,5041 196,8699
Euronext – Вересень'20 +1,8232 193,7177

Euronext – Грудень'20 +2,0209 197,6936
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext –Травень'20 +3,0313 378,6381
Euronext – Серпень'20 +2,3284 382,7567

Euronext – Листопад'20 +1,8122 387,9736
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 �3,4810 147,0136
CME – Липень'20 �3,5970 148,7540

CME – Вересень'20 �3,1329 147,5937
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +0,8818 302,4007
CME – Липень'20 +0,1470 305,4871

CME – Серпень'20 �0,1470 306,9569
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 – Травень'20 +2,2046 328,4854
CME – Липень'20 �1,1023 326,8320

CME – Серпень'20 �1,9841 327,0524
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Травень'20 +0,5507 56,1013
CME – Липень'20 +0,5507 56,2996

CME – Серпень'20 +0,5286 56,6960
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +7,3787 307,0424
CME – Липень'20 +5,8369 302,8575

CME – Вересень'20 +0,9912 263,2107
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Квітень'20 �0,0106 0,2695
CME –Травень'20 �0,0124 0,2737
CME – Липень'20 �0,0124 –

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Березень'20 �0,0016 2,4510
CME – Квітень'20 �0,0047 2,2412

CME – Травень'20 �0,0073 2,1757
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Травень'20 �4,4053 240,0881
CME – Липень'20 �4,4053 –

CME – Жовтень'20 �4,4053 –

* 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 13 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) 185,92 5,0600 �0,0975 5,0700 �0,0975 5,1300 �0,1100 5,2375 �0,1150 5,3375 �0,1125
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 158,55 4,3150 �0,1475 4,3850 �0,1500 4,4750 �0,1550 4,6100 �0,1500 4,7325 �0,1450
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 186,66 5,0800 �0,1725 5,1825 �0,1675 5,2850 �0,1575 5,4375 �0,1425 5,5825 �0,1350
CBOT Чикаго (Кукурудза) 134,39 3,6575 �0,1025 3,6850 �0,1075 3,6775 �0,0975 3,7300 �0,0850 3,8275 �0,0900

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

311,86 8,4875 �0,4250 8,5600 �0,4400 8,5950 �0,4225 8,6050 �0,4125 8,7225 �0,3200

США. Ставки океанського фрахту на 13 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 13

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28

Південь Південної Америки (Чилі) 26

Північ Південної Америки (Колумбія) 18 15

Схід Південної Америки (Бразилія) 21

Західна Африка (Нігерія) 58

Східне Середземномор'я (Італія) 40

Західне Середземномор'я (Марокко) 34

Близький Схід (Ірак) 65

Близький Схід (Єгипет) 26

Японія 44 43

Атлантичне узбережжя

Північ Південної Америки (Венесуела) 33

Західна Африка (Нігерія) 57

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) 52

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

Заборона диквату та хлорпрофаму матиме непередбачувані наслідки
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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 16.03.2020 (20:00) по 20.03.2020 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 – – – – 4930
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5610 5560 5330 – – 4520 – – – – 4800
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5530 5480 5250 – – 4440 – – – – 4720
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5590 5540 5310 – – 4500 – – – – 4780
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5590 5540 5310 – – 4500 – – – – 4780
Філія «Кам’янка�Дніпровська», Запорізька обл. – 5440 5390 5160 – – 4350 – – – – 4630
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5530 5480 5250 – – 4440 – – – – 4720
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5670 5620 5390 – – 4580 – – – – 4860
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 5315 5265 5035 – – 4225 – – – – 4580
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5390 5340 5110 – – 4300 – – – – 4580
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 5390 5340 – – – 4350 – – – – 4550
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 5250 5200 4950 – – 4150 – – – – 4450
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 5290 – – – – – – – – – 4490
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 5250 5200 4950 – – – – – – – 4450
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 5200 4950 – – 4150 – – – – 4450
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 5200 5150 – – – 4100 – – – – 4420
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4420
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 5200 5150 4900 – – 4100 – – – – 4420
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 5150 4900 – – 4100 – – – – 4420
Філія «Денихівська», Київська обл. – 5320 5270 5000 – – 4250 – – – – 4500
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4420
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 5220 5170 4900 – – 4100 – – – – 4420
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 5220 5170 4900 – – 4100 – – – – 4400
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4970 4920 4700 – – 3900 – – – – 4150
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 5070 5020 4800 – – – – – – – –

П Ш Е Н И Ц Я .  Слабкий попит на

сільськогосподарську продукцію, падін�

ня фондових ринків, зниження рівня ді�

лової активності на фоні кризи, пов'яза�

ної з розвитком коронавірусу у світі,

«ведмежий» ціновий тренд на ринку ку�

курудзи, спричинений обвалом цін на

нафту, — всі ці фактори спричинили

зниження цін на пшеницю як на фізич�

ному, так і на ф'ючерсному ринку цієї

культури. 

