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З ДАВНІХ	ДАВЕН восени,

коли землю вкриває жовте

листя, коли зібрано врожай, а

комори та стодоли заповнені

збіжжям, ми відзначаємо День

працівників сільського госпо	

дарства. Без перебільшення —

це всенародне свято, оскільки

від повсякденної хліборобської

праці залежить здоров'я нації,

добробут нинішнього та майбут	

ніх поколінь. Цього дня вся кра	

їна складає щиру подяку всім

трударям аграрної галузі. 

Наша держава була і залиша	

ється осередком міцних та уста	

лених сільськогосподарських

традицій. Завдяки невтомним

рукам та мудрості аграріїв живе

наша українська нива. Життя

таке швидкоплинне: уряди при	

ходять і йдуть, політичні зірки

сходять і гаснуть на нашому не	

босхилі, укрупнюються і ростуть

міста. А сільська праця, як і ра	

ніше, залишається необхідною

всім і кожному. 

Український дім 17 листопа	

да гостинно зустрічав численних

представників вітчизняної галузі

АПК і припрошував відзначити

в колі друзів своє професійне

свято. А ще — відзначити віко	

вий ювілей профільного міні	

стерства. 2017	го виповнилося

100 років першому українському

уряду на чолі з Володимиром

Винниченком — Генеральному

секретаріату Української Цен	

тральної ради, який завідував

«справами внутрішніми, фінан	

совими, продовольчими, зе	

мельними, хліборобськими,

міжнаціональними й іншими в

межах України і виконував всі

постанови Центральної ради, які

цих справ торкаються». 

Офіційною датою відліку іс	

торії Мінагрополітики, зазнача	

ють у відомстві, вважається 15

липня 1917 року згідно до дату	

вання постанови Комітету Укра	

їнської Центральної Ради «Про

склад Генерального секретаріа	

ту». Примітно, що зі складу 10

перших міністрів двоє предста	

вляли аграрний сектор — гене	

ральний секретар земельних

справ Борис Мартос (батько ук	

раїнської гривні) та генеральний

секретар продовольчих справ

Микола Стасюк. Тодішня Цен	

тральна Рада, вища влада всієї

української нації, містилася в

двох	трьох кімнатках Педагогіч	

ного музею в Києві (тепер спо	

руда Київського міського будин	

ку вчителя по вул. Володимир	

ській) і протрималася лише до

нового 1918 року. 

За вікову історію Мінагропо	

літики змінило назву принаймні

10 разів, відповідно до подій, що

відбувалися у суспільно	полі	

тичному та економічному житті

країни, але залишилася незмін	

ною основна теза, закладена ще

на початковому етапі становлен	

ня відомства, — законодавча від	

повідальність за всі важелі пере	

творень стосовно землі та госпо	

дарювання на ній.

Репортаж з урочистих заходів

до Дня працівників сільського

господарства див. на стор. 8

Зі священним святом, трударі землі!

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

7

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
БІЗНЕС НА ´НАРКОТИКАХª, 
АБО КОНДИТЕРСЬКИЙ СОНЯШНИК
ЯК ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ

Соняшник буває різний — олійний
і кондитерський. Чи є майбутнє
у кондитерського соняшнику 
на теренах України? 
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АГРОПОЛІТИКА
ПРОГРЕС ó СПРАВА ВЕЛИКИХ
Зараз модно критикувати агрохолдинги. Та
економічна наука давно довела, що велике
підприємство завжди ефективніше за
дрібне. Тож пояснюючи подальшу перемогу
фермеризації, слід усвідомлювати, що без
бюджетних дотацій фермери Україну може
і прогодують, але забезпечити їй провідні
місця на світовому аграрному олімпі — 
не зможуть. 13
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АКУТАЛЬНО
БЮДЖЕТНИЙ КОРОВАЙ ó ОПАРА ГОТОВА

Готувати тісто на хліб — це дуже копітка і довга справа
— майже як проект бюджету складати. Але зате
скільки всього смачного з нього можна приготувати!
І дотації, і субвенції, і цільові програми для хороших
людей…

АГРОПОЛІТИКА
УКРАЇНСЬКОМУ ВИНУ БУТИ!

Саме під таким девізом відбувся третій Національний
виноробний форум 14/15 листопада 2017 року у Києві.
Обговорити стан галузі зібралися виробники вина та
інших напоїв, чиновники і народні депутати України.

ПЕРЕДПЛАТА	2018
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2018!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2018�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

16.11.2017

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 1266,66 0,6% 59,2%
РТС (RU) 1123,78 $3,2% $2,5%
WIG 20 (PL) 2426,15 $2,1% 24,6%
WIG Ukraine (PL) 504,24 0,5% $6,1%
DAX* (DE) 12976,37 $3,0% 13,0%
S&P 500* (US) 2564,62 $1,1% 14,6%

19 Листопада – День працівників сільського господарства
Шановні аграрії!

Від щирого серця вітаю вас із
професійним святом – Днем пра�
цівників сільського господарства!

Сільське господарство — благо�
родне покликання і тяжка праця.
Ваш щоденний труд забезпечує про�
довольчу безпеку та посилює добро�
бут нашої країни.

Агропромисловий комплекс є ру�
шійною силою розвитку української
економіки. І «НІБУЛОН» завжди
знаходився в авангарді цих процесів.
Тому для нашої компанії це свято
має особливо важливе значення. Не�
вичерпна сила духу і життєстій�
кість, відданість обраній професії і
любов до рідної землі, оптимізм ук�
раїнських аграріїв заслуговують ви�
сокого визнання та поваги.

Усім працівникам сільського гос�
подарства зичу міцного здоров'я,
добробуту, енергії для втілення в
життя всього задуманого.

Миру і процвітання вашим
родинам! 

З повагою та вдячністю,
Герой України,

генеральний директор

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський

ПРИВІТАННЯ ДО СВЯТА



ФАО та ЄБРР шукають виробників 
У рамках проекту з просування експорту у секторі овочів

і фруктів та органічної продукції ФАО та ЄБРР шукають

виробників, які зацікавлені в експортуванні до країн Азії

та бажають взяти участь у торгівельній поїздці на прямі

переговори з мережами супермаркетів у країнах Азії. Про

це повідомляє інтернет	сайт Мінагрополітики. 

ФАО та ЄБРР компенсують 50% витрат на поїздку.

Приблизні дати перебування в країнах Азії — 20 по

30 січня 2018 року.

Кандидати для торговельної поїздки розглядатимуть	

ся на конкурсних засадах:

1. Виробники продукції преміальної якості в роздріб	

ному упакуванні з наступних категорій: свіжі, замороже	

ні, сушені овочі, фрукти, ягоди, органічні продукти.

2. Ті, хто має обсяги для системного регулярного ек	

спорту (для яблука, наприклад, це від 2 тис. тонн одно	

рідного яблука високої якості в сховищі).

3. Компанії, що вже системно працюють з укра	

їнськими мережами та вже мають досвід експорту за межі

СНД.

