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У переддень професійного

свята — Дня працівників

сільського господарства, ро�

боти в полі вітчизняні аграрії

практично завершили. Що�

правда, несприятливі погодні

умови внесли свої корективи. 

Тож, за даними Мінагрополі�

тики станом на 17 листопада 2016

року, зернові та зернобобові куль�

тури (включаючи кукурудзу) при

прогнозі 14,3 млн га обмолочено

на площі 13,3 млн га (93% до

прогнозу), намолочено 59,7 млн т

зерна (2015 р. — 58,6 млн т) при

врожайності 44,8 ц/га (2015 р. —

41,0 ц/га). 

Кукурудзу на зерно обмолоче�

но на 3,3 млн га (78%), намолоче�

но 20,6 млн тонн (2015 р. — 20,7

млн тонн) при врожайності 62,3

ц/га (торік — 55,3 ц/га).

Гречку зібрано зі 149 тис. га

(100%), намолочено 191 тис. т при

врожайності 12,8 ц/га.

Просо обмолочене на 104 тис.

га (100%), намолочено 191 тис. т

при врожайності 18,3 ц/га.

Найбільший вал зерна намо�

лотили хлібороби у Вінницькій

області — 5,5 млн тонн, Одеській

— 4,5 млн тонн, Полтавській —

4,1 млн тонн, Харківській — 3,9

млн тонн, Черкаській — 3,7 млн

тонн, Кіровоградській та Дніпро�

петровській — 3,5 млн тонн, Київ�

ській — 3,2 млн тонн, Хмельниць�

кій — 2,9 млн тонн, Миколаїв�

ській — 2,8 млн тонн, Запорізькій

та Чернігівській — 2,6 млн тонн,

Сумській — 2,4 млн тонн, Хер�

сонській — 2,3 млн тонн та Терно�

пільській — 2,2 млн тонн. 

Найвища врожайність зерно�

вих та зернобобових культур у

Вінницькій — 65,0 ц/га, Черкась�

кій — 63,1 ц/га, Київській — 59,8

ц/га, Хмельницькій — 57,4 ц/га та

Полтавській — 56,5 ц/га областях.

Крім того, продовжується зби�

рання соняшнику, який при прог�

нозі 5,9 млн га обмолочено на

площі 5,8 млн га (99%), намолоче�

но 13,3 млн тонн (торік — 11,0

млн тонн) при врожайності 22,7

ц/га (2015 р. — 22,0 ц/га).

Сою зібрано з 1,7 млн га (95%),

намолочено 3,98 млн тонн (торік

— 3,7 млн тонн), при врожайності

22,8 ц/га (торік — 17,7 ц/га).

Цукрові буряки викопано на

249 тис. га (85%), накопано 11,9

млн тонн (торік — 9,5 млн тонн)

при врожайності 478 ц/га (2015 р.

— 423 ц/га), вивезено 10,9 млн

тонн.

Разом із тим, сівбу озимих

зернових при прогнозованій

площі 7,4 млн га проведено на

площі 6,9 млн га, або 94% до

прогнозу (2015 р. — 6,6 млн га), з

них: озимої пшениці та тритикале

при прогнозі 6,2 млн га посіяно

5,9 млн га, або 95% (торік — 5,6

млн га); жита при прогнозі 147

тис. га посіяно 158 тис. га, або

107% (2015 р. — 145 тис. га); ози�

мого ячменю при прогнозі 1,0

млн га посіяно 872 тис. га, або

85% (торік — 858 тис. га). 

Крім того, озимий ріпак при

прогнозі 724 тис. га посіяно на 844

тис. га, або 117%.

Продовження на стор. 3

Осінній комплекс — на фінішній прямій

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ТЕХНОЛОГІЇ
´EUROPOLIGONª ó ДОСЛІДЖЕННЯ 
В ІМ'Я НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
Компанія LNZ Group втілила в життя
потужний агропроект під назвою
EUROpoligon. Упродовж нього фахівці LNZ
Group, журналу «Зерно» та компанії AgriLab
дослідили 68 гібридів кукурудзи різних груп
стиглості від всесвітньо відомих
виробників насіння.

8

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
НИВА БЛАГОЧИННОСТІ

Влітку цього року було створено
благодійну організацію
«Благодійний фонд «Нива
Переяславщини». За три місяці
щільної роботи було надано
благодійної допомоги на суму понад
1,5 мільйони гривень. 
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КОМПАНІЇ
НІБУЛОН РОЗПОЧНЕ ПАСАЖИРСЬКІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА КРИЛАТИХ КОРАБЛЯХ

Два нібулонівські «Восходи», що цьогоріч поповнили
ряди флоту компанії, мають українське походження і
2002*й рік випуску. Планується, що вже навесні 2017
року кораблі на підводних крилах здійснюватимуть
пасажирські рейси Дніпром і Південним Бугом. 

СВІТОВІ РИНКИ
ЕКСПОРТ ДО АЗІЇ, 
АБО ЯК ПРИБОРКАТИ КИТАЙСЬКОГО ДРАКОНА
Україна втрачає експортні позиції у традиційних
галузях промисловості. Натомість зміцнюється
аграрний експорт. Географічна структура українського
експорту залишається незмінною вже кілька років
поспіль. Провідні позиції належать трьом регіонам —
країнам Європейського Союзу, Азії та Африки.

ПЕРЕДПЛАТА	2017
Шановні читачі! Відкрито передплату�2017!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2017�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

17.11.2016

Зміна 
за тиж(

день

Зміна 
з початку

року
UX(індекс (UA) 797,32 (6,0% 16,3%
РТС (RU) 990,58 (0,3% 30,8%
WIG 20 (PL) 1756,09 (2,3% (5,5%
WIG Ukraine (PL) 509,92 0,0% 33,5%
DAX* (DE) 10663,87 0,2% (0,7%
S&P 500* (US) 2176,94 0,6% 6,5%

20 Листопада – День працівників сільського господарства

Землероби групи компаній «Нива Переяславщини» завершують збирання кукурудзи у Згурівському районі Київської області

Шановні аграрії!

Від щирого серця вітаю вас

із професійним святом – Днем

працівників сільського госпо�

дарства!

Сільське господарство зай�

має особливе місце в економі�

ці України. Родюча земля — це

наше багатство, аграрна галузь

— це невичерпний потенціал

розвитку нашої країни!

Від вашої доблесної та

наполегливої праці залежить

продовольча безпека держави.

Ви — приклад майстерності та

завзяття, патріотизму та щирої

любові до рідної землі.

Дякую вам за самовідда�

ність та працьовитість, за віру

та непохитність. Бажаю вам і

вашим родинам здоров'я та

злагоди, впевненості у майбут�

ньому та гордості за день сьо�

годнішній.

Зі святом!

З повагою та вдячністю,

Герой України,

генеральний директор

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський

ПРИВІТАННЯ ДО СВЯТА



Перспективи розвитку агропромисло�

вого комплексу України обговорюва�

ли під час проведення круглого столу

16 листопада в інформагентстві

«УКРІНФОРМ» фахівці галузі й аграр�

ні журналісти. Організатором заходу

виступили Українська Зернова Асоці�

ація (УЗА) та Спілка аграрних журналі�

стів України (САЖУ). Захід відбувся

напередодні професійного свята —

Дня працівників сільського господар�

ства, тому на ньому менше говорили

про підсумки роботи вітчизняного

АПК, а більше накреслювали пробле�

ми і пропонували шляхи їхнього вирі�

шення.

СЕРЕД учасників обговорення були прези�

дент УЗА Володимир Клименко, президент

САЖУ Юрій Михайлов, народні депутати Ук�

раїни, члени Комітету з питань аграрної полі�

тики і земельних відносин ВРУ Іван Мірошні�

ченко та Леонід Козаченко, голова Державної

служби України з питань безпеки харчових

продуктів і захисту споживачів Володимир

Лапа, в.о. заст. начальника департаменту упра�

вління рухом ПАТ «Укрзалізниця» Олександр

Фролов, голова Комітету зернових і олійних

культур ЄБА Микола Горбачов, генеральний

директор Асоціації «Укроліяпром» Степан

Капшук, голова Ради директорів Союзу

молочних підприємств Вадим Чагаровський,

адвокат партнер ПФ «Софія» Олександр Полі�

водський, президент Всеукраїнської асоціації

виробників продукції садівництва та виногра�

дарства Валерій Петров, керівники провідних

агрокомпаній, журналісти САЖУ.

Жвава дискусія тривала довкола питань

формування Державного бюджету України на

2017 рік і передбачених у ньому видатків для

АПК, оподаткування вітчизняної галузі, а

також питання ринку землі сільськогосподар�

ського призначення в умовах дії мораторію.

Наразі маємо на меті навести лише сти�

слий фрагмент цієї жвавої дискусії, який окре�

слює питання Держбюджету�2017 для аграріїв

та думки члена профільного парламентського

комітету Івана Мірошніченка. Він, зокрема,

говорив про таке:

Із передбачених у Держбюджеті�2017 грошей
для АПК реально у наявності є трохи більше по�
ловини. У держбюджеті�2017 на підтримку аг�

ропромислового комплексу передбачено 5,5

млрд, а реальних грошей у бюджеті на зазначе�

ні цілі є 2,8 млрд грн.

«Була озвучена цифра 5,5 млрд грн на по�

треби АПК. Із них у наявності у бюджеті є ре�

альних грошей 2,8 млрд грн, решта ресурсів

повинна була прийти від спеціальних фондів

або від повернення так званих «грошей Яну�

ковича». Виникає питання, чи буде решта

коштів? Позиція Прем'єр�міністра і профіль�

ного міністерства, що 5,5 млрд грн мають бути

чітко забезпечені й піти в агропромисловий

комплекс. Я думаю, нам це вдасться», — зая�

вив він.

Спецрежим для аграріїв можуть замінити
програми прямої державної підтримки. 

Ті сфери сільгоспвиробництва, які не

мають значної експортної виручки, мають бути

підтримані через програму прямої державної

підтримки. «Наразі вдалося домовитися, —

сказав Іван Мірошніченко, — що ті сфери

сільгоспвиробництва, які не мають значної ек�

спортної виручки — молоко, ВРХ, м'ясо птиці,

яйця, садівництво, виноградарство — ці сфери

мають бути підтримані через програму прямої

державної підтримки. Оскільки МВФ наполя�

гає, що спецрежиму не повинно бути, прак�

тично ту ж саму підтримку ми мусимо забез�

печити через пряме державне бюджетне фі�

нансування».

Він зазначив, що поки другий проект бюд�

жету, який наразі внесено до парламенту, не

має таких змін. І додав, що головний фінансо�

вий документ країни мав бути винесений в се�

сійну залу на голосування поточного четверга.

Проте, швидше за все, він розглядатиметься в

парламентській залі за два тижні, тож іще є

трохи часу для відстоювання належного фінан�

сування АПК.

За словами промовця, є попередня домов�

леність, що саме з 5,5 млрд грн, передбачених у

Держбюджеті�2017 на АПК, виділятимуться

кошти, в першу чергу, на підтримку сіль�

госпвиробництва, яке не має значної частки в

експортній виручці країни: «У нас є домовле�

ність з Прем'єр�міністром і міністром фінан�

сів, що будь�яка додаткова сума коштів, яку ми

зможемо принести в бюджет, буде скерована

на агропромисловий комплекс».

Цього року сумарна площа сільгоспугідь, з
яких були сплачені податки 2016 року, порівняно
з минулим роком, зменшилася вдвічі. «Отримали

позавчора інформацію з Державної фіскальної

служби та з міністерства фінансів. Сумарна

площа сільгоспугідь, з яких були сплачені по�

датки 2016 року, порівняно з 2015 роком, змен�

шилася вдвічі. Ми пішли з 32 млн га практич�

но на 18 млн га. Ця цифра підтверджує, що

земля пішла в тінь, і з неї не сплачуються

жодні податки. Згідно з нашими оцінками, 25�

30% землі перебуває в тіні, хоча точних цифр,

на жаль, немає». 

За словами нардепа, профільний комітет

ВР підготував законопроект, який зобов'яже

сплачувати податки на землю, і не важливо,

здали її в оренду чи ні.

Мораторій на землю продовжили з умовою
розробити протягом шести місяців законопроек�
ти, які приведуть Україну до ринку землі. 

При ухваленні останнього рішення про

продовження мораторію на землю було досяг�

нуто домовленості про розробку за 6 місяців

трьох блоків законопроектів, які приведуть до

відкриття в Україні ринку землі, 2 з яких вже

готові.

«Ситуація з ринком землі у нас унікально�

парадоксальна. На сьогодні в парламенті

немає єдиної думки, яким має бути ринок

землі і як до нього прийти, тому вкотре було

продовжено мораторій на рік, добре що не на

5�ть і не на 10�ть. При продовженні було до�

сягнуто домовленості, що протягом 6 місяців

мають бути розроблені законопроекти, які по�

етапно приводитимуть нас до ринку».

За словами учасників круглого столу, го�

ловним чинником, який зупиняє відкриття в

Україні ринку землі, є страх і невизначеність,

що буде, коли ринок запуститься, а також від�

сутність єдиного зводу законів — оновленого

Земельного кодексу, — який би регламентував

всі питання щодо землі в Україні.

Пакет законопроектів, які зараз розробля�

ються, повинні прибрати цей страх. Перший

блок законопроектів стосується механізмів

оренди.

«Механізми оренди мають використовува�

тися як фінансовий інструмент, права оренди

повинні мати право бути закладеними, бути

проданими, і шляхом таких інструментів при

нормальному фінансовому ринку, у випадку,

якщо хтось із власників землі у рамках орендо�

ваного масиву захоче продати, орендар завжди

зможе отримати доступ до грошей і цей обсяг

викупити».

Другий блок — це пакет законопроектів,

який забезпечить українців, власників землі,

у разі відкриття ринку, можливістю не просто

продати землю, а створити там бізнес, не

просто так, а під заставу землі, під забезпе�

чення.

«Насправді, перший і другий блок законо�

проектів готові й підписані і можуть дуже

швидко піти у Верховну Раду. Але потрібно

приймати відразу три блоки. Третій блок за�

конопроектів — стосуватиметься самого

ринку».

Думки і виступи інших учасників круглого

столу ми запропонуємо в наступних числах ви�

дання. 
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Круглий стіл УЗА і САЖУ

Президент вніс 
до ВРУ законопроект 
про ЗВТ із Канадою
ПРЕЗИДЕНТ Петро Поро�

шенко вніс на розгляд Верхов�

ної Ради законопроект «Про

ратифікацію Угоди про зону

вільної торгівлі між Україною

та Канадою», визначивши його

як невідкладний для позачерго�

вого розгляду, повідомляє прес�

служба глави держави. Законом

ратифікується Угода, вчинена

між двома країнами у липні ц.р.

Очікується, що реалізація

положень документу сприяти�

ме розвитку двостороннього

торговельно�економічного

співробітництва між Україною

і Канадою, дозволить вітчизня�

ним товаровиробникам отри�

мати переваги від безмитного

доступу до ринку Канади, від�

криє можливості для українсь�

кого бізнесу як для розширен�

ня ринків збуту, так і для роз�

витку та модернізації власного

виробництва з метою підви�

щення конкурентоспроможно�

сті на нових ринках. Передба�

чається також, що реалізація

Угоди сприятиме створенню

нових робочих місць в Україні.

Повідомляється, що Ка�

надське агентство міжнародно�

го розвитку фінансує шість

проектів в українському АПК

на 61,2 млн канадських доларів.

ЗВТ з Канадою має поліпшити

інвестклімат України в цілому і

відкрти можливості для поста�

вок вітчизняної сільгосппро�

дукції до інших країн Північної

Америки: США і Мексики. 

Угодою передбачено, що

Канада скасовує ввізне мито на

всю українську агропродукцію,

крім 22 товарних груп. До цього

переліку, зокрема, ввійшли

пшениця, ячмінь, молочні про�

дукти, курятина й індичатина,

яйця, яловичина, свинина,

маргарин. Ці продукти укра�

їнські аграрії зможуть експор�

тувати за нульовою ставкою

ввізного мита тільки в рамках

глобальних квот.

Які ж переваги обіцяє укра�

їнським аграріям створення

ЗВТ з Канадою? Вітчизняні то�

вари отримують доступ на

ринок з населенням близько 35

млн осіб. Поки що обсяги екс�

порту до Канади невисокі —

близько $30,2 млн, із них на

продукцію АПК припадає

всього $3,7 млн. Це майже на

третину менше, ніж роком ра�

ніше. Основна проблема — ви�

сока вартість доставки через

відстані між країнами.

НОВИНИ ï СТИСЛО



Олексій Вадатурський

«РІЧКОВІ» адміністрації, нові

необґрунтовані збори або вільний

доступ до українських річок для

флоту всіх країн, що не може до�

зволити собі жодна країна світу —

у парламенті вирішили, що настав

час реформувати річкові переве�

зення. Тільки результатом такого

реформування може бути зни�

щення цілої галузі.

Трохи про «НІБУЛОН»
ЗА ЧАС роботи на українському

ринку наша компанія не отриму�

вала жодних пільг від держави на

організацію річкових перевезень.

За проектами, розробленими ук�

раїнцями, ми збудували з укра�

їнського металу наш вантажний

український флот, який працює

під українським прапором і на

якому працюють виключно укра�

їнці. Сьогодні у нас 53 одиниці

флоту.

Нам ніхто не допомагав розчи�

щати русла рік та робити днопо�

глиблення на Дніпрі, Південному

Бугу та інших річках. Ми самі, не

завдяки підтримці держави, а зав�

дяки тому що держава нам зава�

жала, впродовж п'яти років отри�

мали 47 дозволів на виконання

днопоглиблення і самі за власні

кошти це зробили.

Якби ми це не зробили, через

Південний Буг могли би ходити

гуси.

Дешево чи швидко
ЗАРАЗ річкові перевезення є до�

рожчими, ніж залізничні. В усіх

розвинених країнах — навпаки.

Там вже давно зрозуміли, що тіль�

ки річковий транспорт може

зняти навантаження з доріг та

зекономити кошти на ремонт ав�

томобільних та залізничних магі�

стралей. 1 млн тонн вантажу, пе�

ревезеного річкою, зекономить

790 млн грн на ремонтні автомо�

більних доріг.

Чому річковий транспорт по�

винен бути дешевшим за наземні

види транспорту? Тому що річкові

перевезення є більш повільними і

програють наземним видам транс�

порту у строках доставки вантажів.

Наприклад, тривалість рейсу Оча�

ків�Кремнчук�Очаків становить 10

діб, а доставка вантажу з Кремен�

чука до Миколаєва залізницею

триватиме лише 2 доби. Тому біз�

нес сам має вирішувати, що для

нього важливіше — строки достав�

ки чи вартість перевезень.

Думаю, бізнес перевозитиме

вантажі річками тоді, коли вар�

тість перевезень буде нижчою за

інші види транспорту. Коли ван�

тажовідправник зможе обирати

серед альтернативних видів транс�

порту.