Наприклад, ціна на пшеницю на тен�

дері, проведеному Тунісом 18 березня,

поступається ціні тендеру, організовано�

го цим же покупцем 5 березня, на $10/т.

GASC (урядовий імпортер Єгипту) все

ще не проявляє активності на ринку

пшениці та не оголошує про проведення

чергового тендеру. Девальвація євро та

рубля загострює конкуренцію на міжна�

родному ринку для українських експор�

терів пшениці у боротьбі за покупців.  

Станом на 18 березня закупівельні
ціни в портах України наступні: пшениця
2�го класу: 5500�5900 грн/т, 3�го класу:
5500�5900 грн/т, фураж: 5300�5800
грн/т.

ЯЧМІНЬ. Протягом останніх днів на

ринку ячменю розвивається звичний для

попередніх тижнів сценарій: продавці

старого врожаю продовжують знижувати

свої цінові пропозиції у пошуках пред�

метного попиту. До такої поведінки їх

підштовхує відсутність довгоочікуваного

тендеру найбільшого у світі імпортера

ячменю Саудівської Аравії. Більшість

аналітиків вважають даний тендер остан�

нім шансом для трейдерів реалізувати

ячмінь урожаю 2019 року. 

Ячмінь німецького походження за

останній тиждень втратив близько $5/т,

чому значною мірою посприяли індика�

ції на пшеничні ф'ючерси на Паризькій

біржі. Пропозиції з Чорного моря також

продемонстрували зниження на декілька

доларів. Доля оприлюдненого напере�

додні тендера Марокко для більшості

учасників ринку залишається невідомою.

Актуальні новини з полів на сьогодні

є досить різноплановими. Так, німецька

асоціація сільськогосподарських коопе�

ративів очікує, що валовий збір озимого

ячменю урожаю 2020 року у Німеччині

перевищить результат 2019 року на 1,1%,

що у натуральному виражені становить

130 тис. т.

У Франції затяжні дощі на півночі

погіршили стан посівів озимого ячменю

до найнижчого з 2012�го року рівня. Так,

станом на поточну дату у доброму та від�

мінному стані перебуває 63% посівів.

Минулого маркетингового року на ана�

логічну дату даний показник становив

81%. Також, слід зауважити, що у Фран�

ції спостерігається затримка посівної

кампанії ярого ячменю: наразі сівба про�

ведена на 34% площі, водночас як мину�

лого року польові роботи вже фактично

були завершені. 

Станом на 18 березня закупівельні
ціни в портах України на ячмінь перебу�
вають у діапазоні 4600�4850 грн/т.

КУКУРУДЗА. На біржових та фізич�

них ринках зернових відчувається загаль�

не занепокоєння щодо масштабного

зниження попиту на всю товарну групу,

викликаного пандемією. Покупці не

вчиняють активних дій для укладення

зовнішньоекономічних контрактів на па�

даючому ринку, натомість продавці під�

даються паніці та активно знижують

власні цінові пропозиції, чим лише по�

гіршують ситуацію, що склалася.

Одна з американських аналітичних

компаній знизила прогнози щодо вироб�

ництва сої і кукурудзи в Бразилії на

2 млн т через посушливі погодні умови,

які протягом останніх декількох місяців

переважали в частині регіонів Південної

Америки. Поточний прогноз виробниц�

тва сої становить 123 млн т, а кукурудзи

— 98 млн т. Зниження оцінки виробниц�

тва соєвих бобів торкнулося також і Ар�

гентини, наразі даний показник складає

51 млн т (�3 млн т). Повідомляється, що

кукурудза в Аргентині пройшла період

цвітіння на момент посухи, і тому Арген�

тинська товарна біржа не переглядала

свій попередній прогноз по даній куль�

турі і залишила його на рівні 50�51 млн

т. Відмітимо, що цінові пропозиції арген�

тинських та бразильських експортерів

кукурудзи на сьогодні залишаються най�

дешевшими на ринку і складають основ�

ну конкуренцію продавцям цієї культури

з України та США.