4. Вільна англійська у працівників є обов'язковою.

5. Наявність професійного каталогу англійською

мовою, та/або презентації.

6. Наявність інформативного сайту з англійською

версією — великий плюс.

7. GlobalGAP для експортерів свіжої продукції та

HACCP для переробки дуже бажано. Євролисток для ор	

ганіків — обов'язковий. Халяль — буде великою перева	

гою для поставок до деяких країн Азії.

Контактна особа — економіст ФАО Андрій Ярмак (у

Facebook).

635 млн грн бюджетної дотації
У ЛИСТОПАДІ аграрії отримали бюджетну дотацію у

розмірі 635 млн грн, що на 157,4 млн більше, ніж у попе	

редньому місяці, повідомляє прес	служба Мінагрополі	

тики. Загалом, сума виплат, отриманих 2017 року, склала

3427,6 млн грн, що складає 85% від передбачених за цією

програмою поточного року 4 млрд грн.

За вересень Державна казначейська служба України

перерахувала з небюджетного рахунку Мінагрополітики

1053 агровиробникам 635064223,5 гривень. Залишок у

95,7 тис. грн перенесено на наступний місяць.

Нагадаємо, у лютому загальна сума дотацій становила

79,8 млн грн, у березні — 241,8 млн грн, у квітні — 473,4

млн грн, у травні — 528,9 млн грн, у червні — 590,7 млн

грн, у липні — 400,3 млн грн, серпні — 477,6 млн грн.

Довідково. Держбюджетом 2017 року на бюджетну

дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровироб�

ників та стимулювання виробництва агропродукції на 2017

рік передбачено асигнування у розмірі 4 млрд грн.

Стан тваринництва на 1 листопада
СТАНОМ на 1 листопада 2017 р. поголів'я птиці в Украї	

ні склало 224,4 млн голів, що на 1,3% більше проти ана	

логічної дати 2016 року, інформує Держстат.

Так, найбільше поголів'я птиці зросло в Донецькій

області — на 13,3%, водночас на Луганщині скоротилося

на 10,5%.

На цю дату в Україні на 8,9% скоротилося поголів'я

свиней — до 6,7 млн голів. Найбільше скорочення від	

значається в Харківській області (39,4%). У Київській

області кількість свиней зросла на 5,4%.

Зменшилася також кількість ВРХ — на 0,5% — до

4 млн голів. Помітне скорочення відбулося в Черкаській

області — на 5,5%. У Житомирській області кількість

ВРХ збільшилася на 14,3%.

Чисельність овець і кіз становить 1,5 млн голів, це на

рівні минулого року. При цьому в Миколаївській області

поголів'я овець і кіз зросло на 19,9%, а на Львівщині —

скоротилося на 11,9%.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2018�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Хід осінньо�польових робіт
ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики, станом

на 16 листопада 2017 року в Україні зер	

нові та зернобобові культури при прог	

нозі 14,6 млн га обмолочено 13,7 млн га,

або 93% до прогнозованих площ. При

цьому намолочено 56,5 млн тонн зерна

при врожайності 41,6 ц/га (2016 р. —

44,5 ц/га), з них:

— гречку при прогнозі 181 тис. га об	

молочено на  179 тис. га (99%), намоло	

чено 195 тис. т при по 10,9 ц/га (2016 р.

— 12,8 ц/га);

— просо при прогнозі 56 тис. га зі	

бране з 55 тис. га (98%), намолочено 82

тис. т по 14,7 ц/га (2016 р. — 18,3 ц/га);

— кукурудзу при прогнозі 4,5 млн га

зібрано з 3,5 млн га (78%), намолочено

18,2 млн т по 51,8 ц/га (2016 р. — 62,2

ц/га).

Найвища врожайність зернових та

зернобобових культур спостерігається у

господарствах Хмельницької — 61,2

ц/га, Вінницької — 57,4 ц/га, Сумської

— 56,7 ц/га, Тернопільської — 55,8 ц/га,

Чернівецької — 54,1 ц/га, Чернігівської

— 53,4 ц/га, Львівської — 49,4 ц/га та

Івано	Франківської — 49,2 ц/га обла	

стей.

Найбільший вал зерна намолотили

хлібороби в областях: Вінницькій і

Одеській — по 4,3 млн т; Харківській —

3,7 млн т; Дніпропетровській і Полтав	

ській — по 3,6 млн т; Запорізькій — 3,0

млн т; Кіровоградській — 2,9 млн т,

Хмельницькій і Чернігівській — по 2,8

млн т; Миколаївській, Сумській і Чер	

каській — по 2,7 млн тонн; Херсонській

— 2,5 млн т; Тернопільській — 2,3 млн т,

Київській — 2,2 млн т; Донецькій — 2,0

млн т; Житомирській — 1,6 млн тонн;

Львівській — 1,4 млн тонн; Луганській

— 1,3 млн тонн; Волинській — 1,2 млн т

та Рівненській — 1,0 млн т. 

Крім того, триває збирання соняш	

нику, який при прогнозі 5,96 млн га об	

молочено на площі 5,87 млн га (99%),

намолочено 11,8 млн т по 20,1 ц/га (2016

р. — 22,7 ц/га).

Сої, при прогнозі 2,0 млн га обмоло	

чено 1,8 млн га (93%), намолочено 3,6

млн т по 19,2 ц/га (2016 р. — 22,8 ц/га).

Цукрових буряків при прогнозі 318

тис. га викопано на площі 289 тис. га

(91%), накопано 13,0 млн т при урожай	

ності 452 ц/га (2016 р. — 478 ц/га) та ви	

везено 11,5 млн т.

Довідково: Ранні зернові і зернобо	

бові культури обмолочені на площі 9,7

млн га, намолочено 37,5 млн т при уро	

жайності 38,8 ц/га (2016 р. — 39,4 ц/га),

в тому числі:

— пшениця обмолочена на площі 6,4

млн га, намолочено 26,6 млн т зерна при

середній урожайності 41,8 ц/га (2016 р.

— 42,8 ц/га);

— ячмінь обмолочений на площі 2,5

млн га, намолочено 8,6 млн т зерна по

34,3 ц/га (2016 р. — 34,0 ц/га);

— жито обмолочено на площі 166

тис. га, намолочено 471 тис. т по 28,3

ц/га (2016 р. — 26,1 ц/га);

— овес обмолочено на площі 196 тис.

га, намолочено 488 тис. т по 25,0 ц/га

(2016 р. — 25,4 ц/га);

— горох обмолочений на площі 410

тис. га, намолочено 1,1 млн т по 26,7

ц/га (2016 р. — 32,2 ц/га);

Крім того, ріпак обмолочено на

площі 778 тис. га, намолочено 2,1 млн т

зерна при врожайності 27,6 ц/га (2016 р.

— 25,6 ц/га).