В Європі при перевезенні то�

варів річками судновласники не

сплачують ніяких платежів до бю�

джетів. Буксирний флот отримує

пальне, не сплачуючи акциз. І нія�

ких платежів за проведення по ка�

налу, за розведення шлюзів, за

розведення мостів.

А тепер поглянемо на карту

України. Подивіться, де в нас

річки, і де Чорноморськ, Одеса,

Південний та інші порти. Вони

стоять за річками. Подивіться на

те, де розміщені ключові морські

порти Західної Європи — Гент,

Антверпен, Роттердам, Амстер�

дам, Гамбург — у гирлах річок.

Сьогодні портам Великої

Одеси не вигідно, щоб Дніпро та

Південний Буг були транспортни�

ми артеріями. І тому їхнє лобі не

дозволяє Мінінфраструктури

прийняти необхідні рішення.

Нічого нового, працює ідеоло�

гія розвитку морських портів, яка

була започаткована попередньою

владою. Тож промислово�фінансо�

ва структура Ріната Ахметова упра�

вляє одеськими портами, а інша

промислово�фінансова структура

Костянтина Григоришина планує

управляти ще й Дніпром.

Чи потрібна нам 
іще одна адміністрація
АДМІНІСТРАЦІЯ морських пор�

тів (АМП) себе повністю дискре�

дитувала. Вона створювалася, щоб

концентрувати великі фінансові

потоки і використовувати їх не для

розвитку держави, а для розвитку

портів Ахметова, наприклад.

Які наслідки реформування

господарського комплексу

АМПУ? Загальний вантажообіг

портів, не враховуючи порт анек�

сованого Криму, 2012 року стано�

вив 150 млн т, в 2013 — 148 млн т, в

2014 — 144 млн т, 2015 — 144 млн т.

До реформування держава від

портів отримала $223 млн у бю�

джет, після реформування — $127

і $176 млн. Ця реформа призвела

до того, що державі підприємства

морського транспорту зменшили

платежі до держбюджету. 

Значна частина доходів, які

має отримувати держава, осідають

на рахунках АМП.

Яскравий приклад того, на�

скільки високими є корупційні ри�

зики, і наскільки непрозоро ці

кошти можуть бути використані —

сумнозвісний тендер на днопогли�

блювальні роботи у морському

порту Южний. І за прикладом

АМП так само планується створи�

ти Адміністрацію внутрішніх вод�

них шляхів України. Щоб узакони�

ти цю структуру, до Верховної Ради

внесено пакет законопроектів

2475а, 2476а, 2712 та 2713. Якщо ці

закони приймуть у запропонованій

редакції, українське суднобудуван�

ня ніколи не відродиться.

По�перше, буде вигідно заво�

зити судна без ПДВ і без мита, які

потім працюватимуть під інозем�

ним прапором у наших внутріш�

ніх водах. Хоча у випадку будів�

ництва суден в Україні суднобу�

дівники сплачують мито і ПДВ,

коли купують імпортне обладнан�

ня. Отже, українські суднобудів�

ники будуть піддані дискримінації

і поставлені у невигідне станови�

ще порівняно з нашими інозем�

ними конкурентами.

По�друге, собівартість переве�

зення на суднах, які випущені на

наших заводах, буде більшою,
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ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 10 листопада 2016

року обстеження посівів озимих

зернових культур показує, що

сходи отримано на площі 5,8

млн га (84% до посіяних), із них

у доброму та задовільному стані

4,8 млн га (82%), в слабкому та

зрідженому стані — 1,0 млн га

(18%). За підрахунками, близь�

ко 1,1 млн га, або 16%, посівів

не утворили сходів.

Крім того, сходи озимого рі�

паку отримані на площі 757,5

тис. га (91% до посіяних), із них

у доброму та задовільному стані

602,1 тис. га (80%), в слабкому

та зрідженому стані — 154,4 тис.

га (20%). Крім того, в Черкась�

кій області посіви загинули на

площі 1,0 тис. га. За підрахунка�

ми, майже 78,8 тис. га, або 9%,

посівів не утворили сходів.

Подальший стан посівів,

особливо тих, що не зійшли,

слабких та зріджених остаточно

залежатиме від температурного

режиму. 

Сільгоспвиробники продов�

жують закуповувати мінеральні

добрива для внесення їх під

урожай наступного року. Врахо�

вуючи перехідні залишки, ста�

ном на 11 листопада 2016 року,

в агропідприємствах є в наявно�

сті 673 тис. тонн поживних ре�

човин мінеральних добрив

(2015 р. — 645 тис. тонн), що

становить 110% до заявки.

Технічний парк вітчизняно�

го АПК нараховує 309 тис. оди�

ниць тракторів та понад 50 тис.

одиниць зернозбиральних ком�

байнів.

За даними департаментів аг�

ропромислового розвитку ОДА,

за 9 місяців 2016 року аграріями

придбано 6902 од. техніки на

суму близько 7,2 млрд грн, у

тому числі: тракторів — 1740 од.

(2,1 млрд грн), зернозбиральних

комбайнів — 589 од. (1,9 млрд

грн), ґрунтообробної техніки —

1209 од. (476 млн грн), посівної

техніки — 720 од. (679 млн грн)

та іншої техніки й обладнання

— 2644 од. (2,0 млрд грн).

Торік за аналогічний період

було придбано 6143 од. сільсь�

когосподарської техніки на

суму 4,7 млрд грн. На умовах

фінансового лізингу через НАК

«Украгролізинг» станом на 4

листопада 2016 року аграрії

придбали 163 од. техніки на

суму 138,4 млн гривень. 

Технологічна потреба сіль�

госпвиробників у пальному на

2016 рік становить близько 1,4

млн тонн дизпалива та 326 тис.

тонн бензину, зокрема, на пе�

ріод проведення осінніх польо�

вих робіт 522 тис. тонн дизпа�

лива та 111 тис. тонн бензину.

Станом на 11 листопада 2016

року придбано 521 тис. тонн

дизпалива та 115 тис. тонн бен�

зину, що становить відповідно

100% та 104% до технологічної

потреби на період проведення

осінніх польових робіт.

Середні оптові ціни склада�

ють: на дизпаливо — 19345

грн/т (збільшились проти від�

повідного періоду 2015 р. на

11%); на бензин — 23860 грн/т

(збільшились проти відповідно�

го періоду 2015 р. на 16%).

Осінній комплекс — на фінішній прямій
Початок на стор.1

Нова «реформа» на черзі, 
або Як добити український флот
ІНФРАСТРУКТУРА Портам Великої Одеси невигідно, щоб Дніпро та
Південний Буг були транспортними артеріями. І тому їхнє лобі не дозволяє
Мінінфраструктури прийняти необхідні для цього рішення.

Продовження на стор.4



Приймати закони для цього не

потрібно.

* * *

Дивує, що впродовж останніх

трьох тижнів навколо пакету «річ�

кових» законопроектів розгорну�

лась справжня істерія, яку роздму�

хують його автори. Ще більше

дивує те, що нарешті увагу на річ�

ковий транспорт України звернули

європейські партнери України —

посольство Королівства Нідерлан�

ди, високоповажні міжнародні фі�

нансові інституції — Світовий банк,

Європейський банк реконструкції

та розвитку, Європейський інвести�

ційний банк тощо.

Наші європейські партнери

щиро прагнуть ретельно вивчити іс�

нуючі проблеми і запровадити в Ук�

раїні кращий світовий досвід орга�

нізації роботи річкового транспорту.

Вони виділяють гранти і надають

Україні технічну допомогу у вив�

ченні цього питання. Тому ухвалю�

вати рішення парламенту про

прийняття законопроектів без їх де�

тального спільного обговорення —

прояв неповаги.

17 листопада в Мінінфраструк�

тури відбулося засідання Націо�

нального круглого столу з обгово�

рення концепції оновленої Націо�

нальної транспортної стратегії Ук�

раїни до 2030 року. Підкреслюю —

не стратегії, а лише її концепції.

Втім це не завадило авторам зако�

нопроектів рефлексувати з приво�

ду проекту закону «Про внутріш�

ній водний транспорт», прагнучи

будь�якою ціною запровадити річ�

ковий збір.

17 листопада до порядку денно�

го пленарного засідання Верховної

Ради було внесено законопроекти

2475а та 2712, проте до них, як ка�

жуть, не дійшли руки. За відсутно�

сті стратегії розвитку національної

транспортної системи прийняття

законопроекту 2475а не відповідає

запиту суспільства і бізнесу та не уз�

годжується зі стратегічними інтере�

сами держави.

Тому я змушений звернутись до

керівництва уряду й особисто до

Прем'єр�міністра, а також до між�

народних фінансових організацій,

та надати їм усі матеріали, які дово�

дять неприйнятність цих законо�

проектів для України.

За матеріалами авторської 
колонки Олексія Вадатурського 

на сайті інтернет�видання 
«Економічна правда»

ня, які могли би нести додатковий фінансовий

тягар у вигляді річкового збору? Відповідь оче�

видна — ні.

Очевидно, що ключова мета законопроекту

«Про внутрішній водний транспорт» — створити

передумови для формування постійного грошового

потоку поза межами державного бюджету, подібно�

го до того, який отримує АМПУ.

Цей потік не контролюватиметься ані органами

Державної казначейської служби, ані Рахунковою

палатою і не поповнюватиме державну казну. Такий

потік слугуватиме не державі, а лише тим, хто кон�

тролюватиме чергову Адміністрацію в сфері транс�

порту. Він не вирішить ані проблеми поглиблення

річок, ані модернізації шлюзів дніпровського ка�

скаду, ані інші проблеми річкового транспорту.

Чому річки не працюють
МИКОЛАЇВ та Херсон — це логічне продовження

річок Дніпро та Південний Буг. Але Миколаїв і Хер�

сон найдорожчі порти за вартістю заходу суден.

Найдорожчі у світі. Збори завищені щонайменше

вдвічі. Саме через дорогі тарифи річки у нас не

працюють.

Один долар на канальний збір варто взагалі ска�

сувати, оскільки морські порти Миколаїв і Херсон

— найдорожчі. Другий долар пропонується розді�

лити на два платежі: 50 центів на розвиток інфра�

структури міст Миколаєва і Херсона та під'їзних ав�

томобільних шляхів до них. Ще 50 центів — на

розвиток внутрішніх водних шляхів.

За законопроектом №2475а «Про внутрішній

водний транспорт» місцеві органи влади та самов�

рядування і місцеві територіальні громади позбав�

лені можливості впливати на вектор і пріоритети

розвиту водного транспорту.

Хочу запитати авторів: а чи доводилось вам бу�

вати у Миколаївському річковому порту, чи зверну�

ли ви увагу на те, в якому жахливому стані перебу�

вають міські шляхи в густонаселеній частині Ми�

колаєва? Адже саме на плечі місцевих органів влади

і самоврядування лягає фінансовий тягар утриман�

ня і ремонту автомобільних шляхів, якими до пор�

тів доставляються вантажі.

Якщо врахувати, що через Миколаїв проходить

20 млн т, а через Херсон 4 млн т, то 0,5 це приблиз�

но $12 млн, які можна направити на розвиток ін�

фраструктури під'їзних шляхів до Миколаєва і Хер�

сона. Цих грошей достатньо, щоби займатися дно�

поглибленням річок і ремонтом шлюзів.

Чекаємо на «тіньовий» флот
ТАКОЖ сьогодні ведуться великі дискусії: немає

флоту в Україні, немає чим перевозити вантажі. Що

треба зробити? 

Автори «річкових» законопроектів 2475а, 2476а,

2712 та 2713 пропонують нам зробити вільний до�

ступ до українських річок для флоту всіх країн під

будь�якими прапорами. Я переконаний, що у разі

прийняття парламентом цих законопроектів, саме в

українські річки ввійдуть судна, які колись входили

до складу флоту «Укррічфлоту», й які були збудо�

вані на українських верфях, але сьогодні зареєстро�

вані в офшорних юрисдикціях. Саме вони будуть

виконувати на українських річках перевезення під

«зручними» прапорами. І ми ще матимемо ситуа�

цію, коли українські моряки, які працюють на те�

риторії України, не сплачують податки державі.

Головним ідеологом, лобістом і рушійною

силою цих законопроектів, як не дивно, став обра�

ний виборцями Миколаївщини нардепутат Борис

Козир, який під час виборчих перегонів обіцяв роз�

вивати українське суднобудування і створювати ро�

бочі місця для українців. Проте жодна країна світу

не дає вільного доступу під іноземними прапорами

у свої внутрішні води. Наприклад, у США доступ

до Міссісіпі заборонений будь�яким суднам під іно�

земним прапором, в Росії — заборонений, в країнах

ЄС — дозволено тільки судна під прапорами країн�

членів ЄС. В Україні пропонують пустити дешевий

західний флот, який буде «бункеруватися» в ней�

тральних водах, і який не буде сплачувати акциз, а

Україна, відповідно не буде мати свого флоту.

Це державницький підхід? Ні. Таким чином ми

не дамо роботу нашим морякам і не будемо будува�

ти на наших суднобудівних заводах флот.

Наша компанія вже інвестувала в річковий

транспорт майже $160 млн, у т.ч. у судноплавство

— $147 млн, у суднобудівні потужності — $11,8 млн.

Лише акцизного податку сплачено $2,4 млн. Це

наш конкретний вклад у розвиток суднобудування.

Якщо відкриють вільний доступ іноземних

суден під іноземним прапором, уже не буде вигідно

будувати в Україні і давати робочі місця українцям.

Адже я, будь�хто, зможе завести без мита будь�яке

дешеве судно і не сплачувати ані мито, ані ПДВ.

Ми 25 років жили без спеціального закону про

внутрішній водний транспорт. Чи є цей закон пана�

цеєю від занепаду економіки річкового транспорту,

чи дасть він відповіді на всі найболючіші для галузі

питання, чи зможе він забезпечити поглиблення і

розчистку русел українських річок, чи принесе він

Україні кошти на оновлення шлюзів? Невже хтось і

насправді вважає, що без такого закону неможливо

будувати нові річкові термінали, причали, пристані

і вокзали, та інші об'єкти транспортної інфраструк�

тури? Чинне законодавство про регулювання місто�

будівної діяльності ці питання доволі успішно ре�

гулює і не стримує розвиток річкового транспорту.

Невже хтось вірить, що держава немає коштів для

поглиблення річок? Скандально відомий тендер на

поглиблення акваторії морського порту Южний за

завищеною ціною переконливо засвідчує — кошти

у держави є, і набагато більші. Навіть тих коштів,

які ділки з АМПУ намагались «відмити» через цей

один лише тендер, вистачило би на поглиблення

Дніпра.

Невже немає державного контролю за річковим

судноплавством? В Україні створена і діє Державна

служба з безпеки на транспорті, на яку покладений

контроль у цій галузі за всіма учасниками транс�

портного руху. Сьогодні в уряду вистачає повнова�

жень, щоби скасувати плату за проходження суд�

ноплавних шлюзів, і для того, щоб скасувати плату

за розведення мостів та врегулювати решту питань,

пов'язаних зі справлянням зборів і плат з річкових

суден.

за собівартість перевезень на іно�

земних суднах під іноземним пра�

пором. Тож в Україні не буде робо�

чих місць, а Дніпром ходитимуть

іноземні судна з іноземними екіпа�

жами, які не платитимуть податки

Україні. Крім цього, іноземний

флот буде «бункерувати» пальне за

кордоном, не сплачуючи акцизний

збір до держбюджету України.

Нові податки
ГОЛОВНА ідея законопроекту

2475а: уведення нового податку —

річкового збору. Це додатковий по�

даток. Торги навколо цієї ініціати�

ви тривають і досі: ми вам знімаємо

плату за шлюзування, розведення

мостів, канальний збір зменшимо,

натомість вводимо річковий збір.

Сьогодні ми платимо єдиний

соцвнесок, рентну плату за викори�

стання води, акцизний податок на

нафтопродукти, адміністративний,

корабельний та санітарний збір,

оплачуємо послуги служби регулю�

вання суден, послуги шлюзування,

послуги із розведення мостів та

інші платежі.

За один рейс на одну тонну

зерна наша компанія сплачує дер�

жаві 33 грн. І якщо 33 грн перемно�

жити на 10 млн т, то 330 млн грн

буде поступати і поступає до держ�

бюджету України.

А на днопоглиблення Дніпра

цих коштів недостатньо?

Головна проблема зняття всіх

наявних зборів і введення річкового

у тому, що цієї цифри до останнього

часу ніхто навіть не називав. Лише

після енної зустрічі у Комітеті ВР з

питань транспорту вперше були

названі певні ставки річкового

збору. Автори законопроекту «Про

внутрішній водний транспорт», як

на базарі, влаштували торги з при�

воду ставок річкового збору, пропо�

нуючи бізнесу то один, то інший рі�

вень ставок без жодного економіч�

ного обґрунтування.

Всі ці платежі будуть йти у нову

АМП. 2 листопада 2016 року Комі�

тет ВР з питань транспорту ухвалив

рішення щодо підтримки економіч�

но необґрунтованих ставок річко�

вого збору. Це нонсенс. Якщо

взяти, наприклад, в розрахунок

баржо�буксирний склад під укра�

їнським прапором (буксир�штовхач

та дві баржі, що перевозять 5600 т),

то за чинним законодавством ми

платимо 14,22 грн за тонну. Якщо

ввести річковий збір 0,03 грн, то со�

бівартість зростає до 30 грн. А якщо

поставити 0,005 грн, то ціна буде

такою самою. То для чого вводити

цей збір?

До того ж, згаданий законопро�

ект передбачає справляння річко�

вого збору не лише за вантажні, а й

за пасажирські перевезення. А чи

маємо ми сьогодні в Україні розви�

нуті пасажирські річкові перевезен�
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Нова «реформа» на черзі, 
або Як добити український флот



Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ (праворуч) приймає керівників Миколаївщини 
на борту нового судна НІБУЛОНівської флотилії

ОДИН із найяскравіших спогадів

дитинства — величезні і часті хвилі,

що здіймали кораблі на підводних

крилах, і як захопливо було у ті

хвилі пірнати. Це були особливі

хвилі — жоден великий теплохід і

близько не підійшов до того, щоби

відтворити хоча б схожі. Вочевидь,

справа у самих кораблях. Дитячі очі

бачили стрімку ракету, яка швид�

кою водоміркою, мов на ковзанах,

несеться вдалечінь водним плесом

— куди там громіздким велетням,

які неквапно давали розгледіти себе

і від того втрачали таємничість. 