Станом на 18 березня закупівельні
ціни в портах України на кукурудзу пе�
ребувають у діапазоні 4930�5050 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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

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

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес0Трейдинг» на 18.03.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 4800 – 5100 5050 – – – 4250
ТОВ «Королівське ХПП» – 4800 – 5100 5050 – – – 4250
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4450
ТОВ «УкрАгроКом» – 4800 – 5100 5050 – – – 4250
ПАТ «Шарівське» – 4800 – 5100 5050 – – – 4250



Психологи і класики радять

заради збереження нерво0

вої системи не читати «на

ніч радянських газет» і заба0

гато новин про поширення

COVID019, адже нервова си0

стема тісно пов'язана з

імунною. А саме імунітет є

нашою основною зброєю

проти небезпечної хвороби.

Тож слід згадати про інші

пандемії в історії людства і

позбавлення від них.

Розпочнемо 
з верблюдів
ЧИ ЗНАЛИ ВИ, що вакцинами

ми зобов'язані коровам? 

Розпочати доведеться з давніх

стосунків чорної, або ж натураль�

ної, віспи (лат. variola) і людства.

Оскільки вірус натуральної людсь�

кої віспи близький до вірусу вер�

блюжої віспи, зараз вважається,

що люди підхопили хворобу саме

від цих тварин на початку нашої

ери.

Вірус був справді нещадний.

Відомо, що 737 року від віспи ви�

мерло більше 30% населення Япо�

нії, а рівень смертності в густона�

селених районах доходив до 70%. 

Мало хто уникне 
віспи і кохання 
ВБЕРЕГТИСЯ від хвороби нама�

галися у різний спосіб. Напри�

клад, в Індії вигадали вузькоспе�

ціалізовану богиню віспи — Ма�

ріаталі. Її зображували у вигляді

молодої жінки в червоному одязі.

За легендами, вона мала занадто

запальний характер: розсердив�

шись якось на батька, в гніві ки�

нула йому в обличчя своє золоте

намисто, і там, де намистини тор�

кнулися шкіри, з'явилися пустули.

Щоб не гнівити панянку, віруючі

намагалися задобрити й умило�

стивити Маріаталі, приносили їй

жертви. У Кореї епідемії віспи по�

яснювали поганим характером

духа, якого називали «шановний

гість Віспа». Йому ставили вівтар,

куди приносили кращу їжу і вина,

щоби лише відчепився від людей.

З 7 ст. віспа фігурує під збере�

женою досі її латинською назвою

variola, вперше вжитою 570 року.

Віспа забирала щорічно безліч

життів в Європі. Наприклад, про

неї знали нормани під час навали

на Париж 846 року. Так, відомо,

що захворіла людина наближена

до короля Карла Лисого. Той мо�

ментально запровадив карантинні

заходи: наказав убити всіх зараже�

них, а також усіх, хто був при хво�

рих.

Втім, іноді і найжорсткіші за�

ходи не рятували монархів. Бур�

гундська королева Аустрігільда,

вмираючи від віспи, просила

свого чоловіка як останню милість

стратити обох її лікарів, якщо

вони не зуміють врятувати її. Ко�

роль Гунтран виконав прохання

дружини, що, зрозуміло, мало чим

допомогло запобігти епідемії. По�

ширення хвороби набуло такого

масштабу, що майже неможливо

було зустріти людину, яка не пе�

рехворіла на віспу. У середні віки у

німців навіть з'явилася приказка:

мало хто уникне віспи і кохання.

Пандемія і безнадія
БОРОТЬБА з віспою була довгою

і до кінця 18 ст. безуспішною.

Людство наче змирилося з про�

кляттям: лікарі стверджувати, що

кожна людина повинна захворіти

на віспу, принаймні один раз у

житті. Англійський лікар Кільвай

у своєму трактаті про віспу 1593�

го вважав «зайвим вдаватися в до�

кладний опис цієї хвороби, ос�

кільки вона добре відома майже

кожному». З Європи віспа перей�

шла до Америки, де 1527 року

вона забрала багато мільйонів

життів, зокрема вимерли без за�

лишку багато племен. Францію

1577 і 1586 років охопили страшні

віспяні епідемії.