* * *

Щодо прогнозу валового збору

зерна, то за оперативними даними обла	

стей 2017 року в Україні він очікується в

межах 61	63 млн т, що повністю задо	

вольнить внутрішні потреби та продо	

вольчу безпеку держави, також збере	

жеться хороший потенціал ресурсів для

поставки на зовнішній ринок.

Поряд із збиранням врожаю прово	

диться сівба озимих.

Так, озимих культур на зерно під уро	

жай 2018 року при прогнозі 7,2 млн га

посіяно на площі 6,9 млн га (95%), у

тому числі:

— озиму пшеницю та тритикале при

прогнозі 6,1 млн га посіяно на площі 5,9

млн га (96%);

— жита при прогнозі 158 тис. га по	

сіяно 147 тис. га (93%);

— ячменю при прогнозі 924 тис. га

посіяно 819 тис. га (89%).

Крім того, сівбу озимого ріпаку про	

ведено на площі 861 тис. га, або 112% до

прогнозу (прогнозовано 769 тис. га).

Очікувана забезпеченість насінням

озимих культур становить 1,6 млн т, або

100% до потреби.

Вітчизняні сільгоспвиробники про	

довжують закуповувати мінеральні доб	

рива для внесення їх під урожай наступ	

ного року. 

Станом на 10 листопада, з урахуван	

ням перехідних залишків, є в наявності

729 тис. т (2016 р. — 673 тис. т), що ста	

новить 108% до заявки.

Технологічна потреба аграріїв у паль	

ному на період осінніх польових робіт

становить 512 тис. т дизпалива та 111

тис. т бензину.

Станом на 10 листопада 2017 року

придбано 432 тис. т дизпалива та 97 тис.

т бензину, що становить 84 та 87% від	

повідно до технологічної потреби.

Середні оптові ціни складають: на

дизпаливо — 25100 грн/т (збільшились

проти відповідного періоду 2016 року на

30%); на бензин — 31390 грн/т (зросли

на 32%).



ТОЖ нічого дивуватися, що Вер	

ховна Рада із запасом (260 голосів

«за») підтримала в першому чи	

танні проект державного бюджету

на 2018 рік. Формально ухвалений

документ передбачає доручення

Кабміну підготувати проект зако	

ну про державний бюджет на 2018

рік до другого читання з урахуван	

ням висновків і пропозицій на	

родних депутатів у двотижневий

термін, але хто ж поспішає у такій

справі!

І хоча народна мудрість каже,

що хвалитися потрібно не муче	

ним пирогом, а вже спеченим,

певні обриси головного кошторису

держави можна побачити і нині. В

цілому доходи бюджету на наступ	

ний рік заплановані в сумі 877

млрд 42 млн 755 тис. грн. Це на

13,8%, або ж на 106 млрд, більше,

ніж було заплановано на 2017 рік

(771 млрд грн). Витрати бюджету

наступного року можуть скласти

понад 948 млрд 128 млн 807 тис.

грн, що на 12,7%, або ж на 107

млрд, більше, ніж було запланова	

но на 2017 рік (841 млрд грн). Гра	

ничний обсяг дефіциту держбю	

джету складе 2,4% ВВП, або ж 77

млрд 944 млн 800 тис. грн.

Обсяг платежів з обслуговуван	

ня державного боргу на 2018 рік

прогнозується на рівні 130 млрд

200 млн грн, що на 16,932 млрд грн

більше плану на 2017 рік. Обслуго	

вування внутрішнього державного

боргу становитиме наступного

року 79 млрд 340 млн грн.

Обслуговування зовнішнього

державного боргу на 2018 рік за	

плановано в сумі 50 млрд 860 млн

грн.

Загальні виплати за держав	

ним боргом, що мають бути здій	

снені 2018	го, оцінюються на рівні

305 млрд 926 млн грн, з яких 193

млрд 364 млн грн становлять ви	

плати за внутрішнім боргом та 112

млрд 562 млн грн — виплати за

зовнішнім боргом. Згідно із розра	

хунками, загальний обсяг держав	

ного боргу, обрахований у націо	

нальній валюті, становитиме

майже 2 трлн грн, що дорівнює

61,5% від ВВП.

При цьому 2018	го видатки на

соціальну допомогу планують

збільшити з нинішніх 117 млрд 600

млн грн. до 122 млрд 700 млн грн.

Із них понад 55 млрд піде на фі	

нансування житлово	комунальних

субсидій, майже 58 млрд грн — на

виплати малозабезпеченим сім'ям

та іншим соціальним категоріям

населення. Уряд має намір також

витратити 1 млрд 800 млн на впро	

вадження енергоефективності, (у

т.ч. 400 млн грн — на «теплі» кре	

дити). Ще 2,7 млрд буде виділено в

якості допомоги на закупівлю до	

могосподарствами твердого та рід	

кого пічного палива.

Зростуть видатки на безпеку та

оборону: з 143 млрд 600 млн грн до

майже 165 млрд грн (хоча це так

само складе 5% ВВП). Ресурси міс	

цевих бюджетів збільшаться на 32%

— до 321 млрд 140 млн грн. Місце	

ві доходи мають бути збільшені на

36% — до 250 млрд 380 млн грн. 

Крім того, майже в 1,5 рази

зростуть видатки на дорожню ін	

фраструктуру — з 32 до 44 млрд грн

(із них 32,6 млрд — бюджет Дер	

жавного дорожнього фонду). Це

дозволить 2018 року продовжити

масштабний ремонт доріг. Зокре	

ма, 4 млрд грн планують витратити

на ремонт дороги Львів	Терно	

піль	Хмельницький	Вінниця	

Умань	Одеса	Миколаїв	Херсон і

ще 2 млрд грн — на ремонт дороги

Київ	Харків	Довжанський.

Витрати на освіту зростуть з

183 млрд 800 млн грн до 217 млрд

500 млн грн — це з урахуванням

обіцяного 25% підвищення зар	

плат вчителям, запланованого на

наступний рік. Очікується, що

2018 року зарплата педагогічних

працівників може зрости в се	

редньому на 1500 грн. До речі,

збільшіться і витрати на науку з

6,4 до 7,9 млрд грн, а на культуру

— з 3,2 до 4,1 млрд грн. На жаль,

не сильно збільшуються витрати

держбюджету на медицину: з ни	

нішніх 101,3 до всього 112,5 млрд

грн. Може саме в цьому і була суть

ухваленої медичної реформи?

Якщо говорити про макроеко	

номічні показники, то бюджет

розроблявся з припущенням, що

ВВП країни зросте 2018	го на 3%,

річна інфляція досягне 7%, а се	

редньорічний курс долара складе

29,3 грн. Причому на кінець 2018

року — до грудня — курс прогно	

зується в розмірі 30,1 грн за один

долар США.

При цьому фахівці парламент	

ського комітету з питань бюджету

відзначають, що з огляду на фак	

тичну динаміку економічного ро	

звитку, а також інші чинники

(такі, наприклад, як зовнішня аг	

ресія і  політико	економічна

криза) ситуація може розвиватися

за більш песимістичним сценарі	

єм: тоді зростання ВВП складе

всього 1,2%, а інфляція — 10,5%.