Ці кораблі йменувалися в наро�

ді ракетами, можливо, від наймен�

шого такого судна типу «Ракета»,

яке першим увійшло в експлуата�

цію на наших водних теренах 1957

року. Це вже потім з'явилися біль�

ші і швидші «Метеори», «Комети»,

«Восходи», «Полісся»… А все ж їх

переважно називали ракетами, а

знавці пишалися тим, що можуть

відрізнити їх за типами. Їх було ба�

гато. Не так, як водомірок, але все

ж варто було трохи почекати, і ти

побачиш черговий стрімкий кора�

бель на підводних крилах і пірнеш у

його хвилі. З часом, після розпаду

СРСР, вони почали ходити дедалі

менше. Принаймні Дніпром і Пів�

денним Бугом. Та й не дивно: «Ра�

кети» вироблялися в Україні і Росії,

«Комети» — в Грузії, «Восходи» — в

Україні, «Метеори» — в Росії, «По�

лісся», зрозуміло, в Білорусії. Спів�

праця між новоствореними країна�

ми в царині суднобудування посту�

пово сходила нанівець, також в

умовах енергетичної кризи негатив�

но позначилася на експлуатації

суден їхня ненажерливість щодо

споживання палива, далося взнаки

зубожіння населення. 

Навіщо кораблю крила? 
У СВОЇХ мріях про летючий кора�

бель людство часто надавало йому

крила, щоб літати у небі. Зрештою,

ця мрія справдилася: з'явилися лі�

таки — повітряні судна, і космічні

кораблі. Однак і звичайні кораблі

зрештою отримали свої крила,

нехай і підводні. А крила, як небес�

ні, так і підводні, виконують одну й

ту саму функцію — піднімають. За

рахунок підйомної сили, що ство�

рюється підводними крилами, ча�

стина судна піднімається над

водою, при цьому зменшується

площа контакту з водою. Це, у свою

чергу, зменшує гідродинамічний і

лобовий опір води, що дозволяє

збільшувати швидкість. 

Уявіть собі, далекого 1891 року

був виданий перший патент на ко�

рабель із підводними крилами, а

вже 1905 року невеличкий крила�

тий катер розігнався до 70 км на го�

дину — швидкості на той час ней�

мовірної. 

У СРСР серійне виробництво

таких кораблів і їхня популярність

призвели до того, що ними перево�

зили до 20 млн пасажирів на рік.

Вироблялися крилаті кораблі і на

замовлення з�за кордону. А потім

все сталося, як було…

І все ж вони 
мають крила
НІБУЛОНІВСЬКІ «Восходи», що

цьогоріч поповнили ряди флоту

компанії, мають українське похо�

дження і 2002�й рік випуску. За не�

залежності України їх було збудова�

но лише 4 одиниці. Це середнячки

у «ракетному поголів'ї»: вага одного

корабля становить 28 тонн чистого

алюмінію, потужність 1300 кінсь�

ких сил, що забезпечується двигу�

ном марки МТУ німецького вироб�

ництва, який, у порівнянні з попе�

редниками, що стояли на «Восхо�

дах» радянського виробництва, по�

єднує більшу потужність і економ�

ність. Пасажиромісткість кораблів

становить 79 осіб, до максимальної

швидкості у 65 км/год вони можуть

розігнатися за лічені секунди. Від�

стань, яку такі судна покривають на

одній заправці, становить 500 км. 

Водний експрес
НЕЩОДАВНО відбувся тестуваль�

ний запуск судна «НІБУЛОН Ек�

спрес — 2». Як можна здогадатися,

це один із нібулонівських «Восхо�

дів». 16 листопада, незважаючи на

складні погодні умови, відбувся ще

один тестувальний і показовий за�

пуск судна, де були присутні керів�

ники обласної влади, мери міст

Миколаївщини, а також сусідніх

областей, представники ЗМІ. 

І не дивно, адже вже з весни

2017 року ТОВ СП «НІБУЛОН»

розпочне пасажирські перевезення

крилатими кораблями. Враховуючи

стан доріг Миколаївщини, це буде

неабиякою логістичною допомогою

мешканцям області. 

Голова Миколаївської облдер�

жадміністрації Олексій Савчен�

ко підкреслив, що реалізація подіб�

них проектів характеризує  «НІБУ�

ЛОН» як підприємство, що працює

для громадян.

«Це не перший соціальний про�

ект, який веде компанія, я за це

вдячний. Ми сьогодні бачимо, що

незважаючи на будь�які події, «НІ�

БУЛОН» завжди працює на ко�

ристь громади. Запуск такого про�

екту — це дійсно покращення умов

для людей», — зазначив очільник

області. 

Губернатор також зазначив, що

очікує від міської влади перегляду

питання щодо річкового вокзалу.

«Ми плануємо з Олексієм Вада�

турським провести днопоглиблю�

вальні роботи на Інгулі та обладнати

на набережній біля міськради при�

чал, щоби городяни могли користу�

ватися цими новими транспортни�

ми засобами», — прокоментував

слова губернатора міський голова

Миколаєва Олександр Сен�

кевич.

За словами капітана дальнього

плавання, директора судноплавної

компанії «НІБУЛОН» Євгена

Ігнатенка, маршрути достеменно

ще не визначені, як і цінова політи�

ка перевезень. Зараз промірна група

компанії об'їжджає причали і виз�

начає придатність їх до причалю�

вання суден такого класу. Але вже

точно відомо, що пунктом відпра�

влення буде Миколаїв, а однією з

основних переваг таких перевезень

— економія часу пасажирів. «Це

буде альтернатива наземному

транспорту, — говорить він. — На�

приклад, на рейсі «Миколаїв —

Кінбурнська коса» можна буде

зекономити три години в дорозі.

Автобусними і маршрутними пере�

везеннями туди можна дістатися за

чотири години, а ракетою — лише

за годину». В основному компанія

буде зосереджена на пасажирських

перевезеннях, а не на розважальних

маршрутах. 

Генеральний директор ТОВ СП

«НІБУЛОН», Герой України Олек�

сій Вадатурський зазначив, що

відродження Дніпра і Південного

Бугу є стратегією компанії. «Дніпро

не був би Дніпром без пасажирсь�

ких перевезень, — зазначив він. —

Тому компанія має стратегію розви�

вати цю галузь».

Щодо ціни перевезень керівник

компаній відмітив, що політика

підприємства передбачає її якнай�

нижче зменшення для споживачів

за рахунок скасування неправомір�

них поборів з боку держави.  

«Акцизний збір, який знімаєть�

ся з палива, має йти на ремонт

доріг. Але до чого тут річкові пере�

везення, з яких також вимагають

цей збір? Вони ж не руйнують до�

роги! Тому у нас «на річки» ніхто не

йде. Чому він не скасовується?

Тому, що, на мою думку, це не вигі�

дно портам «Великої Одеси». Їм

буде не вигідно, якщо Дніпро і Пів�

денний Буг будуть конкурентоздат�

ними. Ми будемо добиватися перед

Кабміном, щоб були певні знижки

щодо акційного збору для річкових

перевезень», — зазначив Олексій

Вадатурський.

Крім того, існують законодавчі

ініціативи, які не залишають місту

нічого, крім гордості за зроблену

роботу — весь прибуток чомусь іде

до Адміністрації морських портів. І

це при тому, що інфраструктури для

нормального розвитку судноплав�

ства практично немає. «Сьогодні

навіть річковий вокзал, річкові

пристані, його інфраструктура на�

лежить Адміністрації морських

портів. А оскільки цим ніхто не зай�

мався, всі причали втратили глиби�

ни, з Миколаєва, за великим рахун�

ком, нікуди не можна дістатися.

Якраз цим компанія буде займатися

за допомогою місцевої влади», —

резюмував він.

За словами Олексія Вадатурсь�

кого, щонайменше 5 кораблів на

підводних крилах буде курсувати

від Миколаєва вже навесні 2017

року. 

Павло Мороз 

Фото компанії «НІБУЛОН»
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НІБУЛОН розпочне пасажирські
перевезення на крилатих кораблях
Флот компанії поповнився двома «ракетами»
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 17 листопада 2016 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Ціна 

купівлі
Ціна

продажу
Остання

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 59,06 59,27 59,06 4706 1133 (1,9% 22,8% 0,4%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 9,06 9,29 9,07 958 958 0,2% (2,5% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 51,81 52,68 52,92 1323 318 3,1% 53,4% 0,9%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 88,50 89,68 88,50 531 128 (1,7% 22,9% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 6,95 7,15 7,15 224 54 0,0% 26,1% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,45 0,54 0,62 40 40 24,0% (69,8% 0,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,00 3,04 3,00 65 16 (3,2% 143,9% 1,7%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,75 1,76 1,76 55 13 (8,8% 18,9% (2,2%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 2,13 2,18 2,13 32 8 (10,9% 90,2% (3,2%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 15,00 15,55 15,55 24 6 8,8% 72,8% 0,3%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 3,50 4,50 4,00 2 2 0,0% (46,7% 0,0%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

АСТАРТА
ЗА ПІДСУМКАМИ січня�вересня 2016 року агрохол�

динг «АСТАРТА» виробив 81 тис. т молока, що на 4%

більше в порівнянні з аналогічним періодом роком рані�

ше. Про це повідомляє прес�служба компанії. 

«В умовах низьких цін на молоко компанія спряму�

вала зусилля на збільшення продуктивності стада і ско�

рочення витрат. Середній надій на корову зріс на 7%»,

— говорять в «АСТАРТІ».

Також наголошується, що за підсумками перших

дев'яти місяців поточного року від продажу молока хол�

динг отримала 17 млн євро, що склало 25% від загальної

консолідованої виручки «АСТАРТИ».

Довідка. «АСТАРТА» — вертикально інтегрований

агропромисловий холдинг, який об'єднує шість регіо�

нальних підрозділів у Полтавській, Вінницькій, Хмель�

ницькій, Тернопільській, Житомирській та Харківській

областях. До їх складу входять дев'ять цукрових заводів,

агрогосподарства із земельним банком близько 245 тис.

га і молочні ферми, а також завод з переробки сої в Пол�

тавській області.

Кернел
МіЖНАРОДНЕ рейтингове агентство Fitch підвищило

довгостроковий рейтинг дефолту емітента агрохолдингу

«Кернел Груп» в іноземній валюті з CCC до В�. Про це

повідомляють «Українські Новини».

Згідно з повідомленням, рейтинги агрокомпанії

підвищені в зв'язку з підвищенням напередодні суверен�

ного рейтингу України. 

Нагадаємо, 12 листопада 2016 року Fitch підвищило

довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в на�

ціональній валюті з CCC до В�.

Довідка. Kernel Holding S.A. (Люксембург) працює в

АПК України з 1994 р. Виробляє і експортує соняшнико�

ву олію Також зернові і надає послуги зі зберігання зер�

нових і олійних культур на елеваторах. 

Миронівський 
хлібопродукт
АГРОХОЛДИНГ «Миронівський хлібопродукт» за під�

сумками січня�вересня 2016 року одержав $86 млн чи�

стого прибутку в порівнянні з чистим збитком $37 млн за

аналогічний період роком раніше. Про це повідомляє

прес�служба компанії. 

Так, згідно з повідомленням, виручка МХП за звіт�

ний період залишилася на колишньому рівні, у порів�

нянні з аналогічним періодом минулого року і склала

$899 млн. Експортна виручка склала $455 млн, що стано�

вить 51% від загальної виручки і на $49 млн більше в по�

рівнянні з січнем�вереснем 2015 року.

Операційний прибуток компанії за звітний період

зменшився на 14% і склав $270 млн, операційна маржа

— 30%. EBITDA�маржа зменшилася з 43% до 38%, по�

казник EBITDA зменшився з $386 млн до $340 млн.

«Ми впевнені, що завдяки вертикально�інтегрованій

моделі бізнесу ми отримаємо хороші фінансові результа�

ти, які будуть підкріплені значною валютною виручкою

від експортних продажів м'яса птиці, рослинних олій, а

також зерна», — йдеться в повідомленні компанії про

прогнози на фінансове майбутнє.

Також, як повідомляють «Українські Новини», між�

народне рейтингове агентство Fitch підвищило довгос�

троковий рейтинг дефолту емітента компанії «Миронів�

ський хлібопродукт» в іноземній валюті з CCC до В�.

Рейтинг МХП підвищений у зв'язку з підвищенням на�

передодні суверенного рейтингу України 

Довідка. «Миронівський хлібопродукт» є найбіль�

шим виробником курятини в Україні. Займається також

виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів

мя’сопереробки.

KSG Agro
АГРОХОЛДИНГ KSG Agro за підсумками січня�вересня

2016 року одержав $2,05 млн чистого прибутку, що на

30,5% більше в порівнянні з аналогічним періодом

роком раніше. Про це йдеться у звіті компанії. Згідно з

повідомленням, виручка KSG Agro за перші дев`ять мі�

сяців поточного року склала $15,09 млн, що на 46% біль�

ше в порівнянні з січнем�вереснем 2015 року.

Тим часом валовий прибуток компанії за звітний пе�

ріод залишився фактично на торішньому рівні — 8,08

млн.

Довідка. KSG Agro — один з провідних агрохолдингів

України, європейська інноваційна група компаній, яка

працює за принципом вертикальної інтеграції. Акції хол�

дингу включені до лістингу Варшавської фондової біржі.

Основною діяльністю KSG Agro є обробка землі та ви�

робництво сільськогосподарських культур, а також ви�

робництво свинини.

Овостар
АГРОХОЛДИНГ «Овостар Юніон» за підсумками

січня�вересня 2016 року одержав $12,219 млн чистого

прибутку, що в 1,8 разу менше в порівнянні з аналогіч�

ним періодом роком раніше. Про це йдеться у звіті ком�

панії. 

Згідно з ним, виручка «Овостар» за підсумками трьох

кварталів поточного року збільшилася на 1,7% — до

$53,665 млн, валовий прибуток скоротився на 26,3% —

до $16,26 млн.

Як відзначили в компанії, на фінансові результати

вплинула триваюча девальвація гривні. Зростання обся�

гів продажів було пов'язане із сезонним зниженням цін

на яйця в шкаралупі на українському ринку, поступове

зростання цін на сировину в доларовому вираженні

призвело до зниження рентабельності в порівнянні з

дев'ятьма місяцями 2015 року.

Також повідомляється, що операційний прибуток

компанії за звітний період знизився в 1,8 разу в порів�

нянні з аналогічним періодом минулого року — до $12,37

млн, а показник EBITDA — на 42%, до $14,2 млн.

Операційний грошовий потік за звітний період склав

$11 млн. Відповідно до стратегії зростання групи обсяг

грошових потоків, які використовуються в інвестицій�

ній діяльності, склав $12,8 млн.

Відзначається, що дохід від реалізації яєць зріс на

2,6% — до $37,58 млн, від яєчних продуктів — на 28%, до

$15,27 млн, тоді як від соняшникової олії скоротився в

1,5 разу — до $0,82 млн.

Довідка. Група компаній «Овостар Юніон» включає в

себе 7 підприємств, у тому числі птахофабрики «Украї�

на» і «Ставищанська», завод яєчних продуктів «Овостар».

Група виробляє і реалізує яйця, а також яєчні продукти.

Мілкіленд
КОМПАНІЯ «Мілкіленд» розраховує до кінця 2016 або

початку 2017 року завершити реструктуризацію боргу

перед синдикатом банків в складі UniCredit Bank Austria

AG (Австрія) і АТ «Райффайзенбанк» (РФ).  Як передає

LastNews, про це йдеться в звіті компанії.

Згідно з повідомленням, відповідні переговори три�

вають з середини вересня 2014 року. Станом на кінець

вересня 2016 року сума заборгованості по тілу кредиту

становила $58,6 млн. І вся ця заборгованість була про�

строчена. Передбачувані умови реструктуризації група

не уточнює. 

Довідка. Група компаній «Мілкіленд» — один з п'яти

найбільших виробників молочної продукції на ринках

України і РФ. В Україні групі належить 10 заводів, що

виробляють широкий асортимент молочної продукції, в

тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло

Укрлендфармінг
АГРОХОЛДИНГ «Укрлендфармінг» за останні п'ять

років збільшив експорт в країни Південно�Східної Азії у

25 разів. Як передає ІЦ УАК, про це розповів заступник

генерального директора компанії Олександр Руденко. 

«2012 року ми відкрили для себе ринки Південно�

Східної Азії, і певний час були чи не єдиною надією,

компанією, крім ДПЗКУ, яка була представлена на ки�

тайському ринку. Починали з 26 тис тонн, зараз експор�

туємо 600 тис. тонн зернових», — каже він.

За словами О.Руденка, в структурі експорту компанії

«Укрлендфармінг» ринки Південно�Східної Азії займа�

ють майже третину. «Ключові покупці — Китай, Півден�

на Корея, Філіппіни, Японія. Близько 60% нашого ек�

спорту — це кукурудза. Ще до 30% займає пшениця», —

розповів він. 

Довідка. Група Ukrlandfarming є найбільшим в Укра�

їні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, ке�

руючим найбільшим в країні і восьмим у світі банком

землі площею 653 тис. га.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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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 17.11.2016 (20:00) по 22.11.2016 року (до 07:30), 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 – 4750 4700 – – 4500 4200 – – – 11000 4650
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 4650 4600 – – 4400 4100 – – 10000 – 4490
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4550 4500 – – 4300 4000 – 4060 – 10800 4390
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4600 4550 – – 4350 4050 – 4110 10000 10850 4440
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 4550 4500 – – – 4000 – 4060 – 11000 4390
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4690 4640 – – 4440 – – 4200 10000 10900 4530
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – 3820 – 10650 4150
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4150
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 4350 4300 – – – 3750 – – 9750 – 4150
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4350 4300 – – – – – – 9750 – 4150
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – 10650 4150
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – 10700 4190
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4380 4330 – – 4130 3780 – – – 10700 4190
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4380 – – – – – – – 9800 – 4170
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – 4150 3840 – – – – 4270
Філія «Кам’янка(Дніпровська», Запорізька обл. – 4510 4460 – – 4260 3960 – 4020 10000 – 4350
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – 4080 3750 – – 9750 10650 4150
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4350 4300 – – 4100 3750 – 3820 9750 10650 4150
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4350 – – – 4100 – – – – – 4130
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4300 4250 – – 4050 3730 – – 9600 10650 4150
Старобільський елеватор – 4050 4000 – – 3790 3400 – 3450 9200 – 3810
ТОВ «Круп’яний тік», Кіровоградська обл. – 4380 4330 – – 4130 3780 – – 9750 10650 4170

ПШЕНИЦЯ. Поточний тиждень на

світовому ринку пшениці відзначився

двома тендерами, проведеними єгипет�

ським урядовим імпортером — компа�

нією GASC, тож увагу учасників ринку

було зосереджено на їхніх результатах.

У рамках проведених тендерів було за�

куплено 5 партій пшениці з поставкою

у грудні. В цілому поточного місяця,

згідно з укладеними контрактами, на

ринок Єгипту буде поставлено 720 тис.

тонн пшениці, з яких 300 тис. тонн

було закуплено у румунських трейдерів

та 420 тис. тонн у російських відповід�

но. Експерти оцінюють такі обсяги за�

купівлі на високому рівні та відміча�

ють, що наразі Єгипет залишається

одним із топових покупців пшениці.