Відомий англійський історик

Томас Маколей, кажучи про

смерть королеви Марії, яка заги�

нула від віспи наприкінці 17 ст.,

зауважує, що ця хвороба була на

той час однією з найжахливіших

підсобниць смерті: «Мор або чума

була більш смертельна, але вона

відвідала наш берег лише одного

разу або двічі на пам'яті людей,

тоді як віспа невідступно перебу�

вала між нами».

Починаючи з 17 ст. є вже бага�

то фактичних даних про віспу, за�

реєстрованих сучасниками. Ос�

кільки не було країни в Старому і

Новому Світі, в якій би не лютува�

ла віспа, виходить страшна карти�

на винищення людства. У ба�

гатьох державах збереглися стати�

стичні дані про смертність від

віспи. Наразі вчені підрахували,

що взагалі в Європі щорічно по�

мирало від віспи більше 1,5 міль�

йонів осіб.

Простий факт: у Франції 18

ст., коли поліція розшукувала ко�

гось, то в якості особливої прик�

мети вказувалося: «знаків віспи не

має». Масове поширення віспи

стало однією з причин зловживан�

ня косметикою: товстий шар

білил і рум'ян, накладений на

обличчя, надавав шкірі бажаний

відтінок і замаскувати віспяні

шрами.

Варіоляція — 
ліки останньої надії
СХІДНІ лікарі і філософи Ар�Разі

та Авіцена залишили класичні

описи натуральної віспи. Ар�Разі,

зокрема, згадував у трудах про ва�

ріоляцію, щеплення легкої форми

людської віспи. На Сході це стало

першою серйозною протидією

хворобі з боку людини.

Варіоляція полягала в щеплен�

ні віспяного гною з дозрілої пусту�

ли хворого натуральною віспою,

що приводила до захворювання

віспою в легкій формі. Цей спосіб

був відомий на Сході принаймні з

раннього Середньовіччя, в Індії

про нього збереглися записи 8 ст.,

а в Китаї — 10 ст. 

До Європи цю методику при�

везла з Туреччини майже за 10

віків потому дружина британсько�

го посла в Константинополі Мері

Уортлі Монтегю 1718 року, яка,

дізнавшись про варіоляцію у тур�

ків, прищепила свого шестирічно�

го сина. В Англії, після дослідів

над злочинцями і дітьми з церков�

них притулків, віспа була прище�

плена сім'ї британського короля

Георга I.

У перші 8 років в Англії віспу

прищепили 845 людям, з яких 17

мали летальні наслідки, тобто ва�

ріоляція давала 2% смертності.

Оскільки натуральна віспа приз�

водила до смертності у 10�20 разів

більше, то варіоляція користува�

лася спочатку широкою популяр�

ністю. Однак, оскільки вона іноді

приводила до смерті щеплених від

віспи, часто сама викликала епіде�

мії і не завжди захищала від по�

дальшого зараження, то поступо�

во вона вийшла з ужитку. Ан�

глійський лікар Гебердена довів

наприкінці 18 ст., що за 40 років

застосування варіоляції лише в

Лондоні загинуло на 25 тис. хво�

рих більше, ніж за стільки ж років

до введення щеплень. Варіоляцію

заборонили у Франції актом пар�

ламенту 1762 року, але проіснувала

вона в Англії до 1840�го. 

Вольтер, зокрема, писав таке:

«Звичайно в Європі кажуть, що

англійці божевільний і екзальтова�

ний народ; божевільний, оскільки

своїм дітям прищеплює віспу, щоб

перешкодити появі у них хвороби;

екзальтований, оскільки з радістю

передає своїм дітям цю жахливу

хворобу з метою попередити зло

ще невідоме. Англійці ж зі свого

боку кажуть: інші європейці —

труси і звироднілі люди: труси

тому, що вони бояться заподіяти

дітям незначний біль; вироджу�

ються люди тому, що піддають

своїх дітей небезпеці загинути від

віспи».