Однак маємо підстави для оп	

тимізму — минулого тижня Євро	

пейський банк реконструкції і ро	

звитку зберіг озвучений раніше

прогноз зростання валового вну	

трішнього продукту України: еко	

номічне зростання нинішнього

року складе 2%, а наступного —

3%. Банк вважає, що чинниками,

які позитивно впливають на дина	

міку ВВП, стали зростання спожи	

вання і збільшення рівня заробіт	

ної плати. Однак, зазначають ана	

літики ЄБРР, є і чинники, що здій	

снюють негативний вплив на зро	

стання ВВП — це високі процент	

ні ставки і споживча інфляція.

Трохи інший прогноз зростан	

ня ВВП — на 3,2% — оприлюднив

у понеділок за результатами свого

візиту Міжнародний валютний

фонд. До речі, МВФ погіршив

свій прогноз інфляції на 2018 рік

— з 9,6% до 10%. Можливо аналі	

тики МВФ таки мають рацію —

адже наступного року запланова	

но ще один виток спіралі збіль	

шення мінімальної зарплати: з ни	

нішніх 3200 грн до 3723 грн (або ж

до 22,41 грн в погодинному вимі	

рі). Нагадаємо, що з 1 січня 2017

року мінімальна зарплата в Украї	

ні зросла одразу вдвічі — з 1600 до

3200 грн і впродовж року вона не

збільшувалася. 

У планах уряду також відзна	

чено, що мінімальна зарплата буде

рости найближчі три роки і до

2020 року може досягти 4425 грн.

Водночас, представляючи проект

закону про держбюджет, уряд від	

значив, що середньомісячна зар	

плата по країні наступного року

може скласти 8629 грн. Таким

чином, мінімальна зарплата ста	

новитиме близько половини се	

редньої зарплати по країні, що, в

принципі, відповідає європейсь	

ким тенденціям.

Крім мінімальної зарплати бу	

де також збільшений і прожитко	

вий мінімум. У розрахунку на одну

особу на місяць, прожитковий мі	

німум буде встановлений у розмірі

1700 грн з 1 січня 2018 року, з 1

липня його розмір складе 1777 грн,

з 1 грудня — 1853 грн. Нагадаємо,

що разом зі збільшенням прожит	

кового мінімуму в Україні зроста	

тимуть мінімальні пенсії, надбав	

ки, допомоги сім'ям із дітьми та

інші соціальні виплати.

А що на село? Загальні ви	

трати на АПК плануються в обся	

зі 12 млрд 456 млн грн, правда,

понад 6,8 млрд витратять на утри	

мання самого апарату Мінагропо	

літики. Куди розподілять решту?

Майже 3 млрд грн пропонують

виділити на держпідтримку сіль	

госпвиробників, ще майже 2 млрд

грн дадуть Держгеокадастру, з

яких 452,8 млн грн підуть на про	

ведення (чи може вже завершен	

ня?) земельної реформи. 

Ще 2,3 млрд грн заплановано

на держпідтримку тваринницької

галузі, а на підтримку фермерсь	

ких господарств — аж 1 мільярд.

Ну і дещицю — 66 млн грн — за	

планували на здешевлення креди	

тів. Причому все це — з основного

фонду Держбюджету, а не спе	

ціального, як зазвичай. Так що є

шанс, що виробники ці гроші от	

римають (ну, якщо урядовці домо	

вляться з депутатами про формулу

розподілу цієї держпідтримки).

Держпродспоживслужба отри	

має трошки більше 3 млрд грн, з

яких 687,2 млн — на протиепізоо	

тичні заходи. Держрибагенство

«вловить» майже 404 млн грн, а

Держлісагентство — майже 305

млн грн. Ще 180,5 млн грн «відхо	

пить» собі Аграрний фонд. Ну і

науку згадали: на наукові дослі	

дження та підготовку галузевих

кадрів передбачили 77,5 млн грн

та ще 12 млн — на підвищення

кваліфікації фахівців АПК. Не за	

були про науку фундаментальну:

на забезпечення діяльності НААН

передбачено 1 млрд 48 млн грн. 

Таким чином, уряд зібрав усі

інгредієнти та й заколотив у діжі

бюджетної резолюції тісто Бюдже	

ту	2018. Потім діжу передали до

парламенту, і депутати, оцінивши

урядову опару, схвалили її в пер	

шому читанні. Тепер, на дріжджах

депутатських «хотілок», тісто май	

бутнього бюджетного хліба буде

підніматися аж до неба. Впродовж

підготовки до другого читання

його будуть старанно вимішувати,

відкидаючи прагнення одних та

додаючи забаганки інших. Ну а

коли депутати досягнуть рівноваги

між бажаним і  дійсним, тоді

(більш всього традиційно — під

ялинку) і спечуть паляницю го	

ловного кошторису країни 2018

року. Чи стане вона запашним ко	

роваєм, чи вийде неоковирним

глевтяком — залежить тепер лише

від депутатського загалу.

Олександр Максименко
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Бюджетний коровай — опара готова
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Готувати тісто на хліб — це дуже копітка і довга справа — майже як проект
бюджету складати. Але зате скільки всього смачного з нього можна приготувати! І дотації, і субвенції,
і цільові програми для хороших людей… Тож поспішати тут не варто. Спершу треба заправити
прогнозами зростання ВВП суму податків, котрі можуть бути згенеровані економікою держави, додати
можливі транші кредитів та безповоротної фінансової допомоги. Потім цю суміш залити до Бюджетної
резолюції та дати постояти у Бюджетному комітеті парламенту. Коли суміш визріє — можна подавати
до сесійної зали на перше читання. Тут депутати практично не опираються — знають бо, що половину
фінансового «борошна» до тіста додають між першим і другим читанням: за хороших умов, обсяг
майбутнього «короваю» може зрости чи не вдвічі.

Прем’єр-міністр Володимир ГРОЙСМАН виступає у Верховній Раді. Фото: Урядовий портал, http://www.kmu.gov.ua



У ДЕРЖБЮДЖЕТІ	2018 очіку	

ється зростання ВВП на рівні 2,5	

3%. Але Україна нарощує ВВП, на

жаль, не за рахунок АПК і проми	

словості, а завдяки торгівлі. При	

чому торгівлі імпортованими про	

дуктами. Переломити цю тенден	

цію, принаймні у виноробній га	

лузі, запропонував народний де	

путат України Андрій Вадатур-

ський. 

За його словами, нічого ново	

го вигадувати не потрібно, достат	

ньо лише звернути увагу на досвід

інших країн. Зокрема, для початку

порівняти структуру площ і кіль	

кість виробників вина в Україні й

інших країнах. У Німеччині під

виноградниками зайнято 100 тис.