Згідно з останнім звітом Міністерства

сільського господарства США, імпорт

цією країною поточного сезону складе

11,8 млн тонн. 

Варто відмітити позитивні новини з

США. Так, у доброму та відмінному

стані наразі перебуває 59% посівів

пшениці, що перевищує середні очіку�

вання учасників ринку на 2%. Минуло�

го року на аналогічну дату даний по�

казник становив 52%. Посівна кампа�

нія пшениці в США вийшла на фініш�

ну пряму, за останніми даними, посів

проведено на 94% від прогнозованої

посівної площі (+1% до результату по�

переднього сезону).

Новини з Південної Америки вия�

вилися не такими позитивними. Так,

оцінку врожаю аргентинської пшениці

поточного тижня було переглянуто у

бік зниження, а саме до 13 млн тонн

проти попередніх прогнозів на рівні

13,4 млн тонн.

На українському ринку пшениці

протягом поточного тижня кардиналь�

них змін не відбулося. Складні погодні

умови дещо вплинули на обсяги її реа�

лізації, проте значного дефіциту даної

культури не відчувалося. 

Станом на 17 листопада ціни в пор�

тах України наступні: пшениця 2�го

класу: 4600�4780 грн/т, 3�го класу:

4500�4750 грн/т, фураж: 4200�4650

грн/т.

СОЯ. Із новин, що стосуються сві�

тового ринку соєвих бобів, варто відмі�

тити новину про зростання конкурен�

тоздатності  бразильських трейдерів,

що пов'язано зі  знеціненням бра�

зильського реала відносно долара

США. Відмітимо, що посівна кампанія

сої в Бразилії просувається помірними

темпами, станом на поточну дату посів

проведено на 63% від прогнозованої

площі. Щодо новин зі США, то варто

відмітити, що збирання даної культури

практично завершене. Станом на по�

точну дату жнива проведено на 94% від

прогнозованої до збирання площі. 

Ситуація зі збиранням соєвих бобів

в Україні складається не так критично,

як по кукурудзі, оскільки темпи жнив

(до погіршення погодних умов) випер�

еджали темпи збирання кукурудзи. Так,

станом на поточну дату, її обмолочено

на 95% від прогнозованої площі до зби�

рання, намолот складає 3,98 млн тонн.

Минулого сезону на аналогічну дату

дані показники становили 98% та 3,72

млн тонн відповідно. 

Станом на 17 листопада на внутріш�

ньому ринку сої в Україні ціни в портах

перебували на рівні 10900�11200 грн/т.

КУКУРУДЗА. На світовому ринку

кукурудзи панують «ведмежі» настрої, а

підстави до їхньої зміни у короткостро�

ковій перспективі відсутні. Рівень цін

перебуває під тиском очікування рекор�

дного врожаю даної культури у світі на

рівні 1030,53 млн тонн (+70,64 млн

тонн до минулорічного результату). 

Позитивні новини з США створю�

ють додатковий тиск на формування

світових цін. Так, збирання кукурудзи

в цій країні практично добігає кінця,

станом на поточну дату американськи�

ми фермерами обмолочено 93% від

прогнозованої площі, що на 1% пере�

вищує минулорічний результат. Слід

зауважити, що виробництво кукурудзи

в США, відповідно до оновленого звіту

Міністерства сільського господарства

США, поточного сезону сягне 386,75

млн тонн (+4,27 млн тонн до попе�

реднього прогнозу). Відмітимо, що

американська кукурудза не здає свої

позиції та протягом тривалого часу і за�

лишається найбільш конкурентоспро�

можною. Низькі цінові пропозиції

трейдерів із США змушують інших

продавців слідувати заданій тенденції

та в боротьбі за ринки збуту знижувати

експортні ціни.

Новин з Південної Америки (Бра�

зилії та Аргентини) наразі не багато,

увага учасників ринку залишається зо�

середженою навколо інформації про

пришвидшення темпів посівної кампа�

нії кукурудзи в цих країнах. Світовий

ринок кукурудзи перебуває в очікуван�

ні старту жнив південноамериканської

кукурудзи, що розпочнеться на весні. 

Згідно з останніми даними аналіти�

ків Мінсільгоспу США, виробництво

кукурудзи в Україні зросте на 1 млн

тонн та складе 27 млн тонн. Несприят�

ливі погодні умови, що останнім часом

заполонили майже всю територію кра�

їни, призвели до сповільнення темпів

жнив цієї культури, а в деяких регіонах

до повного припинення збирання. За

інформацією експертів, станом на по�

точну дату вітчизняними фермерами

обмолочено 78% від прогнозованої

площі до збирання, що поступається

минулорічному результату на 12%.

Проте обсяги намолоту поточного се�

зону є вищими та складають 20,5 млн

тонн проти 20,4 млн тонн. 

Станом на 17 листопада закупівель�

ні ціни трейдерів на кукурудзу в портах

України становили 4350�4650 грн/т.

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

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

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на 17.11.2016 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» – 4000 – 4200 4100 – – – 4120
Світловодський річний термінал – 3880 – 4100 4000 – – – –
Вінниця1 – – – – – – – – –
Кіровоград1 – – – – – – – – –
Черкаси1 – – – – – – – – –
Дніпропетровськ – – – – – – – – –

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ



З ПОПЕРЕДНІМИ результатами

цього безпрецедентного для Укра�

їни експерименту нас ознайомили

його ініціатори — фахівці компа�

нії, зокрема, науковий фахівець

LNZ Group Анатолій Даценко,

котрий детально відповів на наші

питання щодо проекту.

Як виникла ідея проекту
EUROpoligon? Що він

собою являє? 
— Нині на ринку України пред�

ставлено багато гібридів різних

виробників, різної групи стигло�

сті, з різною генетикою і так само

різною продуктивністю. Наша

компанія, яка є однією з провід�

них в Україні в галузі насінництва

і дистрибуції, вирішила наочно

продемонструвати чисельним

партнерам, які саме нові препара�

ти, що лише виходять на наш

ринок, на всіх етапах виробництва

різних гібридів кукурудзи вигідно і

невигідно використовувати, які гі�

бриди краще підходять до певної

кліматичної зони. Проте унікаль�

ність проекту в тому, що ми вирі�

шили обрахувати економічну

ефективність вирощування цілої

лінійки гібридів кукурудзи. Впер�

ше ми дослідили для цієї культури

прибутковість виробництва, яка

залежить від вибору певного гі�

бриду, засобів захисту, добрив, тех�

нології вирощування. 

Ідея організації цього більшою

мірою наукового експерименту на�

лежить нашому керівникові і фун�

датору, голові наглядової ради ЛНЗ

Груп — Дмитру Вікторовичу Крав�

ченку. Керівник із когорти тих, хто

здатен кращий світовий досвід

вдало адаптувати до наших реалій.

Цю ідею він привіз із США. Однак

усіх секретів там, звісно, не відкри�

вали, тому ми вирішили зробити

все на свій страх і ризик, виходячи

з власного досвіду. 

Де саме було посіяно гі�
бриди? Які саме гібриди

обиралися і на якій площі вони
досліджувалися? 

— Територія вирощування кукуру�

дзи в Україні чимала, і скрізь клі�

матичні умови та кількість опадів

різні, різні ґрунти тощо. Тож для

чистоти експерименту ми заклали

чотири демо�полігони у двох

областях: три кластери на Черка�

щині (в Чорнобаївському, Городи�

щенському і Шполянському ра�

йонах) і один на Сумщині (у Біло�

пільському районі). Це дало мо�

жливість більш об'єктивно відсте�

жити ефективність окремих еле�

ментів за різних погодних умов та

на різних ґрунтах. 

Лінійку досліджень склали 68

гібридів різних груп стиглості

п'яти всесвітньо відомих виробни�

ків — Монсанто, Сингента, Доус�

ідс, Дюпон Піонер і Лімагрейн —

наших партнерів. Насіння всіх

досліджуваних гібридів ми або ви�

робляємо самі, або займаємось їх�

ньою дистрибуцією. Ми виходили

з кон'юнктури вітчизняного ринку

посівного матеріалу, тобто брали

найбільш популярні гібриди, а

також ті, які визнані перспектив�

ними в світі, але в Україні ще не

вирощуються.

Під кожен гібрид відводилася

площа 0,5 га. Це порівняно з євро�

пейськими дослідами велика

площа, однак ми її закладали для

того, щоби отримати більш досто�

вірні результати. На загал під

«EUROpoligon» було зайнято

близько 130 га ріллі.

Наступного року ми плануємо

не просто продовжити експери�

мент, а значно розширити його,

щоби на одному полі було декіль�

ка повторень кожного гібрида.

Також маємо на меті збільшити лі�

нійку гібридів.

Які саме дослідження
проводилися? Чи можна

знайти цю інформацію деінде?
— Ми досліджували протруєння

насіння різними протруйниками

проти ґрунтових та наземних

шкідників, а також протруєння

насіння біостимуляторами, мікро�

добривами для покращення ро�

звитку кореневої системи. Визна�

чали оптимальну густоту стояння

для різних зон, результати листко�

вого підживлення різними мікрое�

лементами. Проводили сівбу зі

стартовими рідкими та сухими

добривами. Випробовували гума�

ти вітчизняних і закордонних ви�

робників. Ми брали чималу ліній�

ку хімічних препаратів, які є но�

вими і легально заходять в Украї�

ну, від дешевих до найдорожчих. І

застосовували їх на гібридах куку�

рудзи іноземної селекції, які зане�

сені до Державного реєстру сортів

рослин, придатних для поширен�

ня в Україні цьогоріч, так само —

від порівняно дешевих до дорогих.

Метою було обрахувати, скільки

коштів слід вкласти в гектар міні�

мально і максимально для отри�

мання певної врожайності й яку

рентабельність при цьому можна

отримати.

Всю детальну інформацію про

«EUROpoligon» від початкових і

проміжних значень викладено у

вільному доступі на сайті компа�

нії ЛНЗ Груп та на сайті проекту

europoligon.lnz.com.ua. Зовсім

скоро там же буде розміщено і ре�

зультати оцінювання економічної

ефективності виробництва кож�

ного з 68 представлених гібридів.

Ми все проводили відкрито,

запрошували всіх бажаючих доєд�

натися до експерименту, приїзди�

ти і дивитися на наші досліди,

аналізувати попередні результати

з тим, що на момент їхнього при�

їзду відбувалося на полях. Можна

було порівнювати наші результати

з тими, які були на полях відвіду�

вачів, фотографувати. Ми обмі�

нювалися думками з аграріями,

вони висували свої зауваження і

пропозиції, ми свої. Співпраця

виявилася напрочуд корисною

для всіх.

Навіть самий високовро�
жайний гібрид не реалізує

свій потенціал без належно об�
робленого ґрунту і живлення. В
який ґрунт сіяли? 
— Розпочали ми з того, що екс�

перти компанії «Агрілаб» («Agri�

lab»), які мають міжнародний дос�

від, провели комплексний агрохі�

мічний аналіз полів і розробили

рекомендації до запланованої

нами врожайності кукурудзи в су�

хому зерні на рівні 10 т/га. Це не�

велика врожайність, проте ми

нашим експериментом хотіли не

продемонструвати максимальний

генетичний потенціал гібридів

при максимальному дотриманні

запропонованих виробником тех�

нологій, а довести, що на будь�

якому ґрунті з сертифікованого гі�

брида можна виростити щонай�

менше 10 т/га. І цей урожай буде

привабливо рентабельним.

Отже фахівці «Агрілаб» вияви�

ли певну нестачу азоту в ґрунтах,

відтак з осені ми згідно до їхніх ре�

комендацій вносили азот (у рядки

по 100 л карбамід�аміачної сумі�

ші). На суглинках ми отримали

запланований урожай, а на чорно�

земах, наприклад у Чорнобаїв�

ському районі Черкащини— біль�

ше 16 т/га. Скрізь перед посівом

використовували глибоку оранку.

Я хочу наголосити, що ми не

шукали кращі ґрунти, навпаки.

Ми на бідних ґрунтах довели, що

на них можна вирощувати 10 т/га

замість середньостатистичних на

сьогодні 5 т/га. 

Для наукового експерименту

треба брати не кращі ґрунти, не

кращі попередники, а гірші та на�

магатися на них отримувати як�

найкращі результати. При цьому

не обов'язково використовуючи

хімію і добрива преміум�сегменту.

На яку групу агровироб�
ників розраховані досліди

вашого проекту — одноосібник,
фермер, середняк чи агрохол�
динг? Скільки має бути гекта�
рів під кукурудзою, щоби пов�
торити ваші результати?
— Кількість гектарів не має зна�

чення. Навіть фермер на 100 га

може отримувати непоганий ре�

зультат. До того ж, можна викори�

стовувати не всі досліди, а лише

їхню певну частину. Наприклад,

комусь сподобався наш гібрид,

комусь до душі припали добрива

або хімпрепарати. Наші результа�

ти можна використати вибірково,

на розсуд споживача.

Щодо цінового діапазону:
ви брали найдорожчі та

найкращі сертифіковані гібри�
ди? Те саме щодо добрив і ЗЗР?
— Ми брали гібриди різних ком�

паній. У кожній із них посівна

одиниця коштує від 1500 грн (на

сьогодні близько $60) до $150.

Звісно, не кожен виробник може

АГРОПРОФІ
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«EUROpoligon» — дослідження 
в ім'я науки та практики
До наявності демонстраційних ділянок у більш�

менш потужних господарствах ми потроху призви�

чаїлися, тим більше, що відвідування таких посівів

на днях поля приносить небайдужими аграріями

значну користь. Бо тут можна і досягнення побачи�

ти, і прорахунки врахувати та не повторити їх на

власній ниві. А головне — тут можна подивитися

«поведінку» конкретних сортів і гібридів за умов

дотримання технологічних карт, наданих господа�

рям демо�ділянок компаніями�постачальниками по�

сівного матеріалу.

Значно більші ділянки посівів, які мають уже науко�

во�дослідницькі функції, в усьому світі іменують по�

лігонами (з лат. дослівно — багатокутник). Дозво�

лити собі аграрні полігони в умовах ринку можуть

лише потужні наукові установи або виробничники,

які прагнуть постійно рухатися вперед і відтак від�

чувають потребу у наукових дослідах і розробках.

Саме таким першопрохідцем у царині наукових

досліджень на полях є вітчизняна сучасна дивер�

сифікована агропромислова компанія LNZ Group,

яка працює в напрямках насінництва, товарного

агровиробництва і дистрибуції. Компанія займаєть�

ся вирощуванням зернових і технічних культур, має

розвинене тваринництво, виступає як зернотрей�

дер. Ключову роль у її роботі відіграє галузь насін�

ництва: компанія має чи не найбільші в державі ді�

лянки гібридизації зернових і технічних культур (а

кукурудзи навіть найбільші в Європі — понад 4 тис.

га) та доводить отриману сировину до посівних кон�

дицій за світовими стандартами на власних насін�

нєвих заводах. Як дистрибутор LNZ Group займа�

ється реалізацією насіння цукрових буряків, куку�

рудзи, соняшнику, ріпаку, зернових культур, а

також засобів захисту рослин та мікродобрив.

Відтак упродовж 2016 року, вперше за всю історію

існування практики закладання демонстраційних

полігонів в Україні, компанія LNZ Group втілила в

життя потужний агропроект під назвою EUROpoli�

gon. Упродовж нього фахівці LNZ Group, журналу

«Зерно» та компанії AgriLab дослідили 68 гібридів

кукурудзи різних груп стиглості від всесвітньо відо�

мих виробників насіння Monsanto, Syngenta, Dow

Seeds, DuPont Pioneer, Limagrain за європейською

практикою дослідження гібридів.

Анатолій ДАЦЕНКО



дозволити собі придбати дороге

насіння, тому і вийшла така ши�

рока лінійка. Для кожного гібри�

ду із цієї лінійки ми вивчали ефек�

тивність застосування і дешевих, і

дорогих препаратів. 

Наші результати довели, що

не обов'язково купляти дорогі

імпортні препарати, а й з укра�

їнськими можна отримати непо�

гану прибавку врожаю. Кожен

препарат дає різну прибавку —

один більшу, другий меншу.

Однак якщо перевести це на

гроші, то можна отримувати при�

вабливі прибутки і за рахунок віт�

чизняних препаратів, і за рахунок

закордонних.

Чи є дані, якою вийшла
врожайність і рентабель�

ність за умов використання не�
дорогого насіння і найдешев�
ших препаратів? І так само, за
умов усього найдорожчого? 
— Щодо препаратів, ці дані будуть

невдовзі викладені в журналі «Зер�

но» й у нас на сайті. Зараз дані ще

обробляються, бо нам певною

мірою завадили погодні умови

вчасно зібрати врожай, що теж не�

погано, адже це додало чистоти

експерименту. 

По лінійці гібридів ми вже мо�

жемо сказати. Приміром, порівня�

но недорогий лімагрейнівський

Адевей (ФАО 290) — ми отримали

рентабельність 125,5%, у грошах

прибуток складе 2026,00 грн на

тонні.  Ми вклали в гектар

13565,00 грн і отримали середню

врожайність по всіх кластерах 9,34

т/га. Водночас дорогий монсанті�

вський ДКС3795 (ФАО 250) пока�

зав рентабельність 141%, і прибав�

ка по грошах — 2338,80 грн на

тонні. При цьому вкладання в гек�

тар дорівнюють 15331,00 грн, а в

сухому зерні ми отримали 10,7

т/га. Тут, крім суто виробничих,

враховано усі інші витрати — й

орендну плату, і ціну послуг елева�

тора. При визначенні врожайності

враховували і сміттєву домішку, і

вологість, і ураження хворобами, і

кількість битого зерна. Якість в

обох випадках була однаково ви�

сокою. 

При цьому в кожній області

обов'язково сіявся контроль по

кожному гібриду, так, як це ро�

биться за євростандартами. При

контролі застосовувалося тради�

ційне вирощування, щоби було з

чим порівнювати. Відтак гібриди

не оброблялися ні стимуляторами,

ні стартовими добривами. На кон�

тролі скрізь ми отримали значно

нижчу врожайність. Ці цифри ще

доопрацьовуються і  їх скоро

можна буде також побачити у

вільному доступі.

Якість зерна на сьогодні є виз�

начальною складовою ціни. Якщо,

наприклад, урожайність на полі

покаже 20 т/га, при цьому вийде

багато битого зерна, то його ціна

буде значно меншою. Кожен гос�

подар має визначитися для себе,

чи варто таке збіжжя вирощувати.

Як ви розраховували рен�
табельність, якщо біль�

шою мірою вона залежить від
ціни на ринку, а та постійно змі�
нюється?
— Наші розрахунки рентабельно�

сті виходили від ціни на ринку,

яка склалася на момент збирання

— у середньому 4000,00 грн за

тонну якісного зерна.

Які агротехнології вико�
ристовували?