Справжні ліки
НАПРИКІНЦІ 18 ст. відразу кіль�

ка спостерігачів звернули увагу на

коров'ячу віспу — хворобу, прита�

манну коням і коровам, яка дуже

нагадувала віспяні висипання у

людини. Однак коров'яча віспа у

тварин протікала значно легше,

ніж натуральна віспа у людини, і

могла їй передаватися. Доярки

часто хворіли на коров'ячу віспу,

але згодом не заражалися нату�

ральною. 

Ще 1765 року Суттон і Фью�

стер повідомили лондонському

медичному товариству, що коро�

в'яча віспа, якщо нею заражається

людина, оберігає її від захворю�

вання натуральною людської віс�

пою. Лондонське медичне товари�

ство визнало їхнє спостереження

випадковістю, що не заслуговує

подальшого дослідження. Однак

1774�го англійський фермер Бен�

джамін Джест успішно прищепив

коров'ячою віспою свою сім'ю, і те

саме зробив німецький вчитель

Петер Плетт 1791 року.

Незалежно від них це виявив

англійський лікар і натураліст Ед�

вард Дженнер, який, споглядаючи

природні випадки коров'ячої

віспи, у травні 1796�го наважився

зробити публічне дослідження

щеплення коров'ячої віспи. У

присутності лікарів і сторонньої

публіки Дженнер зняв віспу з руки

молодої доярки Сари Нелмс, що

заразилася коров'ячою віспою ви�

падково, і прищепив її восьмиріч�

ному хлопчику Джеймсу Фіппсу. 1

липня того ж року Дженнер при�

щепив Фіппсу натуральну людсь�

ку віспу, яка не вплинула на під�

дослідного.

Два роки по тому Дженнер

опублікував свою роботу, де зазна�

чав, що коров'яча та натуральна

віспа — це дві форми однієї хво�

роби, тож перенесення коров'ячої

віспи передає людині несприй�

нятливість до натуральної. 

1800 року щеплення коров'я�

чою віспою були визнані обов'яз�

ковими в англійській армії і на

флоті. У ці роки вона поширилася

в англійських колоніях, Північній

Америці і далі в Європі. 1803 року

іспанський король, переконаний у

користі щеплень, наказав своєму

особистому лікарю Франциску

Хав'єру де Бальмену доставити

вакцину в іспанські володіння в

Північній і Південній Америці.

Щоб протримати її в придатному

стані під час подорожі, лікар узяв

із сирітських притулків Іспанії 22

хлопчиків у віці від 3 до 9 років, які

раніше не мали коров'ячої або на�

туральної віспи. Під час переїзду

через Атлантичний океан де Баль�

мен прищеплював сиріт «живим

ланцюжком», щоб зберегти вакци�

ну. Двоє дітей були щеплені перед

від'їздом, і коли пустули коров'ячої

віспи з'явилися на їх руках, пере�

дали їх двом наступним.

Вакцина і надалі удосконалю�

валася. Втім, її поширення світом

було доволі повільним. 1967 року

Всесвітня організація охорони

здоров'я (ВООЗ) ухвалила рішен�

ня про інтенсифікацію викорінен�

ня натуральної віспи за допомо�

гою масової вакцинації людства.

Останній випадок зараження

натуральною віспою природним

шляхом був описаний в Сомалі

1977 року. 1978 року зафіксовано

останній випадок лабораторного

зараження. Офіційно про викорі�

нення віспи було оголошено 1980

року на Асамблеї ВООЗ.

І про етимологію
НУ А ТЕПЕР про етимологію, або

походження. Тут все просто: vacci�

na з латини перекладається як

«коров'яча». Вакцина — це біоло�

гічний препарат, що забезпечує

активацію набутого імунітету до

конкретного захворювання. Тобто

організм стає здатним знешко�

джувати чужорідні і потенційно

небезпечні мікроорганізми (або

молекули токсинів), які вже по�

трапляли в організм раніше. 

* * *

Як бачимо, людство довело,

що може перемогти пандемію. За�

лишається сподіватися, що це не

забере так багато часу, як боротьба

з чорною віспою.

Підготував Павло Мороз
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Людство проти хвороби: історія перемоги

Пам'яті Едварда ДЖЕННЕРА присвячено кілька художніх творів. 
Один із них, роботи Джуліо Монтеверде (1873 рік), 

зображує момент вакцинації 