га, виробників при цьому 40

тисяч, у Франції 840 тис. га і 65

тис. виробників. В Україні 45,4

тис. га і лише 61 (без тисяч!) ви	

робник. 

З огляду на проголошену уря	

дом підтримку малого фермер	

ства, саме час виправляти ситуа	

цію. Минулого року влада зроби	

ла перший крок до цього — було

значно зменшено річну плату за

ліцензію на право оптової торгівлі

алкогольними напоями, яка ста	

новила 500 тис. гривень. За слова	

ми депутата, дуже важко було пе	

реконати чиновників, що такий

розмір ліцензії не просто нищить

малого виробника, а й взагалі не

дає йому змоги з 'явитися на

цьому ринку. Адже, за кабінетною

логікою, для бізнесу 500 тис. грн

— це дрібниці. Але при цьому для

великого виробника вартість лі	

цензії становить кілька копійок

на пляшці, а для малого — до 70

грн. Тож конкурувати з великото	

варним виробництвом дрібні

фермери просто не могли. Ліцен	

зію у жовтні минулого року було

скасовано, відтепер ліцензія на

п'ять років коштує 780 грн щоріч	

но (Закон України «Про внесення

змін до Закону України «Про дер	

жавне регулювання виробництва

і обігу спирту етилового, коньяч	

ного і плодового, алкогольних на	

поїв та тютюнових виробів» щодо

оптової торгівлі алкогольними

напоями, виготовленими з влас	

ного (не придбаного) виноматері	

алу»). 

Однак гроші — це не єдина пе	

решкода на шляху до появи нових

дрібних виробників українського

вина. Зараз вимоги для отриман	

ня ліцензії на виробництво вина

однакові як для великих лікеро	

горілчаних заводів, так і для малих

виноробних підприємств. На пер	

ший погляд, нічого драконівсько	

го у тих вимогах немає. Формаль	

но для отримання ліцензії потріб	

но подати заяву та три документи.

Це копії засновницьких докумен	

тів, документ про оплату за ліцен	

зію і атестат виробництва. Ось з

останнім і починаються пробле	

ми. Щоб отримати такий атестат,

потрібно отримати/зібрати ще 140

документів. 

Дуже влучно пожартував з

цього приводу у фейсбуці Юрій

Бурлаченко: «Якщо ви молодий і

енергійний, у вас є молодий вино	

градник і п'ятирічний син, то до

моменту його одруження ви якраз

встигнете зібрати весь пакет доку	

ментів». Причому значна кількість

цих документів — це радянська

спадщина з 1970	80	х років, коли

про приватне виноробство і мови

не могло бути. 

Щоб подолати і цю перепону,

А.Вадатурський, Р.Горват, Я.Мар	

кевич та низка інших депутатів

подали до ВРУ Законопроект
№6693 «Про внесення змін до дея�
ких законодавчих актів України
щодо розвитку виробництва тер�
руарних вин та натуральних медо�
вих напоїв». 

Даний документ передбачає

спрощену процедуру ліцензуван	

ня виробництва для малих вироб	

ництв виноробної продукції на ос	

нові декларативного принципу.

Після прийняття цієї законодавчої

ініціативи винороби, які вигото	

вляють вино із власного виногра	

ду, зможуть отримати ліцензію на

виробництво без проходження

атестації, але за умови відповідно	

сті матеріально	технічної бази ви	

могам законодавства для малих

виробництв виноробної продукції.

За словами А.Вадатурського, от	

римання ліцензії займатиме 5

днів. А контроль якості та безпе	

ки вина здійснюватиметься акре	

дитованою лабораторією, уповно	

важеною компетентним органом

згідно з вимогами чинного зако	

нодавства.

Законопроектом також визна	

чено правовий статус малого ви	

робництва виноробної продукції,

суб'єкта господарювання, який

здійснює за повним технологіч	

ним циклом виробництво та роз	

лив у споживчу тару вин вино	

градних, вин плодово	ягідних

та/або напоїв медових в об'ємі,

що не перевищує 10 тис. декалі	

трів на рік, з виноматеріалів ви	

ключно власного виробництва

(не придбаних), отриманих шля	

хом переробки плодів, ягід, вино	

граду, меду власного виробниц	

тва. Причому виробництво тако	

го вина має відбуватися без дода	

вання спирту. Як зазначає на	

родний депутат, 10 тис. декалітрів

вина на рік виробляються в гос	

подарствах з 25	35 га виноград	

ників.

«Не секрет, — говорить він, —

що сьогодні є дуже багато малень	

ких виробників, але з економіч	

них чи бюрократичних причин

вони не можуть зареєструвати

свою торговельну марку, отрима	

ти ліцензію. Законопроектом ми

спробуємо легалізувати це вироб	

ництво. Це дасть поштовх для

створення робочих місць, напов	

нення місцевих бюджетів і голов	

не — для розвитку бізнесу».  

Саме невеликі господарства

формують винну культуру в усіх

розвинених країнах. Вони є пред	

метом гордості громадян за своє

село, свій регіон, країну. Про те,

як просувати винну продукцію за

допомогою географічних зазна	

чень, розповіли іноземні експерти

Фредерік Жуліа і Рудольф

Шмідт. Найвідомішими прикла	

дами успішної дії географічних

зазначень є, звісно ж, шампанське

і коньяк — назви обох напоїв по	

ходять від назв французьких про	

вінцій. 

Україна має унікальну історію,

унікальні території, традиції ви	

робництва вина, тож експерти на	

голосили: важливо, щоб Україна

розповіла про це світу. Географічні

зазначення прислужаться й у виз	

наченні якості продукції. Так, на	

приклад, географічне зазначення

«Бордо», вже говорить споживаче	

ві про певний клас якості продук	

ції, який підтримується довгою іс	

торією і репутацією місцевих ви	

норобів. Крім того, такі зазначен	

ня впливають на здешевлення

маркетингового просування про	

дукції. Експерти зазначили, що

захист таких географічних зазна	

чень відбувається не лише на на	

ціональному, але й на рівні євро	

пейського законодавства. 

Власник компанії «Атлантіс»

Фелікс Черток окреслив кілька

проблем, які, на його думку, слід

вирішити для успішного розвитку

виноробної галузі в Україні. Одна

з них полягає у нерівності вітчиз	

няних виноробів з іноземними на

нашому ринку. Так, на наших

винах закон примушує виробни	

ків робити маркування, яке відля	

кує споживача. Наприклад, слово

«виноматеріал», що сприймається

пересічним споживачем як суро	

гат. «Люди не розуміють, що вино	

матеріал — це просто вино не у

пляшці», — зазначив доповідач.

Водночас на імпортному вині

таких зазначень немає, тож фор	

мується негативний образ укра	

їнського вина. 

Ще одна проблема — пого	

дження інструкції на кожне нове

вино або ж новий купаж на рівні

заступників аграрного міністра.