— Скрізь ми сіяли в оптимальні

терміни при температурі ґрунту

+10°С. Досліди сіяли від 18 квіт�

ня, а демонстраційну лінійку — 23

квітня. В ґрунті була достатня

кількість вологи (на сайті можна

побачити всі дані про кліматичні

умови, загальна кількість опадів за

рік з уточненням на кожен день).

Через це ми не змогли в повній

мірі дослідити дію стартових доб�

рив, в умовах недостатності воло�

ги або посухи їхнє застосування

буде більш доцільним і такі дослі�

дження будуть більш змістовними.

Попередники в кластерах були

різні, і про це також є вся інфор�

мація на нашому сайті. Протрую�

вали насіння ми весною перед за�

кладанням дослідів. Ми застосо�

вували скрізь лише глибоку оран�

ку. Густоту посіву забезпечували

по рекомендованих нормах ком�

паній�виробників. Застосовували

сівалку точного висіву «Моносем»

(Monosem). Давали скрізь безвод�

ний аміак. 

У нашому досліді ми викори�

стовували п'ять систем хімічного

захисту від бурянів, які включено

до переліку пестицидів і агрохімі�

катів, дозволених до використан�

ня в Україні. Відмінно показав

себе сингентівський гербіцид

Елюміс, який ми застосовуємо у

себе на полях при вирощуванні

насіння. Ми використовували

його за нормою 1,5 л/га. Хочу ска�

зати, що препарат не просто приг�

нітив такий небезпечний бур'ян,

як ваточник, а взагалі прибрав

його з поля. 

Слід зауважити, що всі вико�

ристані гербіциди від різних ком�

паній за біологічною ефективні�

стю суттєво не відрізняються. На

момент збирання на всіх полях

бур'яни були практично відсутні.

Однак тепер дуже важливо визна�

чити, як позначиться на врожаї

фітотоксичність різних препаратів

і оцінити економічну ефектив�

ність їхнього застосування. Ре�

зультати лабораторних досліджень

ми незабаром також відкрито

оприлюднимо.

На всіх дослідних кластерах

ми забезпечували однаковий до�

гляд за рослинами. Зрошення

ніде не застосовували, хоча такий

досвід у компанії є — у нас більше

3 тис. га зрошуваних полів, де мі�

стяться ділянки гібридизації куку�

рудзи.

Коли почали збирання? І
чи є фахове підтверджен�

ня достовірності отриманих
вами результатів?
— Ми розпочали збирання на по�

чатку жовтня з дослідного поля в

Шполянському районі (Черкащи�

на). Для оцінки і підтвердження

достовірності наших результатів,

крім представників насіннєвих

компаній Дюпон Піонер, Доусідс,

Монсанто і Сингента, було запро�

шено незалежних аудиторів про�

відної міжнародної компанії «Бей�

кер Тіллі Україна» (Baker Tilly

Ukraine). Перед початком обмоло�

ту за всіма параметрами було про�

ведено оцінку загального стану

посівів і зафіксовано морфоме�

тричні параметри качанів.

Збирали врожай комбайном

Кейс 6088 (Case 6088) із жаткою

Нью Холанд (New Holland).

Зібране з кожної ділянки зер�

но ретельно зважували на польо�

вих автомобільних платформен�

них вагах. А після того відбира�

лися проби для лабораторного

аналізу.

В атестованій лабораторії ЛНЗ

Груп досвідчені фахівці визначали

вологість зерна, масу 1000 насінин,

засміченість, наявність битого і

колотого зерна, а також наявність

хвороб і ушкоджень шкідниками.

Дані по кожному зразку занотову�

валися в журнал, а відібрані проби

належно зберігаються в обладна�

ному лабораторному сховищі.

Компанією «Бейкер Тіллі Ук�

раїна» документально підтвердже�

но, що польові досліди закладені

методично правильно, а отримані

результати обліку врожаю є досто�

вірними.

Наступним до збирання став

Чорнобаївський район, потім Го�

родищенський — обидва на Чер�

кащині, і завершили ми обмолот

на Сумщині.

Наскільки загалом очіку�
ваними виявилися отри�

мані результати?
— У дослідах результати не мають

бути очікуваними. Ми, в першу

чергу, хотіли побачити, що з цього

всього вийде. Що підходить або ні

для нас як агровиробників. 

Ми не могли прорахувати ре�

зультати, бо з деякими випробову�

ваними препаратами ми не були

знайомі взагалі — це новинки, які

лише виходять на наш ринок, і

тому на ЄВРОполігоні ми вивчали

їхню дію. Для себе ми зробили

певні висновки і виявили недо�

цільність застосування певних

препаратів. Водночас, на кожний

товар є свій покупець. 

Цього року ми не робили за�

гальний день поля, коли приїж�

джає численна кількість людей, і

хто почув — хто не почув. А роби�

ли такі зустрічі по кожній області

окремо, вони проходили у формі

дискусій, і результат виявився на�

багато кориснішим для всіх.

Хочу сказати, що насправді ми

зробили напрочуд цікавий і вод�

ночас дуже складний проект. На

поле у всіх кластерах ми виходили

щодня, бо для отримання точного

досліду саме так і треба робити.

Такого не буває, що навесні посі�

яв, добрива й гербіциди вніс і на

осінь отримаєш 10 т/га в сухому

зерні. Що більше догляду за куль�

турою, то кращий урожай!

Ми плануємо продовжувати

наступного року, бо за один рік

неможливо дослідити новий пре�

парат і гарантувати, що впродовж

наступних 10�15 років від даватиме

гарантований результат. Бо його

успіх або провал складається з ба�

гатьох чинників, та й рік на рік не

приходиться. Навіть з урахуван�

ням сучасних технологій, агроно�

мія — це одночасно наука і ми�

стецтво обробітку ґрунту. А ми�

стецтву для визнання потрібен час.

Чи рахували ви, скільки
коштувала ця «витівка»

для компанії? Наскільки потрі�
бен компанії такий високий рі�
вень відкритості?
— Відверто, ми не рахували. Зро�

зуміло, що наукові дослідження не

можуть принести відразу еконо�

мічний ефект. Наука має дивитися

набагато вперед, і віддача від неї

обов'язково буде дуже великою і

корисною для людей. Тому ми

пішли на цей експеримент, і пла�

нуємо наступного року його про�

довжити і розширити, вдоскона�

лити. Ми зробили результати до�

ступними для кожного бажаючо�

го. Це буде корисно і вже досвід�

ченим агрономам, і початківцям,

а ще більше — студентам агроно�

мічних вишів. У поєднанні з відві�

динами наших кластерів — це вза�

галі безцінні знання і можливість

уникнути помилок, бо на них

також є посилання, на промисло�

вих посівах у своїх господарствах.

Наші досліди також дають мо�

жливість порівняти ту технологіч�

ну карту, яка супроводжує ліцензо�

ване насіння, з тими результатами,

які оприлюднено на сайті. Тобто

наскільки реалістичним виявиться

результат на полі за певного відхи�

лення по препаратах тощо.

Ми були і залишаємося від�

критими для всіх зацікавлених у

плідній співпраці сторін. Що ча�

стіше ми простягатимемо один

одному руку для рукостискання,

то краще буде всім нам.
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УКРАЇНА втрачає експортні пози�

ції у традиційних галузях проми�

словості — це відбувається впро�

довж останніх двох років через

втрату економічного потенціалу

на тимчасово окупованих терито�

ріях АР Крим, частини Донецької

і Луганської областей, а також ос�

новного імпортера продукції доб�

увної, металургійної, хімічної та

інших галузей важкої промислово�

сті — Російської Федерації. Врахо�

вуючи напруженість у стосунках із

північним сусідом, неможливість

відновити виробничий потенціал

на територіях, де ведуться військо�

ві дії, та швидко переорієнтувати

існуючі підприємства на нові

ринки через їхню технологічну

відсталість та енерговитратність,

очікувати підвищення експорту

від цих галузей марно.

Натомість у товарному вимірі

зміцнюється аграрний експорт.

Загалом 2015 року через падіння

світових цін експорт продукції

АПК склав $14,8 млрд, що на

12,9% менше, ніж 2014 року, коли

вітчизняні аграрії вивезли на

ринки світу продукції на $17 млрд.

Географічна структура українсько�

го експорту залишається незмін�

ною вже кілька років поспіль.

Провідні позиції належать трьом

регіонам — країнам Європейсько�

го Союзу, Азії та Африки.

Минулого року Азія посилила

свої позиції основного імпортера

вітчизняної аграрної продукції: на

тлі загального зменшення показ�

ників, вартісні обсяги вітчизняно�

го експорту до країн цього регіону

торік збільшилися до $6,7 млрд.

Як наслідок, частка азійських кра�

їн збільшилася з 38,5% 2014 року

до 45,3% від загального експорту

сільськогосподарської продукції.

Частка країн — членів ЄС у

вітчизняному експорті склала

близько третини (28,4%) — $4,2

млрд. Обсяг експорту з країнами

зони ЄС є доволі стабільним, хоча

незначно і впав, але тримався в

останні роки на рівні $5 млрд.

Країни Африки ввезли сіль�

госппродукції вітчизняного ви�

робництва на суму $2 млрд

(13,5%).

Тенденція зниження вітчизня�

ного експорту агропродукції до

країн СНД (в основному за раху�

нок зменшення торгівлі з Росією)

продовжилася і минулого року.

Порівняно з 2014�м, частка країн

СНД в експорті української агро�

продукції зменшилася минулого

року на третину — з 15,1% до

10,2% — і склала $1,5 млрд.

Проте українські аграрії про�

довжують нарощувати виробниц�

тво: за прогнозом консалтингової

агенції ААА, нинішній урожай

зернових (і особливо олійних)

знову поб'є всі рекорди і складе

близько 65 млн т (що на 10% біль�

ше врожаю 2015 року), а експорт,

відповідно, досягне 40 млн т.

Враховуючи стрімке скорочення

ринків СНД і запровадження ем�

барго на поставки нашого продо�

вольства до Росії, гостро постає

питання диверсифікації ринків

збуту для української аграрної

продукції — вона стає ключовим

завданням для забезпечення по�

ступального розвитку галузі. Укра�

їнський виробник уже зарекомен�

дував себе як надійний партнер на

багатьох ринках, але відкриття

нових географічних напрямків для

нашого експорту — це одне з ос�

новних наших завдань на міжна�

родному рівні. 

Курс на Схід
І ТУТ наш погляд спрямовується

на Схід — вже сьогодні країни Азії

займають провідну позицію в ре�

гіональній структурі експорту ук�

раїнської аграрної продукції: за 9

місяців 2016 року — понад 45,8%,

або $4,8 млрд. Це майже вдвічі

більше, ніж експорт до країн Аф�

рики (28%, або $2,9 млрд) і майже

вчетверо більше, ніж до Євросою�

зу (14,8%, або $1,5 млрд) та

вп'ятеро більше, ніж до країн СНД

(8%, або $837 млн). При цьому дві

країни є лідируючими імпортера�

ми наших зернових і олійних —

Китай та Індія. Зокрема вони

стали основними покупцями ук�

раїнської олії і разом (за 10 міся�

ців) купили 44,3% всієї українсь�

кої соняшникової олії (Індія 30%

та Китай 14,3%). 

За словами експертів, укра�

їнська присутність на даному

ринку є безпрецедентною — част�

ка української соняшникової олії

на індійському ринку перевищує

93%. Крім того, Україна входить у

трійку країн�постачальників зер�

нових до Індії. Принаймні за 8 мі�

сяців 2016 року ми продали туди

245 тис. т пшениці на $38,2 млн та

228 тис. т кукурудзи на $33,6 млн. 

Тим часом і Китай активно за�

пасається українською кукуруд�

зою. За перші 8 місяців 2016 року

він закупив майже 2,5 млн т цієї

зернової культури. Україна на

цьому ринку змогла обійти навіть

такого потужного постачальника,

як США, і це сталося через те, що

українська кукурудза — не ГМО.

Не відстають і  решта:

2015/2016 маркетингового року

лише Саудівська Аравія закупила

понад 2,3 млн т українського яч�

меню, що становить 52,9% всього

вітчизняного експорту цієї культу�

ри. Проте цей обсяг — всього

23,1% від імпортованого цією кра�

їною ячменю, рівень споживання

якого до того ж продовжує зроста�

ти, демонструючи гарні перспек�

тиви для українських експортерів.

Насправді Україна поставляє

на Схід великий асортимент про�

довольчих товарів, у т. ч. молочну

та м'ясну продукцію. Водночас азі�

атські країни мають особливі ви�

моги до якості аграрної продукції.

Тому для багатьох підприємств пи�

тання експорту ще залишається

відкритим.

Чому саме Китай? Згідно до

прогнозів ФАО, з 2016 до 2025 року

зростання споживання зернових у

Китаї складе 4%, або 22 млн т;

олійних (насамперед, сої) — 25%,

або 48 млн т; м'яса (насамперед,

свинини) — 16%, або 14 млн т; су�

хого молока — 45%, або 303 тис. т. 

Є ринки ключові, а є перспек�

тивні. Китайський ринок для нас

перспективний. Зокрема, минуло�

го року наша кукурудзи посіла

понад 50% обсягів імпортованої

кукурудзи до Китаю. Що таке

друга економіка світу? Це значить,

що в Китаї є люди, котрі мають

гроші, до того ж кількість населен�

ня країни та його платоспроможна

частка весь час зростають. Всього

дві країни світу мають такий коло�

сальний приріст населення — це

Китай та Індія, причому деякі ана�

літики стверджують, що за чисель�

ністю населення до 2050�го Індія

випередить Китай.

Не слід забувати і про важливу

роль країн Азії як потенційних ін�

весторів у наш АПК. У таких кра�

їнах, як Китай або Японія, є вели�

кі як державні, так і приватні інве�

стиційні компанії, які зацікавлені

в інвестуванні у конкретні проек�

ти та у створенні спільних підпри�

ємств у галузі сільського госпо�

дарства.

Приборкати дракона
АГРАРНА «суперсила» України

цікавить багатьох. І однією з дер�

жав, яка демонструє особливу за�

цікавленість, є Китай. Його насе�

лення постійно збільшується, і

країна приречена експортувати

сільгосппродукцію: зерно, м'ясо,

молоко, овочі, фрукти, рослинні

жири. І ще одна важлива деталь —

купівельна спроможність китайця

нині вчетверо вища за українця.

Тобто росте не тільки 1,5— мільяр�

дне населення Китаю, але і його

заможність. А це автоматично пі�

двищує попит на продукти харчу�

вання.

Основу українського експорту

до Китаю складають зернові куль�

тури (кукурудза) та соняшникова

олія. Китай — номер 1 для Украї�

ни за обсягами грошової виручки

від торгівлі агропродукцією. І ни�

нішній рік показує, що українські

виробники продовжують нелег�

кий, але постійний рух в напрямку

збільшення поставок високомар�

жинальноі продукції. 

Що маємо за підсумками 8 мі�

сяців: експорт української продук�

ції до КНР склав у грошовому ви�

разі $1,36 млрд, що на 27% менше,

ніж за аналогічний період минуло�

го року. З названої суми зернові

склали 31%, а рослинні жири —

26%. Інше — в основному не�

сільськогосподарська продукція.

Зокрема, експорт олії соняшнико�

вої виріс на 10% ($306,9 млн); бо�

рошна пшеничного — на 3,2%

($10,3 млн); олії соєвої — на 4,3%

($36,4 млн); виробів із зерна і хліб�

них злаків — на 65% ($705 тис.)

Водночас наш імпорт з Китаю

збільшився на 23% — до $2,89

млрд, а його основу складають не�

продовольчі товари. 

Не дивно, що сьогодні значно

активізувався міжпарламентський

діалог між Україною та КНР. У

Верховній Раді України створена

«група друзів Україна�Китай», яка

досягає майже конституційної

більшості і становить 237 народ�

них депутатів.

Днями група депутатів Верхов�

ної Ради, які входять до складу цієї

міжпарламентської групи, з робо�

чим візитом відвідала КНР. Під

час візиту українські депутати пе�

реконували китайську сторону, що

інвестиції в аграрну сферу Украї�

ни — то запорука продовольчої

безпеки Китаю, адже прогнозова�

ний там дефіцит лише зернових

культур протягом 10 років стано�

витиме понад 50 млн т, м'яса —

5 млн т та молочних продуктів —

близько 3,5 млн т. 

Перспективним напрямом для

обох країн можуть бути інвестиції

у наукову сферу. Вони мають при�

вабливість для всього світу

(пам'ятаймо, що Китай — друга за

потужністю економіка планети).

Депутатам вдалося домовилися

про подальшу співпрацю у даних

сферах. Відомо про те, що плану�

ється візит Президента України

Петра Порошенка до КНР. І саме

візит парламентської делегації

створив непогане підґрунтя для

переговорів на найвищому рівні.

Друга економіка світу — це вже не

просто економіка. 

Шовком вам доріжка
КОЛИ великий хоче дружити з

малим, то значить він має з цього

зиск. От і реалізація китайського

інфраструктурного проекту «Шов�

ковий шлях», котрий покликаний

активізувати економічне співро�

бітництво і нарощування торгівлі

між КНР і Європою в обхід Росії,

немислима без України. Саме

наша держава є важливою ланкою

в розбудові цього проекту і одна з

перших приєдналась до створюва�

ної Китаєм асоціації з просування

економічного співробітництва

«Шовковий шлях», для запуску

якої китайські фонди зібрали вже

близько 300 мільярдів юанів, або

близько $46 млрд. 

Україна вкрай потребує інве�

стицій саме в інфраструктурні

проекти. Бо розвиток транспорт�

ного коридору через Україну — це

не лише логістичний проект. У аг�

рарній сфері мова йде про нові чи

модернізовані елеватори, логі�

стичні хаби, переробку та розви�

ток річкової інфраструктури. 

І тут напрочуд вчасно Китай

створює фонд обсягом у EUR10

млрд для інвестицій у Центральну

та Східну Європу. Він діятиме на

базі вже заснованого холдингу

Sino�CEEF для економічного спі�

вробітництва з країнами Цен�

тральної та Східної Європи. Кош�

ти спрямують на спільні інфра�

структурні проекти, високотехно�

логічні виробництва та індустрію

масового споживання.

ЗВТ: «за» і «проти»
НЕВІДОМО чим наш МЗС вкупі

з Мінекономрозвитку займається,

але український експорт стрімко

скоротився: мінус 9% лише цього

року. З Китаєм за 8 місяців він

упав аж на 27%! Це при тому, що з

обіцяних зон вільної торгівлі вда�

лося реалізувати лише двосторон�

ню співпрацю з заокеанською Ка�

надою, а ЗВТ з Ізраїлем та Туреч�

чиною досі лише у планах. 

І на цьому тлі Китай запропо�
нував на робочому рівні амбітну
мету — створення українсько�ки�
тайської зони вільної торгівлі. Ми

докладаємо стільки зусиль для ди�

версифікації свого експорту — ве�

демо перемовини на найвищому

рівні з очільниками держав світу,

а тут друга економіка і найбільш

чисельний ринок відкриває для

нас свої двері (чи радше ворота).

Здавалося би, з криками «ура»

наші високопосадовці мусять упа�

сти в обійми до своїх китайських

візаві. 

Та Україна вирішила покоми�

зитися — вустами торгового пред�
ставника України Наталії Ми�
кольської було заявлено, що рішен�
ня про початок переговорів про
створення зони вільної торгівлі ми
будемо приймати лише після ство�
рення стратегії підтримки експорту.

АГРОПРОФІ

№ 42�43 [349] 18 листопада, 2016

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВІ РИНКИ10

Експорт до Азії, 
або Як приборкати китайського дракона

Минулого року Азія посилила свої позиції основного
імпортера вітчизняної аграрної продукції. При обсязі
у $6,7 млрд частка азійських країн збільшилася з
38,5% 2014 року до 45,3% від загального експорту
сільгосппродукції.

Китай — номер 1
для України за обсягами
грошової виручки від
торгівлі агропродукцією



Немає сумнівів, що зона віль�

ної торгівлі з Китаєм забезпечить

пожвавлення в експорті вітчизня�

них продовольчих товарів без

значного зростання імпорту про�

дуктів харчування звідти, адже

Китай імпортує набагато більше

продовольства, ніж поставляє на

зовнішні ринки. Зняття митних та
сертифікаційних обмежень у рамках
ЗВТ значно полегшить для українсь�
ких виробників вихід на цей ринок. 

Та якщо для аграрного сектору

ЗВТ несе великий плюс, то інші

галузі української економіки мо�

жуть постраждати від покращення

умов торгівлі на нашому ринку

для китайських конкурентів. По�
трібно визначити, чи призведе ЗВТ з
Китаєм до покращення стану нашо�
го торговельного балансу і чи не
завдасть шкоди іншим галузям еко�
номіки України.

Цифрами по емоціях
ЩОБИ розібратися в цьому пи�

танні, найкраще не слухати емо�

ційні заяви політиків, а довіритися

сухій мові цифр. Аналіз двосто�

роннього товарообігу 2015 року

свідчить про зменшення обсягів

українсько�китайської двосторон�

ньої торгівлі, здебільшого за раху�

нок зменшення поставок китайсь�

ких товарів до України. Водночас,

спостерігається незначне зростан�

ня українського експорту до КНР

та майже відсутнє сальдо двосто�

ронньої торгівлі (0,5% від обсягу

загального товарообігу).

Згідно з даними Генеральної

митної адміністрації КНР, 2015

року товарообіг між Україною та

КНР склав $7,074 млрд, що менше

аналогічного показника попе�

реднього року на 17,6%. При

цьому, китайський експорт товарів

в Україну становив $3,517 млрд

(зменшення на 31,1%), імпорт ук�

раїнських товарів — $3,557 млрд

(збільшення на 2,1%). Сальдо

двосторонньої торгівлі на користь

України склало $40 млн.

Основу китайського експорту в

Україну минулого року складали:

механічне обладнання, машини,

устаткування та механізми —

30,3% у загальній структурі ек�

спорту ($1067,3 млн); текстиль та

текстильні вироби — 16,1% ($565,9

млн); недорогоцінні метали та ви�

роби з них — 9,5% ($334,01 млн);

полімерні матеріали, пластмаси та

каучук — 8,3% ($291,53 млн); про�

дукція хімічної промисловості —

6,9% ($243,38 млн).

Торік основу китайського ім�

порту з України складали: міне�

ральні продукти (в основному, за�

лізні руди, шлаки та попіл, енер�

гетичні матеріали та ін.) — 43,1%

($1531 млн); продукти рослинно�

го походження (переважно зерно�

ві) — 30,1% ($1070,5 млн); жири й

олії тваринного або рослинного

походження — 17,9% ($638,3 млн);

деревина та вироби з неї — 4%

($141,3 млн); механічне обладнан�

ня, машини, устаткування та ме�

ханізми — 2,1% ($74,3 млн). Інші

товарні позиції українського ек�

спорту до КНР не перевищували

1% у загальній структурі експорту.

Аналіз структури двосторон�

ньої торгівлі свідчить про знижен�

ня обсягу імпорту в Україну всіх

основних груп товарів, що, ймо�

вірно, пов'язано з суттєвим збіль�

шенням курсу долара США щодо

гривні, що створює певні трудно�

щі для середніх і малих імпортерів,

зниженням рівня виробництва в

Україні та зниженням купівельної

спроможності населення.

Слід зазначити, що торік обся�

ги експорту продукції рослинного

походження зросли у 3,5 разу, зо�

крема, за рахунок збільшення об�

сягів поставок зернових, які у звіт�

ному періоді склали понад $1

млрд, жирів та олій — на 41,6% та

механічного обладнання, машин,

устаткування — на 8,4%. При

цьому відбулось зменшення по�

ставок мінеральних продуктів —

на 33,3%.

Не варто забувати, що впро�

довж останнього десятиріччя

Китай налагодив власне вироб�

ництво продукції, яка традиційно

складала основу українського ек�

спорту до країн світу: продукція

чорної та хімічної металургії, яка

свого часу і забезпечувала пози�

тивне сальдо у торгівлі з КНР.

Згідно з даними Генеральної

митної адміністрації КНР, у січні�

червні 2016 року товарообіг між

Україною та КНР склав $3524,6

млн, що більше аналогічного по�

казника січня�червня 2015 року на

1%. При цьому, китайський ек�

спорт в Україну склав $1951,1 млн

(збільшення на 26,9%), китайсь�

кий імпорт з України становив

$1573,5 млн (зменшення на

19,5%). Сальдо двосторонньої тор�

гівлі на користь КНР склало

$377,6 млн (2015�го було $40 млн

на нашу користь). Запитання:

кому більше потрібна зона вільної

торгівлі?

На уряд надійся, 
а сам не зівай
УКРАЇНСЬКА аграрна галузь уже

сьогодні дає 40% усіх експортних

надходжень до країни. Валютна

виручка від експорту зернових та

олії чи не єдиний чинник, котрий

дозволяє зберігати відносно ста�

більний валютний курс. А це в Ук�

раїні не лише питання економіки,

але й політики. Для того, щоб

збільшувати експорт нашої агро�

продукції, слід систематизувати

державну підтримку для українсь�

кого виробника. Наприклад, це

може бути заявлене урядом ство�

рення торговельних представ�

ництв у регіонах, які є найбільш

цікавим для наших експортерів.

Присутність у рамках таких торго�

вельних місій аграрних аташе є на�

гальною необхідністю, зважаючи

на важливість аграрної торгівлі для

України.

Кожен регіон, наприклад,

Субсахарна Африка чи Південно�

Східна Азія, мають свої особливо�

сті. Для того щоб український ви�

робник зміг активно вести бізнес

на цих ринках, йому необхідно

мати повну інформацію про

ринок, профільного спеціаліста на

місці, який може надати профе�

сійну підтримку з різних питань,

опрацювати запити і відповісти на

них. Звісно, що українські компа�

нії можуть і самостійно бути ус�

пішними на міжнародних ринках,

але справжній прорив можливий

лише за спільних зусиль бізнесу та

держави. 

Ну, а поки одні теоретизують,

інші на практиці здійснюють ек�

спансію українського продоволь�

ства на азійські ринки. За словами

заступника генерального директо�

ра ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексан�

дра Григоренка, азійський ринок є

перспективним як для України за�

галом, так і для НІБУЛОНу зокре�

ма. За останні 8 років компанією

було експортовано більше 33,6

млн т зернових. З них 16,4 млн т

відвантажені саме до країн Азії,

тобто кожна друга та відвантаже�

на компанією саме до азійських

країн. До Китаю, Північної та

Південної Кореї й Японії — 1,37

млн т, ще 1,13 млн т пішли до

країн Південно�Східної Азії: Індо�

незії, Таїланду, Філіппін, В'єтнаму. 

Лише за минулий маркетинго�

вий рік компанією було експорто�

вано до країн Південно�Східної

Азії понад 500 тис. т зернових, з

яких 225 тис. т — до Індонезії, 167

тис. т — до Таїланду та 36 тис. т —

до Філіппін. За чотири місяці но�

вого МР вже понад 400 тис. т зер�

нових відвантажено саме до

азійських країн.

Компанія Ukrlandfarming PLC

відкрила для себе ці ринки лише

2012�го і довгий час була єдиною

українською компанією (крім

ДПЗКУ), котра мала доступ на ки�

тайський ринок. Починали з 26

тис. т, а наразі це вже понад 670

тис. т — тобто експорт до азійсь�

ких країн зріс у 25 разів. За 9 міся�

ців 2016�го експорт до азійський

країн склав $123 млн. Експорт

яєчної продукції холдингу «Аван�

гард» (котрий є складовою компа�

нії) значно поступається зерново�

му і складає лише $5 млн. 

У загальній структурі експорту

компанії азійські ринки складають

майже третину, ще третина —

ринки Євросоюзу і третина —

Близький Схід та Африка. Ключо�

вими покупцями є Китай та Пів�

денна Корея (38% і 25% відповід�

но).  Близько 63% у товарній

структурі експорту складає куку�

рудза (Китай — 60%, Південна

Корея — 29% і 17% — Японія); ще

27% — пшениця (27% — Філіппі�

ни, 20% — Південна Корея, по

16% — Пакистан і Бангладеш, 14%

— Індія і 13% — Таїланд).

* * *

ТАК ЩО не треба вчити компанії

торгувати, а от допомогти — треба,

бо виявляється в країнах�потен�

ційних імпортерах українського

продовольства вкрай мало обізна�

ні з перспективами співпраці з

нашою країною та її можливостя�

ми, а відтак тамтешні покупці

вкрай неохоче змінюють своїх тра�

диційних постачальників з Ав�

стралії, Північної та Південної

Америки. 

Вирішити цю проблему можна

лише на державному рівні — орга�

нізовуючи різні маркетингові за�

ходи, спрямовані на розвіювання

міфів щодо незадовільної якості

нашої продукції та наголошенні

на конкурентних перевагах нашо�

го збіжжя — в першу чергу, його

порівняно невисокої ціни. Так що

анонсоване урядом створення тор�

говельних представництв у регіо�

нах, які є найбільш цікавим для

наших експортерів, давно на часі.

Потрібно організовувати семі�

нари, виставки та екскурсії як на

території нашої країни (повірте,

нам є чим пишатися) так і на те�

риторії потенційних імпортерів,

аби ближче познайомити інозем�

них покупців з виробниками укра�

їнського продовольства та запу�

стити пілотні проекти з постачан�

ня вітчизняної продукції  на

азійські ринки. Необхідно ретель�

но вивчити вимоги країн�спожи�

вачів (а в азійських країнах вони

можуть бути найекзотичнішими та

інколи навіть вищими ніж загаль�

носвітові) та налагоджувати лан�

цюжок постачання «поле�порт�

судно» таким чином, щоб забезпе�

чити контрактні вимоги до якості

партії товару та її фітосанітарному

стану включаючи фумігацію та ре�

циркуляцію.

Вкрай необхідно залучення

дипломатичних представництв

України за кордоном і для налаго�

дження діалогу між державними

компаніями з імпорту зернових та

надання можливості українським

компаніям�експортерам брати

участь у тендерах в країнах�імпор�

терах на загальних підставах. 

А то наші посадовці люблять

козирнути при нагоді що, мовляв,

український цукор купують у 27�

ми країнах, сою — у 33�х, куряти�

ну — у 40�ка, соняшник у 43�х, со�

няшниковий шрот — у 48�ми, а

соняшникову олію — аж у 90!

Тільки чомусь забувають додати,

що широкий «ареал» нашого аг�

рарного експорту — заслуга не

держави, а приватних компаній.

Саме вони, на свій страх і ризик

знаходять нові ринки збуту для ук�

раїнського збіжжя, котрими потім

козиряють чиновники. А чого ж

не козирнути, якщо приміром

«НІБУЛОН», котрий експортує

збіжжя у три десятки країн, мину�

лого року примудрився продати

зернові аж до Мексики — під

самим носом у «зернового гегемо�

на» США.

І тут ми підходимо до найва�

жливішого. З географією й обсяга�

ми все в порядку — завдяки зусил�

лям експортерів вони і далі про�

довжуватимуть зростання. Тепер

час зосередитися на якості експор�

тованого. Добре, що роль регіо�

нального лідера із закупівель віт�

чизняних зернових у країн Північ�

ної Африки остаточно перехопила

Південно�Східна Азія. Ось і в пер�

шому кварталі 2016/17 МР верхні

рядки в ТОП�5 імпортерів посіли

Таїланд, куди поставлено 1,1 млн т

української пшениці, Бангладеш

та Індонезія — по 750 тис. т, Пів�

денна Корея — 650 тис. т, і лише на

п'ятій позиції — Єгипет.

Уже час розробити та впрова�

дити комплекс заходів щодо по�

кращення якості українського

зерна за тими параметрами, на які

неможливо вплинути в процесі

переміщення зерна від поля до

порту. Наприклад, зараження саж�

кою, пошкодження зерна клопом�

черепашкою, наявність насіння

амброзії та інших карантинних

бур'янів, тих же ріжків тощо. Адже

азійські країни дуже «чутливі» у

цих питаннях. А репутація — вона

штука така: один раз «налажав» і

назавжди потрапив у «чорні спи�

ски» небажаних експортерів, і чи

нададуть другий шанс ту репута�

цію відновити — хтозна.

Для збільшення конкурентоз�

датності українського збіжжя не

завадило б і  знизити портові

збори, котрі, принаймні у Мико�

лаївському порту, наразі є найви�

щими у світі. Це допоможе знизи�

ти вартість доставки українського

збіжжя та конкурувати з іншими

країнами�постачальниками, котрі

мають більш вигідне географічне

положення по відношенню до ре�

гіону (приміром, Австралія) та

пропонують нижчу ціну доставки

до порту на умовах SIF, тоді як

ціна FOB там вища за українську.

Олесь Євтєєв
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ОДНИМ із найстаріших навчаль�

них закладів Згурівського району

є Старооржицький навчально�ви�
ховний комплекс «Загальноосвітня
школа І�ІІІ ступенів — дитячий
садок», заснований 1928 року.

Невдовзі школа готується відзна�

чити свій 90�річний ювілей. Цен�

тральна будівля школи — це в ми�

нулому панський маєток, до якого

1965 року добудували два крила.

Наразі в школі навчається 65 учнів

і 19 малюків відвідують дитячий

садочок. Обидві будівлі поєднує

сад з ігровим і спортивним май�

данчиком, які було облаштовано

«Нивою Переяславщини» кілька

років тому. «Такої спортивної ак�

тивності, як у нас — говорить ди�

ректор школи Микола Мико�

лайович Сидоренко, — мабуть,

ніде немає. Щоперерви діти куди

біжать? Не по школі, а на ці май�

данчики — дихати свіжим пові�

трям і виплескувати свою невгам�

овну енергію. Тож у нас (посміха�

ється директор, який викладав

фізкультуру) практично євро�

пейська система організації пе�

рерв». 

Робота «Ниви Переяславщи�

ни» в Згурівському районі розпо�

чалася з фойє цієї школи — 17

років тому тут відбулася перша зу�

стріч Олександра Мостіпана з чи�

сленними мешканцями села

Стара Оржиця. Відтоді господар�

ство регулярно підтримує освітній

заклад — розпочинали з заміни

освітлення в коридорах і класах,

поміняли скрізь двері з дореволю�

ційних на сучасні, поступово

комп'ютеризували школу. «Коли

15 років тому я став директором

школи, перед новим начальним

роком треба було багато зробити в

облаштуванні, а коштів, як зав�

жди, не було, відкрилися двері і на

порозі з'явилися керівники з

«Ниви» і запитали: що вам потріб�

но, ми прийшли вам допомогти,

— зізнається Микола Миколайо�

вич. — Мене це дуже вразило.

При цьому не висували ніяких об�

межень. Без їхньої підтримки

нашій школі практично неможли�

во було би вижити».

Поточного року до Дня вчите�

ля «Нива Переяславщини» пода�

рувала Старооржицькій школі 38

метало�пластикових вікон, двоє

вхідних дверей і косметичний ре�

монт фойє. Робили це, не перери�

ваючи навчального процесу, пере�

водячи дітей до інших навчальних

класів. Завершальна фаза припала

саме на осінні канікули. І дітлахи

другу чверть почали вже у відре�

монтованому приміщенні. На�

ступного року планують перекри�

ти дах і відновити фасад. Щоби

зрозуміти, наскільки важливе таке

утеплення, слід сказати, що в нав�

чальному закладі в холодну пору

року температура в коридорах не

піднімалася вище 8�10 градусів,

тому діти не роздягалися. Після

заміни вікон опалення включаєть�

ся о третій годині ночі й о десятій

ранку вимикається, за цей час

температура нагрівається до ста�

більних +20 градусів і тримається

впродовж навчального дня.

«Тепло ми на вітер не пускаємо, —

наголошує директор, — насолод�

жуємося комфортом». 

Наразі школи не можуть ви�

жити без сторонньої допомоги, бо

це ж не комерційні структури, го�

ворить Микола Сидоренко. «Нас

би вже давно закрили, — продов�

жує він, — якби не «Нива Перея�

славщини». А нині в районі ми

посідаємо гідне місце — діти зай�

мають призові місця на різних

олімпіадах і турнірах, перемагають

у спортивних змаганнях. Днями в

районі зайняли два перших місця

на олімпіаді. Наприклад, 2014

року з семи медалістів у районі

троє були в нашій школі. І наро�

джуваність в нашому селі непога�

на, бо і робота є, і за паї розрахо�

вуються вчасно, і школа та садо�

чок на висоті. Господарство під�

тримує село, тому ми зі свого боку

завжди дякуємо меценатам, пи�

шемо листи вдячності».

* * *

Загальноосвітня школа I�III ст.
у Студениках Переяслав�Хмель�

ницького району гостинно зустрі�

чає всіх, хто до неї входить, затиш�

ним теплом і ошатним сучасним

просторим фойє. Дизайнерський

інтер'єр покликаний створити по�

зитивний настрій, дати можли�

вість відпочити від повсякденної

метушні і привести, як�то кажуть,

думки до ладу. Про те, що потра�

пив саме до школи, а не до п'яти�

зіркового готелю, нагадують чи�

сленні стенди, створені з неймо�

вірною душею тутешніми уміль�

цями — портрети кращих учнів,

гімн і герб школи, а ще — ретель�

на карта України на всю стіну. До�

повнює всю цю красу музичний

фонтан, що крім плескоту води

відтворює переливчастий пташи�

ний спів і хор жабок на ставку. За

три тижні до 1 вересня цього року

зробили парадний вхід і затишне

фойє завдяки зусиллям «Ниви Пе�

реяславщини». 

Просторе подвір'я, ландшаф�

тний парк перед школою і чима�

лий сад оточують триповерхову

будівлю. Завдяки відремонтовано�

му фасаду і новим метало�пласти�

ковим вікнам їй навряд можна

дати її справжні понад 50 років.