«Заступник міністра сидить і під	

писує наші інструкції. Більше, ма	

буть, у нього справ немає і в дер	

жаві не існує проблем», — обурю	

ється доповідач. На його думку,

затверджувати такі інструкції має

сам виробник, а держава має кон	

тролювати якість і безпечність

вина. 

Також, вважає він, слід, як і у

випадку з мовою, встановити

певні квоти в Законі «Про торгі	

влю» на наявність імпортованих

вин на полицях магазинів.  

За словами Ф.Чертка, такі за	

ходи не потребують від держави

великих інвестицій, крім того,

вони  допоможуть і великим, і

малим вітчизняним виробникам. 

«За три роки я спробував уві	

йти до кількох магазинів. Наразі у

жодному магазині, крім мого фір	

мового, моїх вин немає», — гово	

рить іще один виробник вина

Микола Халупенко. Він по	

яснює це жорстким ставленням

торговельних мереж до місцевих

виробників. Зокрема, лише після

фактично хабарів менеджерам

можна потрапити зі своїм товаром

на полиці супермаркетів, але ці

самі хабарі з'їдатимуть увесь при	

буток, адже ціну потрібно залиша	

ти конкурентною. 

Він процитував ще одного ви	

нороба, колишнього міністра па	

лива та енергетики України Івана

Плачкова, який стикається з тими

самими проблемами реалізації

через торговельні мережі: «Я ви	
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сій Торубара та Сергій Бляхін, а також головний

державний інспектор відділу охорони водних ре	

сурсів «Рибоохоронний патруль» Володимир

Малих.

«Це було зроблено для поліпшення екологіч	

ної обстановки, адже зазначені види риб є цін	

ними біомеліораторами і перешкоджають цвітін	

ню води, знищуючи фітопланктон та надлишки

водної рослинності», — розповів Сергій Бляхін.

Так, на думку фахівців, товстолобик — це

своєрідний живий фільтр: за допомогою свого

цедильного ротового апарату він очищає зацвілу,

зелену і каламутну воду. За смаковими якостями

м'ясо товстолобиків жирне, ніжне і смачне, воно

є цінним об'єктом дієтичного харчування. Свіжо	

го та замороженого нежирного товстолобика

можна вживати при захворюваннях шлунково	

кишкового тракту. Крім того, товстолобик ціну	

ється як джерело повноцінного білку і вітамінів у

харчуванні.

Фахівці Управління Державного агентства

рибного господарства у Миколаївській області

також відзначили, що задля контролю за неза	

конним виловом випущеної риби території зари	

блення декілька діб патрулюватимуться. Окрім

того, інспектори рибоохорони і надалі особливо

стежитимуть, аби проведена «НІБУЛОНом» ро	

бота не виявилася марною і зариблення мало свої

позитивні результати.

За словами начальника Управління Держав	

ного агентства рибного господарства у Миколаїв	

ській області Михайла Синиці, в області зариб	

ненням займаються всього два підприємства,

одне з яких «НІБУЛОН».

У найближчих планах компанії — проведення

зариблення на Дніпрі, в районах будівництва

нових перевантажувальних терміналів, зокрема,

на Херсонщині, де в липні цього року було уро	

чисто відкрито філію «Голопристанська».

Міський голова Вознесенська також підкре	

слив, що компанія «НІБУЛОН» стала стимулом

для громади: «Таке підприємство дає людям

надію, що і в цих економічних реаліях в Україні

можна працювати і бути успішним. Близько сотні

жителів Вознесенська працюють на перевантажу	

вальному терміналі «НІБУЛОНа» і не приходять

до влади за соціальним захистом. Ми раді, що

компанія Олексія Вадатурського організувала

водне пасажирське сполучення між Вознесенсь	

ком та Миколаєвом. Воно користується величез	

ним попитом у городян. Цією річкою, дно якої

поглибив «НІБУЛОН», курсуватимуть і несамо	

хідні судна з будматеріалами. Це дозволить не

розбивати фурами дороги Миколаївщини та ще

раз підкреслить цінність Південного Бугу як

транспортної артерії».

Нагадаємо, що подібні заходи щодо відтво	

рення водних живих ресурсів компанія «НІБУ	

ЛОН» проводить не вперше. Загалом за час реалі	

зації інвестиційного проекту з відновлення суд	

ноплавства річками Дніпро та Південний Буг

підприємство впровадило компенсаційних захо	

дів за збитки рибному господарству на загальну

суму понад 2 мільйони гривень. У результаті

впродовж 2009	2017 років місця, де працювала

компанія, де будувалися її елеватори (річки Дні	

про та Південний Буг, Каховське, Канівське та

Кременчуцьке водосховища), були зариблені

майже 50 тоннами рибопосадкового матеріалу

товстолобика та коропа.

ЦЮ ВАЖЛИВУ частину компенсацій	

них заходів компанія здійснила у рамках

реалізації проекту з очищення судново	

го ходу річки Південний Буг. Про це по	

відомила інженер з охорони навколиш	

нього природного середовища ТОВ СП

«НІБУЛОН» Ірина Плошник. «Фахівці

Інституту рибного господарства Націо	

нальної академії аграрних наук України

підрахували, — сказала вона, — що за

результатами робіт із прочищення суд	

нового ходу на Південному Бузі, прове	

дених компанією «НІБУЛОН» у другій

половині 2016 року і першій половині

2017 року,  рибному господарству

необхідно компенсувати 215,210 тис.

гривень».

Саме на цю суму «НІБУЛОН» на до	

говірних засадах придбав у сільськогос	

подарського риболовецького виробни	

чого кооперативу «Голуба Нива» (Мико	

лаївська обл., Новоодеський район, с.

Троїцьке), що став переможцем тендера,

близько 246 тис. екземплярів товстоло	

бика, білого амура та коропа загальною

вагою понад 6 тонн.

Першу партію рибної флотилії (3,4

тис. кг) було випущено в Південний Буг

6 листопада поблизу перевантажуваль	

ного термінала компанії у с.Бузьке Воз	

несенського району. Крім міського го	

лови Вознесенська Віталія Лукова та

сільських голів Прибужанівської і Бузь	

кої об’єднаних територіальних громад

(ОТГ) Олександра Тараненка і Юрія За	

волоки, на яскраве видовище поповнен	

ня іхтіофауни рідної річки прийшли по	

дивитися і громадські активісти, місцеві

жителі, у тому числі і школярі Яструби	

нового та Прибужан, і представники

ЗМІ.

«Зариблення Південного Бугу для

нас дійсно знакова подія. «НІБУЛОН»

не тільки не знищує, а навпаки, при	

множує природні багатства. Ця компа	

нія проявила турботу не лише про своє

підприємство, але і про навколишнє се	

редовище України, адже Південний Буг

проходить і через Миколаївщину, і через

інші регіони», — поділився своєю дум	

кою голова Бузької ОТГ Юрій Заво-

лока. 

У свою чергу, його «сусід через

річку», як сам себе назвав голова Прибу	

жанівської ОТГ Олександр Тараненко,

наголосив, що дуже задоволений дав	

ньою співпрацею з компанією та відмі	

тив її зразковість у виконанні взятих на

себе зобов'язань: «Не буває такого, щоб

«НІБУЛОН» казав і не виконував. Якщо

він сказав, то це буде виконано на 100

відсотків».

Решту потрібної за договором кіль	

кості мальків (близько 2,75 тис. кг) було

випущено наступного дня на території

с.Баловне Новоодеського району, у

тому місці, де за проектом проводився

відвал ґрунтів при виконанні днопогли	

блення річки. На сьогодні цей намив

рекультивований і засіяний кормовими

травами, як і було обіцяно компанією

на громадських слуханнях. Тепер місце	

вій громаді вирішувати, як цю ділянку

використовувати: під пасовище або

щось інше.

«НІБУЛОН» у чергове підтвердив,

що є соціально відповідальним підпри	

ємством. Зариблення Південного Бугу

— це позитивна подія для місцевих гро	

мад, для рибалок. Однак потрібно под	

бати про те, щоби зберегти рибу, яка по	

трапила в річку. Щоби мальків НЕ ви	

ловили до того, як вони «подоросліша	

ють» і наберуть вагу. Ми плануємо па	

трулювати ці води, щоби максимально

зберегти товстолобиків, білих амурів і

коропів. Щоби мальки перетворилися

на «товарну» рибу і стали об'єктом ри	

боловлі, потрібно близько двох років»,

— зазначив міський голова Вознесенсь	

ка Віталій Луков.

Завантаження, якість і кількість

мальків, а також сам процес зариблення

контролювали заступник начальника і

головний спеціаліст відділу іхтіології та

регулювання рибальства Управління

Державного агентства рибного госпо	

дарства у Миколаївській області Олек	
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робляю цікавий, дорогий і

якісний продукт. Це наші мага	

зини мають просити мене, щоб

я зайшов до них. Я виробляю

невелику кількість продукції,

але вона унікальна. Я знайду, де

її реалізувати». М.Халупенко

зазначає, що це правильний

підхід до відносин із торговими

мережами. Щодо відносної до	

рожнечі своєї продукції — $4	5

за десертне вино — пояснив,

що виноград для якісного вина

має вирощуватися не на поливі

і без добрив, тож і врожайність

становить 3	4 т/га, тоді як з по	

ливом і добривами можна от	

римати і 15 тонн, але вино з та	

кого винограду не буде якіс	

ним. 

У роботі форуму взяв участь

Жан-Марі Оран, генеральний

директор Міжнародної органі	

зації з виноградарства та вина

(OIV). Одним із питань, що

розглядалися на форумі, стало

приєднання до організації Ук	

раїни на офіційному рівні до

OIV. Він розповів про діяль	

ність організації та її роль у ро	

звитку виноробства у світі. 

За словами пана Орана,

OIV об'єднує понад 1 тис. екс	

пертів із 46 країн світу. Після

приєднання до неї Україна от	

римає змогу користуватися

науковими досягненнями, роз	

робками і порадами експертів

організації. 

Заплановано, що в Кабміні

відбудеться зустріч з першим

віце	прем'єром — міністром

економічного розвитку і торгів	

лі, де офіційно обговорять при	

єднання України до Міжнарод	

ної організації винограду і

вина.

«Виноробство — це не

лише економіка, технології, але

й історія. Українські вина

мають значний потенціал.

Бажаю виноробній галузі Укра	

їни процвітання», — сказав

Жан	Марі Оран.

Особливістю третього на	

ціонального виноробного фо	

руму стало те, що цьогоріч його

було доповнено практичною

частиною: семінаром та май	

стер	класом від Людвіга

Венґенмаєра, міжнародного

консультанта з питань вироб	

ництва та маркетингу вина.

«Це ще одна важлива скла	

дова нашої роботи, яку ми роз	

виватимемо разом із нашими

німецькими колегами, а також

із фахівцями з інших країн, на	

даючи практичну допомогу

нашим виноробам», — сказав

голова комітету підприємців

АПК при ТПП України Олег

Юхновський.

За результатами форуму

буде напрацьовано подальші

спільні дії з підтримки вино	

градно	виноробної галузі. 

Павло Мороз 

ДОВКІЛЛЯ Поповнивши Південний Буг більше ніж 6 тоннами мальків рослиноїдних риб (товстолоб,
білий амур) та коропа з індивідуальною наважкою 25535 грамів у першій декаді поточного листопада,
компанія «НІБУЛОН» виконала чергову частину компенсаційних заходів щодо відтворення водних
живих ресурсів і провела зариблення Південного Бугу.

Живи, рибка, велика і маленька!

За інф. прес-центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»
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АСТАРТА
АГРОПРОМХОЛДИНГ «АСТАРТА» в січні	вересні 2017

року експортував 143 тис. тонн цукру, в три рази більше в

порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про

це повідомляє прес	служба холдингу.

Згідно з повідомленням, доходи цукрового сегмента

«АСТАРТИ» з початку року зросли на 56% і склали EUR

156 млн. Відзначається, що зростання доходів пов'язане

як зі збільшенням обсягу реалізації цукру, так і з ростом

цін на нього.

Також повідомляється, що з початку поточного сезо	

ну цукроваріння заводи «АСТАРТИ» вже виробили понад

260 тис. тонн цукру.

За підсумками січня	вересня 2017 року агрохолдинг

«АСТАРТА» отримав EUR 74 млн чистого прибутку.

Також стало відомо, що «АСТАРТА» очікує підписан	

ня з Європейським інвестиційним банком кредитної

угоди на $25 млн. Про це повідомляє «Капітал» з поси	

ланням на директора холдингу Віктора Гладкого. За його

словами, можливі інвестиції «АСТАРТИ» на 2018 рік

складуть близько $80 млн.

«Фінансування буде здійснюватися частково за раху	

нок власних коштів, частково — за рахунок інвестицій	

них коштів, які ми отримаємо від міжнародних банків»,

— додав він.

Крім того, агропромхолдинг «АСТАРТА» підписав

угоду про намір придбати підприємства «СП «Агро	Ка

Полтава» в Полтавській області і «Злагода Плюс» в Жито	

мирській області. «АСТАРТА» вже внесла передоплату за

угодою в розмірі 49,778 тис. грн і чекає завершення угоди

до кінця 2017 року.

Нагадаємо, що раніше Антимонопольний комітет Ук	

раїни дозволив агропромхолдингу «АСТАРТА» придбати

частки в статутному капіталі ТОВ «СП «Агро	Ка Полта	

ва», ТОВ «Злагода Плюс», ТОВ «Агро	Регіон».

Кернел
CASCADE Investment Fund, бенефіціаром якої виступає

Віталій Хомутиннік, наростила свою частку в агрохол	

дингу «Кернел» до 6,59%.  Про це йдеться у повідомлен	

ні компанії.