Цікавою видалася історія села:

1950 року на межах земель сіл

Студеники та Козлова було розпо�

чато будівництво так званого села

нового типу — з широкими ву�

лицями, дорогами з твердим по�

криттям, з газом, водомережею і

теплою ванною кімнатою в кож�

ній хаті. У новому селі з назвою

Жовтневе збудували сучасні

школу, дитячий садок, будинок

культури та багато закладів соц�

культпобуту. Віднедавна село йме�

нується Студениками, а його

школі — Студеницькій ЗОШ І�ІІІ

ст., відкритій 1 вересня 1964 року,

притаманні розмахи часів розбу�

дови соціалізму, які зусиллями пе�

дагогічного колективу і батьків�

ського комітету вдало поєдналися

з передовими світовими традиція�

ми виховання дітей. Активна жит�

тєва позиція всіх без винятку 25

викладачів на чолі з Марією

Олександрівною Лях, яка також

є депутатом районної ради, даєть�

ся взнаки. Моторна, ерудована і

дуже відповідальна Марія Олек�

сандрівна понад 35 років присвя�

тила педагогічній роботі: викладач

математики, вона очолила школу

1991�го і за чверть століття незал�

ежності провела її неушкодженою

крізь всі етапи реформування кра�

їни і системи освіти. Педагог

Божою милістю, до якої за пора�

дою будь�якої години може звер�

татися будь�хто з учнів за всі часи

її роботи. До 50�річчя навчального

закладу було організовано святку�

вання і зібрано фотовиставку ви�

пускників усіх років під назвою

«Це і моя школа».

Школа двічі брала участь і вий�

шла таки переможцем у спільному

проекті ЄС�ПРООН «Місцевий

розвиток, орієнтований на грома�

ду» щодо енергозберігаючих тех�

нологій. Відтак у два етапи заміни�

ли всі 156 старезних вікон на ме�

талопластикові. Енергоощадність

склала близько 25%. Тоді перший

етап на 50% фінансував проект, 5%

— відшукали власних коштів, і ще

на 45% школі слід було відшукати

спонсорів. Левову частку спонсор�

ської допомоги тоді надала «Нива

Переяславщини». Наступним кро�

ком перенесли труби опалення з

даху вниз і зекономили іще 20%

енерговитрат на опалення і закін�

чили заміну вікон. Цього разу

агрокомпанія вже сама пропонува�

ла 45% коштів. 

Минулого року Студеницька

ЗОШ І�ІІІ ст. також перемогла в

конкурсі і стала опорним навчаль�

ним закладом освіти в межах ос�

вітнього округу.
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Група компаній «Нива Переяславщини» успішно

працює в столичній області з 1998 року і є одним із

найбільш високотехнологічних українських підпри�

ємств у галузі рослинництва, кормовиробництва,

свинарства та переробки. «Нива Переяславщини»,

створена і беззмінно очолювана Героєм України

Олександром Мостіпаном, обробляє понад 21,5

тис. га ріллі в Баришівському, Броварському, Згу�

рівському, Переяслав�Хмельницькому та Яготинсь�

кому районах Київщини. Від часу заснування со�

ціальна відповідальність і допомога місцевим гро�

мадам є одним із пріоритетів її роботи 

Уклавши більше 8 тис. довгострокових догово�

рів оренди, з 2015 року агрофірма пішла назустріч

пайовикам, піднявши орендну плату з 5 до 9% від

нормативної грошової оцінки землі. Наразі процес

цьогорічного розрахунку з пайовиками практично

завершено. 

Переяславці організували постійну виїзну торгі�

влю по селах, в яких працює підприємство, де за

пільговими цінами реалізують власну м'ясну та ков�

басну продукцію під торговою маркою «П'ятачок».

«Влітку цього року було створено благодійну ор�

ганізацію «Благодійний фонд «Нива Переяславщи�

ни», — розповідає його директор Микола Федоро�

вич Шевченко. — За три місяці щільної роботи ми

надали благодійної допомоги на суму понад 1,5

мільйони гривень: пайовикам за їхніми особисти�

ми зверненнями, місцевим громадам, дитячим на�

чальним і спортивним закладам, лікувальним за�

кладам, районним управлінням соціального захи�

сту. За пільговими цінами і безкоштовно виділяє�

мо продукцію власного виробництва на харчуван�

ня дітей в навчальних закладах тощо».

Після стислої бесіди в офісі ми вирушили по

селах, щоби на власні очі побачити те, про що гово�

рили представники «Ниви Переяславщини». Розрахо�

вували впоратися за півдня, але вже і робочий день

закінчився, а нас іще продовжували чекати на міс�

цях, щоби розповісти про співпрацю з агрофірмою і

привітати у такий спосіб її великий трудовий колек�

тив із Днем працівників сільського господарства.

Микола СИДОРЕНКО, Старооржицький НВК Марія ЛЯХ, Студеницька (Жовтнева) ЗОШ І�ІІІ ст. 

Будівельники «Ниви Переяславщини» завершують ремонт у школі

Нива благочинності



«Не можна втратити жодної

дитини, — наголошує Марія

Олександрівна, — тому ми прац�

юємо з батьками, з громадськістю,

з випускниками попередніх років,

пояснюємо, що дитина має зроби�

ти свідомий вибір на майбутнє

життя. Ми даємо можливість ек�

стерном закінчити школу й отри�

мати атестат про повну середню

освіту.

Наші дітки добре інформова�

ні, доволі відкриті, вільні і цілес�

прямовані, вони прагнуть вчити�

ся. І метод безумовної покори в

нас не діє, діти виховуються в де�

мократичному дусі поваги до себе

й оточуючих, у них висока гро�

мадська позиція. У нас у школі діє

учнівське самоврядування». Окре�

мо директор наголосила, що

«Нива Переяславщини» щотижня

надає для столової 50 кг м'яса по

собівартості: «Це дуже важливо —

бути впевненим, що діти спожи�

вають якісні продукти, потрібні їм

для росту і розвитку. Ми беремо

виключно свіже м'ясо й найвищої

якості, повари готують дуже смач�

ні страви з м'ясом, і діти не зали�

шають недоїдки в тарілках — це

також елемент виховання культу�

ри споживання продуктів і гідного

поводження за столом».

І наостанок зустрічі ми почули

таке: «Діти — це такі барометри,

які дуже тонко відчувають душу

того, хто з ними спілкується. Вони

вибачають помилки вчителю,

якого сприймають як такого. І ні�

коли не пробачать йому неспра�

ведливості по відношенню до

учня або то тієї обставини, що

склалася. Дитину ніколи двічі не

можна наказувати. Її, в першу

чергу, треба любити. Сьогодні з

дитиною легше працювати, ніж 20

років тому: з нею завжди можна

знайти компроміс, спробувати її

переконати, бо ультиматум нині

не проходить, але при цьому не

принижувати її гідності. Діти гос�

тро відчувають сьогодення і ті

події, які кояться в країні. І їм

дуже потрібна віра в те, що війна

скінчиться, що країна підніметься

з колін, що їхні батьки житимуть

краще, якщо працюватимуть і

вчинятимуть по совісті. Тому ми

завжди маємо вчиняти по совісті,

якщо хочемо мати омріяне май�

бутнє!»

* * *

Двірківщинський навчально�ви�
ховний комплекс «Загальноосвітня
школа І�ІІІ ступенів — дошкільний
навчальний заклад (ясла�садок)»
Яготинського району облаштував�

ся в центрі села і восени прогля�

дається здалеку завдяки своєму

яскравому забарвленню. 

«Нива Переяславщини» надає

допомогу цьому НВК із 2013 року

— тоді компанія взяла участь у

проекті «Подаруй форму першач�

кові» і додатково виконала поба�

жання дітлахів — кожен із п'ятьох

першокласників отримав замовле�

ний цінний подарунок — ролико�

ві ковзани, мобільні телефони —

які досі залишаються в нагоді.

Тепер дітки вже стали чотириклас�

никами.

Поточного року силами «Ниви

Переяславщини» завершили

вкрай необхідне утеплення всієї

будівлі школи, ремонт фасаду і

його фарбування. Також замінили

всі 60 старих вікон на нові енерго�

ощадні металопластикові, встано�

вили металопластикові вхідні па�

радні двері і зробили косметичний

ремонт фойє. Для поглиблення

процесу навчання школі також

подарували інтерактивну дошку. 

Завдання школи не просто

вивчити дитину, а й допомогти

розкритися їй як особистості, роз�

повідає заступник директора,

завуч Тетяна Євгенівна Мерон�

чук. «Виховна робота у нас орга�

нізована у вигляді Козацької рес�

публіки, — говорить вона. —

Кожен клас середньої і старшої

школи — це курені. На свято По�

крови у нас відбувається традицій�

на козацька рада, де ми п'ятиклас�

ників урочисто приймаємо в коза�

чата: вони проходять смугу випро�

бувань, варять разом куліш, малю�

ють родоводи. Втілив цей історич�

ний задум нашого колишнього

директора Григорія Павловича Гу�

зарєва теперішній викладач історії

і захисту вітчизни Валерій Воло�

димирович Шевченко. Він постій�

но веде козацький гурток. Наша

організація називається Двірків�

щинська козацька республіка». 

Самоврядування зумовлює іні�

ціативність. Відтак двірківщинські

козаки виступили з ініціативою, а

місцева громада її підтримала, —

закласти біля школи фруктовий

сад. «Нива Переяславщини» радо

погодилася допомогти. І сказано�

зроблено: за школою розчистили

ділянку і завезли шар родючого

ґрунту. В Інституті садівництва

НАНУ закупили 320 саджанців

яблуні. І на свято села, яке відзна�

чалося 21 жовтня, було кинуто

клич усім бажаючим долучитися

до закладки саду. Ніхто не очіку�

вав такої явки — мешканці Двір�

ківщини зійшлися родинами і під

керівництвом агрономів «Ниви

Переяславщини» впоралися з зав�

данням менше ніж за годину. 

* * *

У невеличкому селі Згурів�

ського району, що від 1 квітня

2016 року зветься Вознесенське,

працює один із відділків «Ниви

Переяславщини». За часів СРСР,

після аварії на Чорнобильській

АЕС, у селі 1986 року було збудо�

вано 60 будинків садибного типу,

школу�дитячий садок, відділення

зв'язку, АТС, котельню, їдальню

тощо. Восени цього ж року до села

прибули переселенці із зони від�

чуження. 

«Від першого дня роботи

«Ниви Переяславщини» на наших

землях, — розповідає голова

Вознесенської сільради Тетяна

Олександрівна Шовкун, — ми

постійно до неї звертаємося по

допомогу. Наприклад, при прове�

денні свят. Свого клубу в селі

немає, і збудувати його нереально.

Тому ми влаштовуємо в школі�са�

дочку святкові заходи, й агрофір�

ма привозить нам артистів із

інших сіл. Подарунки нам до свят

готують, сміття централізовано

вивозять, допомагають школі,

храму. Коли б не просили, ніколи

не відмовляють».

Так, цьогоріч у будинку сільсь�

кої ради агрофірма встановила

опалювальний котел вітчизняного

виробництва на дровах і зробила

внутрішній ремонт приміщення. 

«Завдяки допомозі «Ниви Пе�

реяславщини» у нашій Вознесен�
ській амбулаторії загальної практи�
ки — сімейної медицини ми збере�

гли в селі лікаря — випускника

Полтавської медичної академії

Дениса Кальченка, — веде далі го�

лова. — Хіба може лікар, один на

декілька навколишніх сіл, вижити

на 1200 грн на місяць?».

Денис Вікторович Каль�

ченко міг би поїхати звідси, бо

цього року вийшов закон, який

скасовує норму відпрацювання ін�

тернами три роки за призначен�

ням. Проте лікар вирішив зали�

шитися, бо мріяв лікувати людей

ще зі шкільної лави. «Нива Перея�

славщини» підшукала для його

родини з маленькою дитинкою

будиночок в Новій Оржиці, і лікар

дістається на роботу автобусом.

Вознесенська лікарня містить�

ся в старому панському маєтку і

має дві палати для стаціонарних

хворих. Та опалюють грубою лише

кімнату лікаря, на решту примі�

щень коштів немає. От і виходить:

прийшов лікар на роботу, а там

немає геть нічого, навіть паперу —

призначення написати. 

У планах Дениса Кальченка

скласти графік і їздити по трьох

селах, де є ФАПи, щоби люди

могли по медичну допомогу звер�

татися. Але дістатися ніяк — не те

що машини, а й велосипеду

немає. 

Він зі своєю завзятістю мріє

підняти амбулаторію. Дякує агро�

фірмі за те, що забезпечила кан�

целярією, тепер сподівається на

медикаменти невідкладної допо�

моги і сумку лікаря. Бажано би

котел для централізованого опа�

лення дровами отримати, бо

людей треба не лише медпрепара�

тами, а й теплом лікувати.

Тетяна Шелкопляс

Закладка яблуневого саду у селі ДвірківщинаВеселі школярики у затишному фойє Студеницької ЗОШ
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Strategie Grains 
спрогнозувало площі сівби 
зернових в ЄС на 2017 рік
ЄВРОПЕЙСЬКІ фермери 2017 року засіють

м'якою пшеницею 24,3 млн га, майже стільки ж,

скільки минулого року — 24,2 млн га, прогнозує

агентство Strategie Grains в своєму листопадовому

звіті, повідомляє Зерно Он�Лайн.

Також практично не зміняться площі сівби яч�

меню і кукурудзи, які можуть скласти 12,4 млн га і

8,8 млн га відповідно. Зате площі сівби твердої

пшениці можуть скоротитися на 7% — до 2,7 млн

га. Фермери розчаровані низькими цінами на дану

позицію поточного сезону, а також низьким уро�

жаєм у Франції та Іспанії.

Раніше агентство спрогнозувало зниження

площі сівби ріпаку та збільшення площі сівби со�

няшнику.

Світовий обсяг виробництва 
соняшнику 2016/17 МР 
складе 46,8 млн тонн
БІЛЬШИЙ, ніж очікувалося раніше, обсяг світо�

вого експорту насіння соняшнику та соняшнико�

вої олії значно відбився на рівні цін. На євро�

пейському ринку соняшникова олія в даний час

пропонується зі знижкою щодо ріпакової або соє�

вої олії, повідомляє OilWorld.

Сукупне світове виробництво соняшнику по�

точного сезону перевищить очікуваний рівень і,

ймовірно, досягне обсягу у 46,8 млн тонн. Такий

показник буде досягнутий за рахунок підвищення

валових зборів в Україні та Росії на 1,7 млн тонн

сукупно. Загальносвітовий обсяг виробництва в

поточному сезоні може перевищити результат ми�

нулого сезону на 10% (42,5 млн тонн у 2015/16

МР).

Найбільше збільшення виробництва очікується

в Україні (на 1,6 млн тонн більше показника мину�

лого сезону), Аргентині (+0,9 млн тонн), Євро�

пейськиому союзі (+0,6 млн тонн) і Росії (0,1 млн

тонн).

Світовий обсяг торгівлі соняшником, відобра�

жаючи збільшення виробництва соняшникової

олії, значно зріс у вересні�жовтні 2016/17 МР (+0,4

млн тонн). Спостерігається також збільшення об�

сягів імпорту насіння соняшнику з боку Туреччи�

ни, ЄС, Пакистану.

* 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 10 листопада 2016 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’16 Березень ’17 Травень ’17 Липень ’17 Вересень ’17 

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 148,72 4,0475 (0,0950 4,2275 (0,0925 4,3750 (0,0925 4,5225 (0,0725 4,6775 (0,0750
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 150,19 4,0875 (0,0275 4,2650 (0,0325 4,3800 (0,0400 4,4950 (0,0400 4,6400 (0,0375
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 189,23 5,1500 0,0475 5,1975 0,0150 5,2725 0,0100 5,3450 0,0150 5,4175 0,0075
CBOT Чикаго (Кукурудза) 126,21 3,4350 (0,0525 3,5200 (0,0550 3,5925 (0,0575 3,6650 (0,0600 3,7325 (0,0600

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’17 Березень ’17 Травень ’17 Липень ’17 Серпень ’17

366,66 9,9800 0,0725 10,0650 0,0925 10,1375 0,0975 10,1950 0,1075 10,1825 0,1100

США. Ставки океанського фрахту на 10 листопада 2016 року, $/тонну

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

«Handymax» 
40(46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 15 13
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 23
Південь Південної Америки (Чилі) 25
Північ Південної Америки (Колумбія) 18
Схід Південної Америки (Бразилія) 26
Західна Африка (Нігерія) 51
Східне Середземномор'я (Італія) 32
Західне Середземномор'я (Марокко) 28
Близький Схід (Єгипет) 21
Японія 33 31

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 25
Західна Африка (Нігерія) 50
Близький Схід (Єгипет) 43

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 23
Європа (Роттердам) 18
Близький Схід (Єгипет) 23

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 49
Західне Середземномор'я (Іспанія) 44
Європа (Роттердам) 40
Західна Африка (Марокко/Алжир) 44

Північно(Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 23
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Близький Схід (Єгипет) 22
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 45
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 27
Тайвань 25 23
Південна Корея 24 22
Японія 18 17

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 16 листопада 2016 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 (1,1810 133,5373
CME – Березень '17 (1,0236 136,2143

CME – Травень '17 (1,1810 139,3638
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень '17 +0,8026 175,7624
Euronext – Березень '17 +0,2675 177,3676
Euronext – Червень '17 0,0000 181,3804

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Січень'17 +5,9573 192,4663
TOCOM – Березень'17 +0,1833 183,3013

TOCOM – Травень'17 +2,1080 173,4030
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 (0,7349 145,8725
CME – Березень '17 (1,6167 152,3394

CME – Травень '17 (1,5432 157,2630
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Грудень '16 +1,0701 175,4949
Euronext – Березень '17 +0,8026 180,5778

Euronext – Травень '17 +0,5350 184,3232
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий '17 (0,5350 419,4757
Euronext – Травень '17 +0,5350 422,1509
Euronext – Серпень '17 +1,6051 403,6918

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 +0,2321 136,1065
CME – Березень '17 +0,5802 134,9461

CME – Травень '17 +0,2321 134,5980
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Листопад '16 (1,3228 361,9254
CME – Січень '17 (1,2493 365,2324

CME – Березень '17 (1,1023 368,1719
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Грудень'16 0,0000 –
TOCOM – Лютий'17 +10,9981 426,1754

TOCOM – Квітень'17 +17,2303 430,7580
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 (1,8739 340,1698
CME – Січень '17 (1,7637 342,5948

CME – Березень '17 (1,5432 345,1301
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Грудень '16 (0,2423 75,1101
CME – Січень '17 (0,2203 75,6388

CME – Березень '17 (0,1982 76,1674
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень '17 +6,7179 212,5509
CME – Березень '17 +6,6078 220,2600

CME – Травень '17 +6,6078 219,4891
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Грудень '16 (0,0029 0,4016
CME – Січень '17 (0,0029 0,3855
CME – Лютий '17 (0,0032 0,3839

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME — Листопад '16 0,0000 2,0055
CME — Грудень '16 +0,0002 2,0936

CME — Січень '17 0,0000 2,2461
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень '17 (17,4009 448,2379
CME – Травень '17 (15,8590 439,8678
CME – Липень '17 (13,2159 –



АГРОПРОФІ

№ 42�43 [349] 18 листопада, 2016

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 15 РИНОК І ЦІНИ

Індекси цін* на товари і послуги
в Україні у жовтні 2016 року

ПРОДУКЦІЯ переробної проми�

словості подорожчала на 2,4%, зде�

більшого через підвищення цін у

виробництві коксу та коксопродук�

тів (на 43,0%). Крім того, у вироб�

ництві продуктів нафтопереро�

блення  ціни зросли на 7,8%, мета�

лургійному виробництві — на 2,3%,

комп'ютерів, електронної та оптич�

ної продукції — на 1,2%. У той же

час у виробництві хімічних речовин

і хімічної продукції зафіксовано

зниження цін на 0,9%, автотранс�

портних засобів, причепів і напів�

причепів та інших транспортних

засобів — на 0,5%.

У виробництві харчових про�

дуктів, напоїв і тютюнових виробів

ціни зросли на 1,5%, зокрема, у ви�

робництві молочних продуктів —

5,8%, тютюнових виробів — 5,4%,

цукру — 3,4%, хліба, хлібобулочних

і борошняних виробів — 1,0%.

Разом з тим у виробництві олії та

тваринних жирів відбулося здеше�

влення продукції на 0,7%, м'яса та

м'ясних продуктів — на 0,3%.

У постачанні електроенергії,

газу, пари та кондиційованого по�

вітря ціни зросли на 15,3%, у т.ч. на

електроенергію — на 16,2%, тепло�

енергію — на 3,3%.

СТАТИСТИКА За даними Держстату України, ціни
на споживчому ринку в жовтні 2016 р. порівняно з
попереднім місяцем зросли на 2,8%, з початку року —
на 9,4%; ціни виробників промислової продукції в
жовтні 2016 р. порівняно з попереднім місяцем зросли
на 5,4%, з початку року — на 28,7%.

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

За матеріалами Держстату України (Експрес?випуск від 8 листопада 2016 р.)

Таблиця 1. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

Товари та послуги

Жовтень 2016 до

вересня 
2016

грудня 
2015

жовтня
2015

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 2,8 9,4 12,4 

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 1,8 0,6 4,9 

Продукти харчування загалом 2,0 0,4 4,9 
Хліб та хлібопродукти (0,2 3,9 6,8 

Хліб 0,5 3,7 5,4 
Макаронні вироби 0,2 2,3 3,2 

М'ясо та м'ясопродукти 0,9 4,3 4,2 
Риба та рибопродукти (0,3 2,5 3,2 
Молоко 5,4 8,0 18,2 
Сир і м'який сир (творог) 2,3 9,0 14,6 
Яйця 50,9 (11,6 12,4 
Масло 4,3 15,1 24,9 
Олія 0,5 8,4 10,3 
Фрукти (3,8 0,5 (2,1 
Овочі 5,5 (35,4 (19,8 
Цукор 1,5 (5,3 7,6 
Безалкогольні напої 0,0 3,1 3,3 
Алкогольні напої, тютюнові вироби 2,2 17,2 14,2 
Одяг і взуття 2,5 9,1 8,1 

Одяг 2,3 8,9 7,6 
Взуття 2,7 9,0 8,4 

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 7,5 39,8 44,4 

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 0,3 10,6 10,6 

Утримання та ремонт житла 0,5 6,7 7,9 
Водопостачання 5,7 37,1 37,1 
Каналізація 3,7 25,2 25,2 
Електроенергія 0,0 60,0 60,0 
Природний газ 0,0 42,0 42,0 
Гаряча вода, опалення 42,7 54,3 80,8 

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 0,3 3,9 4,8 

Охорона здоров’я 0,5 7,2 9,0 
Медичні товари, ліки та обладнання 0,4 6,1 7,6 
Амбулаторні послуги 0,8 9,9 11,7 

Транспорт 0,8 9,4 10,0 
Паливо і мастила 1,1 16,7 16,0 
Транспортні послуги: 0,9 3,7 4,5 

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

Зв’язок 0,0 1,1 1,5 
Відпочинок і культура 0,3 4,2 7,3 
Освіта 0,5 13,2 13,8 
Ресторани та готелі 1,9 9,4 11,1 
Різні товари та послуги 0,9 3,0 5,3 

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в жов�

тні ціни на продукти харчування та

безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Найбільше (на 50,9%) подорожчали

яйця. На 5,5�1,2% підвищилися

ціни на овочі, молоко та молочні

продукти, масло, м'ясо птиці, сало,

цукор, рис. Водночас на 3,8�1,5%

подешевшали фрукти, продукти пе�

реробки зернових, свинина. 

Ціни на алкогольні напої та тю�

тюнові вироби зросли на 2,2%, у т.ч.

тютюнові вироби — на 2,6%, алко�

гольні напої — на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ на

7,5% відбулося переважно через пі�

двищення тарифів на опалення на

52,2%, а також на гарячу воду — на

5,9%, водопостачання — на 5,7%,

каналізацію — на 3,7%.

Ціни на транспорт у цілому

зросли на 0,8%, насамперед через

подорожчання проїзду в автотранс�

порті на 1,6%, палива та мастил —

на 1,1%. Водночас подешевшали

перевезення залізничним пасажир�

ським транспортом на 4,7%.

Мал.2. Зміни цін на продукти харчування (у % до попереднього місяця)  

Мал.1. Зміни споживчих цін і цін виробників (у % до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Жовтень 2016 до

вересня 
2016

грудня 
2015

жовтня
2015

ПРОМИСЛОВІСТЬ 5,4 28,7 29,2

Переробна промисловість 2,4 17,9 18,1

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 1,5 13,1 15,5

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів (0,3 7,2 9,2

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 5,8 14,8 22,2

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 1,0 4,8 8,5

Виробництво цукру 3,4 0,0 4,7
Виробництво напоїв 0,4 14,0 14,6

Таблиця 2. Зміни цін виробників промислової продукції, %

Онлайн;сервіс
погодження
проектів
землеустрою

16 ЛИСТОПАДА Держгеока�

дастр та Державне агентство з

питань електронного урядуван�

ня презентували електронний

сервіс у сфері земельних відно�

син — онлайн замовлення та

автоматичний розподіл проек�

тів землеустрою на експертів.

Про це повідомляє прес�служ�

ба Держгеокадастру.

«Відтепер подати докумен�

ти на погодження проекту зем�

леустрою можна в онлайн�ре�

жимі через e.land.gov.ua протя�

гом кількох хвилин. Сьогодні

погодження відбувається у два

візити до державних органів, а

запровадження цього сервісу

дає можливість виключи пер�

ший візит та залишиться лише

необхідність отримати доку�

менти після погодження», —

йдеться в повідомленні Держ�

геокадастру.

Зазначається, що за раху�

нок автоматизації та «сліпого»

розподілу документів на вико�

навця значно пришвидшується

прозорість та ефективність

процесу розгляду документів

від заявника та ухвалення від�

повідного рішення. Такі ново�

введення заощадять час та

унеможливлять будь�які коруп�

ційні ризики.

«Запровадження принципу

екстериторіальності погоджен�

ня проектів землеустрою зак�

риває можливості отримання

неправомірної вигоди посадов�

цями при погодженні землев�

порядної документації. З допо�

могою нового електронного

сервісу ми повністю виключа�

ємо особистий контакт між

розробником проекту землеу�

строю та посадовою особою

органу земельних ресурсів, яка

здійснює його погодження,

таким чином нівелюємо мо�

жливі важелі впливу як з одно�

го, так і з іншого боків», — за�

значив в. о. голови Держгеока�

дастру Олег Цвях.

Погодження проекту земле�

устрою є однією з найбільш ва�

жливих та одночасно складних

адміністративних послуг. Що�

річно українці погоджують

понад 500 тис. таких проектів.

Завдяки запровадженню елек�

тронної послуги, стартує прин�

ципово новий рівень якості об�

слуговування фізичних та юри�

дичних осіб.

Ініціатива реалізується за

підтримки проекту «Реформа

управління на сході України»,

що виконується компанією

Deutsche Gesellschaft Internatio�

nale Zusammenarbeit GmbH за

дорученням уряду Німеччини.

Таким чином, на сьогодні

громадянам та бізнесу доступ�

но вже п'ять електронних по�

слуг у земельній сфері.



белівської премії від яблуні ще не па�

дало. 

Яблуко спокуси
ДО РЕЧІ, про яблука, довкола яких існує

чимало легенд. Розпочати хоча б зі змія�

спокусника, який підвів Єву з Адамом

під статтю «екстрадиція з раю». Біло�

сніжці ж отруєне яблуко принесло не

лише довгий відпочинок, а й вдалий

шлюб та всесвітню популярність. Яблука

катались по тарілочках, показуючи дале�

кі країни і часи, яблука випробовували

влучність англійських лучників, кінець�

кінцем, під «яблучко», як відомо, танцю�

ють революційно налаштовані матроси,

нехай і не розуміють, до чого фрукт до

танцю. І от одне з таких яблук падає на

голову фізика Ісака Ньютона. І виявило�

ся …легендою. Всесвітньо відомим це

яблуко стало завдяки Вольтеру. 

Загальновідома легенда про те, що

закон тяжіння Ньютон відкрив, спосте�

рігаючи падіння яблука з гілки дерева.

Дехто переповідає це так, немов яблуко

ще й підступно розбудило його, впавши

безпосередньо на генієву голову. На�

справді, вперше «яблуко Ньютона» миг�

цем згадав біограф Ньютона Вільям

Стьюклі. 

«Після обіду встановилася тепла по�

года, ми вийшли в сад і пили чай в тіні

яблунь. Він [Ньютон] сказав мені, що

думка про гравітацію прийшла йому в

голову, коли він точно так само сидів під

деревом. Він перебував у споглядально�

му настрої, коли несподівано з гілки

впало яблуко. «Чому яблука завжди па�

дають перпендикулярно землі?», — запи�

тує Стьюклі.

Як пишуть дослідники творчості

Ньютона, спираючись на його щоден�

ники, ця ідея розвивалася у нього по�

ступово, а популярною легенда про

яблуко стала завдяки Вольтеру. 

Інший біограф, Генрі Пембертон,

наводить міркування Ньютона (без зга�

дування яблука) докладніше: «Порів�

нюючи періоди декількох планет та

їхні відстані до Сонця, він виявив,

що… ця сила повинна знижуватися у

квадратичній пропорційності зі збіль�

шенням відстані». Інакше кажучи, Нь�

ютон виявив, що з третього закону Ке�

плера, що зв'язує періоди обертання

планет з відстанню до Сонця, випли�

ває саме «формула зворотних квадра�

тів» для закону тяжіння (у наближенні

колових орбіт). Остаточне формулю�

вання закону тяжіння, який увійшов у

підручники, Ньютон вивів пізніше,

після того, як йому стали зрозумілі за�

кони механіки.

Підготував Павло Мороз
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Семінар 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ 
ТА ЗАПОБІГАННЯ РОЗКРАДАННЮ ПРОДУКЦІЇ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»
30 листопада 2016 року

Участь у семінарі буде цікавою і корисною як для компаній, які вже використовують

на своїх підприємствах різні види обладнання для вимірювання маси та кількості

продукції, так і для таких, які тільки планують встановлення або реконструкцію

вагового обладнання (автомобільні, вагонні, бункерні та інші ваги) або рівнемірів для

силосів, а також впровадити засоби автоматизації обліку.

Семінар проводиться для власників та керівників підприємств, головних інженерів,

метрологів, спеціалістів з внутрішнього контролю та інших зацікавлених осіб.

Місце проведення: Торгово�промислова палата України, зала «Колізей».
Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.
Участь в семінарі безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

Організатор семінару — Українсько�американське ТОВ Фірма «КОДА» за підтримки
Української Зернової Асоціації та Української Аграрної Конфедерації.

Для реєстрації учасників семінару або у випадку виникнення будь�яких питань, 
будь ласка, звертайтесь: +38 (044) 229 06 23, +38 (067) 573 65 92, a.gilyarovskaya@koda.ua

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

09:00 	 10:00 Реєстрація учасників та привітальна кава

10:00 	 12:00

Робота семінару:

Вступна промова. 
Огляд інноваційних технологій КОДА

Семко Олег Михайлович, 
генеральний директор КОДА

Світовий та український ринки зерна Клименко Володимир Георгійович, 
президент Української Зернової Асоціації

Сучасні технології вимірювання маси Козлов Олександр Васильович, 
технічний директор КОДА

Переваги цифрових технологій зважу(
вання, тензометричні датчики фірми
Bilanciai підвищених класів точності
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Технології КОДА для протидії
зловживанням під час зважування.
Апаратне та програмне забезпечення

Вимірювання кількості продукту в
силосах. Бункерні ваги та рівнеміри
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13:00 	 14:00 Кава

ЯК ВІДОМО, світ чаю має невимовне різ�

номаніття. Накидане до склянки окропу

будь�яке свіже і сушене листя можна наз�

вати чаєм. Зеленим, трав'яним, лікуваль�

ним… та хоч із яблук. Головне — не отруї�

тися, і щоби смакувало. Так, існує навіть

кавовий чай. І не один. Наприклад, каска�

ра — саме так називається заварений

напій із кавового «лушпиння» — кавові

ягоди, з яких вилучили зерно. Для приго�

тування підходять свіжі і сушені ягоди. 

На твердження любителів напою,

лише з другої�третьої чашки можна відчу�

ти смак кави, а так більше схоже на шип�

шину. Стверджується, що каскара містить

багато вітаміну С, і приблизно вчетверо

менше кофеїну, ніж звичайна кава. 

Інший кавовий чай готується з листя

кавового дерева. Науковці Королівського

ботанічного саду Лондона дослідили су�

шене його листя в якості заварки. В ре�

зультаті вийшов напій, який містить анти�

оксиданти і незначну кількість кофеїну. За

словами дослідників, чай на основі листя

кави людству був відомий давно. Є нотат�

ки мандрівників 1851 року, які відвідували

Ефіопію, Індонезію і Південний Судан,

про чудесний напій з листя кавового де�

рева, який відмінно знімає втому, знижує

відчуття голоду і нормалізує роботу мозку.

Правда, спроби деяких виробників при�

везти напій в Англію й освоїти європейсь�

кий ринок не досягли успіху через його

специфічний смак.

Словом, якщо зранку ви не визначи�

лися, чого вам більше хочеться — чаю чи

кави — кавовий чай саме для вас.

А от нема у світі кави…
ДО РЕЧІ, у наших нащадків, ймовірно,

такої вранішньої проблеми вибору не

буде. Експерти Кліматологічного інститу�

ту Австралії назвали терміни повного зни�

кнення кави на Землі. Про це повідомляє

The Independent. 

Зокрема, до 2050 року вчені очікують

дворазового скорочення кількості сіль�

госпділянок, на яких вирощується кавове

дерево. 2080 року ці рослини, як вважають

фахівці, зникнуть з Землі. Причиною

цього стане глобальне потепління, яке

призведе до поширення шкідників і гриб�

кових захворювань, смертельних для ка�

вового дерева. Висновки вчених справед�

ливі у випадку, якщо збережуться сучасні

темпи глобального потепління, і фахівці

не зможуть винайти ефективних методів

боротьби з шкідниками та грибковими

захворюваннями. Зникнення кави нега�

тивно вплине на життя 120 млн чоловік із

понад 70 країн, зайнятих у виробництві

продукту. Найбільше лихо зачепить Бу�

рунді, Ефіопію і Нікарагуа. 

Справжнє свинство
ДО РЕЧІ, глобальне потепління може під�

класти таку величезну кількість свиней

людству, що зникнення кавових дерев

здасться нам найменшою проблемою. І

ще питання, хто ж винен у цьому свино�

підкладанні, адже світова наукова думка

зводиться до того, що причиною ниніш�

нього глобального потепління є якраз

діяльність людини. 

Серед наслідків, крім підвищення

рівня Світового океану, підвищення гло�

бальної температури також призведе до

змін у кількості і розподілі атмосферних

опадів. Тож можуть почастішати природні

катаклізми: повені, посухи, урагани тощо.

Крім частоти, пророкують вчені, збіль�

шиться і масштаб таких явищ. 

Продуктивність агрокультур у серед�

ніх і високих широтах при зростанні міс�

цевих температур на 1�3 °C дещо збіль�

шиться, подальше ж потепління призведе

до її зниження в деяких регіонах. У низь�

ких широтах (особливо в посушливих ре�

гіонах і в тропіках) сільське господарство

дуже вразливе, навіть невелике підвищен�

ня місцевих температур (1�2 °C) посилить

небезпеку голоду. Є дослідження, що вже

до 2030 року, у найгіршому прогнозовано�

му випадку, глобальне потепління значно

знизить врожаї кукурудзи в країнах Аф�

рики. 

Потепління клімату може призвести

до зміщення ареалів проживання біологіч�

них видів до полярних зон і збільшити

ймовірність вимирання нечисленних

видів — мешканців прибережних зон і ос�

тровів, чиє існування натепер перебуває

під загрозою. 

Найсуворіші прогнози, дає, як не

дивно, церква. «Межа потепління 2 °C ви�

магає глибокої декарбонізації енергетич�

ної системи до середини століття і дося�

гнення близької до нуля емісії парнико�

вих газів до 2070 року, при цьому мова йде

не просто про благополуччя майбутніх по�

колінь, а про саме існування людської ци�

вілізації», — повідомляється у докладі

Папської академії наук.

Папські академії
ДО РЕЧІ, існує Папська академія наук. І

це не єдина академія, що заснована Римо�

Католицькою церквою. Найстарішою, за�

снованою 1542 року, є Папська академія

літератури і витончених мистецтв. Крім

того, існують Папські академії латині,

академія християнських мучеників, акаде�

мія захисту життя, академія археологічна,

академія маріології (розділ догматичного

богослов'я, що стосується Діви Марії). І це

ще не повний перелік. 

Сучасний статус Папської академії

наук був визначений папою Пієм XI 1936

року. Її метою є дослідження математич�

них, фізичних та природничих наук і

пов'язаних з ними богословських питань.

Серед членів академії є чимало знаме�

нитих учених, багато з яких — лауреати

Нобелівської премії. Причому, багато хто з

них стали членами Академії ще до того, як

отримали Нобелівську премію. Серед них

Ервін Шрьодінгер, Макс Планк, Нільс

Бор, Оге Нільс Бор та інші. 

До речі, Оге Нільс Бор — син Нільса

Бора. Так близько яблуко фізичної Но�

До речі, про чай 
і про Ньютона