Згідно з ним, Cascade Investment Fund до 10 листопа	

да володів 5 млн 397,453 тис. акцій, про що повідомив

емітента 14 листопада.

У той же час фонди TFI PZU 8 листопада продали 850

тис. акцій Kernel Holding S.A., скоротивши свою частку в

ній до 9,23%. Згідно з повідомленням, до угоди фонди

TFI PZU володіли 8 млн 412,562 тис. акцій, або 10,27%

статутного капіталу.

Раніше повідомлялося, що юридична особа, контро	

льована головою ради директорів «Кернел» Андрієм Ве	

ревським, Namsen Limited 23	25 жовтня набула 208,917

тис. акцій холдингу.

Агроліга
ГРУПА компаній «Агроліга» в січні	вересні 2017 року

одержала EUR 2,35 млн чистого прибутку, що на 16%

менше, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це

йдеться у звіті компанії. Згідно з ним, виручка «Агроліги»

за перші дев'ять місяців поточного року збільшилася на

0,9% — до EUR  14,55 млн.

Операційний прибуток компанії в січні	вересні 2017

року склав EUR 2,98 млн (+ 9,2%), а валовий — EUR

3,274 млн (+ 1,4%).

Нагадаємо, що «Агроліга» за підсумками 2016 року

отримала EUR 3,77 млн  чистого прибутку, що на 14,9%

більше показника за аналогічний період минулого року.

Миронівський хлібопродукт
ЗА СІЧЕНЬ	ВЕРЕСЕНЬ 2017 року агрохолдинг «Миро	

нівський хлібопродукт» отримав $257 млн чистого при	

бутку, що в 2,5 разу більше в порівнянні з аналогічним

періодом минулого року.

Як передає «ПроАгро», про це йдеться у звіті компа	

нії. Згідно з ним, виручка МХП за дев'ять місяців 2017

року зросла в порівнянні з аналогічним періодом мину	

лого року на 18% — до $970 млн. Так, експортна виручка

склала $561 млн, або 58% загальної виручки.

Операційний прибуток за звітний період зріс на 14% в

порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до

$318 млн, EBITDA	маржа становить 38% (у минулому

році — 42%). При цьому негрошові збитки від курсової

різниці оцінюються МХП в $26 млн.

KSG Agro
АГРОХОЛДИНГ KSG Agro за січень	вересень 2017 року

одержав $7,034 млн чистого прибутку, що в 3,4 разу біль	

ше, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це йдеться

у звіті компанії.

Згідно з ним, виручка KSG Agro за перші дев'ять міся	

ців поточного року збільшилася на 14,2% — до $17,23 млн.

Операційний прибуток компанії в січні	вересні 2017

року склав $10,7 млн (+ 30%), а валовий — $10,85 млн. (+

34%).

Овостар
КОМПАНІЯ «Овостар Юніон» за підсумками січня	ве	

ресня 2017 року одержала $7,95 млн чистого прибутку,

що на 35% менше в порівнянні з аналогічним періодом

2016 року. Про це йдеться у звіті компанії.

Згідно з ним, виручка «Овостар» за перші дев'ять мі	

сяців поточного року збільшилася на 12,1% — до EUR

60,17 млн.

Операційний прибуток компанії в січні	вересні 2017

року склав EUR 10,08 млн (	18,5%), а валовий — EUR

15,22 млн (	6,4%).

Також наголошується, що прибуток «Овостар» від ре	

алізації яєць зріс 9,5% до $41,16 млн, від яєчних продук	

тів — на 19,5% до $18,24 млн, тоді як від соняшникової

олії скоротився на 5,7% до $0,77 млн.

ІМК
АГРОХОЛДИНГ ІМК до кінця 2017 має намір інвестува	

ти в розширення земельного банку $20 млн. Про це в ін	

терв'ю LIGA.net розповів генеральний директор ІМК

Алекс Ліссітса.

«До кінця цього року розглядаємо можливість інве	

стувати до $20 млн. Але ринок дуже розігрітий зараз, ми

на це дивимося досить обережно», — говорить генераль	

ний директор.

А.Ліссітса додав, що угода відбудеться, якщо будуть

цікаві активи в регіонах присутності компанії.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг ІМК 2017

року планує збільшити земельний банк на 20 тис. га орної

площі.

Також стало відомо, що агрохолдинг наступного року

планує збільшити площі під сочевицею від 130 до 800 га.

Як передає «ПроАгро» з посиланням на журнал

«Майстерня аграрія», про це повідомив головний агро	

ном ІМК Олександр Гірман.

За його словами, цього року компанія посіяла соче	

вицю вперше в рамках експерименту. Середня врожай	

ність культури склала 17 ц/га, а ціна на бобові була хоро	

шою, тому вирішили збільшувати площі.

Також Олександр Гірман розповів, що разом з соче	

вицею ІМК в поточному році експериментувала з виро	

щуванням гороху, врожайність якого також показала не	

погані результати.

«Однак ціна на нього була невисока, тому в найближ	

чому майбутньому цю культуру сіяти не будемо», — під	

креслив він.

Сварог Вест Груп
КОРПОРАЦІЯ «Сварог Вест Груп» зацікавлена у виході

на ринок Лівану. Як передає «ПроАгро», про це повідо	

мляє прес	служба корпорації.

Згідно з повідомленням, представники бізнесу Лівану

також висловили свою готовність співпрацювати з укра	

їнською компанією.

«Їм імпонує гнучкість компанії в розвитку відносин з

партнерами, можливість виробництва широкого спектру

культур, а також готовність до довгострокового співро	

бітництва у вирощуванні зернових, олійних і нішевих

культур «під конкретного покупця», — відзначили в

«Сварозі».

LNZ Group
ФАХІВЦІ агрофірми «Вікторія» (Сумська область), що

входить до групи компаній LNZ Group, обстежили посі	

ви озимої пшениці на полях ГК. Про це повідомляє прес	

служба агрофірми.

За словами заступника генерального директора з ви	

робництва Володимира Шуляка, в даний час посіви зна	

ходяться на 2	3 етапі органогенезу, стан добрий і рослини

здорові. Крім того, погодні умови сприяють розвитку і

продовженню вегетації посівів озимої. 

Відзначається, що наступний етап контролю стану

посівів фахівці підприємства проведуть після того, як ви	

паде сніг.

Також на полях агрофірми тривають наукові дослі	

дження щодо визначення економічної та агрономічної

ефективності засобів захисту рослин. Усі учасники екс	

перименту можуть пропонувати свої ідеї щодо того, як

убезпечити озимину від різних шкідливих чинників.

Дослідження триватиме до серпня 2018 року. А вже після

збирання врожаю наші науковці та економісти винесуть

свій вердикт щодо ефективності відомих засобів захисту

рослин.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 16 листопада 2017 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

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 11,05 11,10 11,05 1 180 1 180 $1,3% 25,7% 0,9%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 48,73 48,84 48,80 3 999 1 110 3,8% $23,6% 3,8%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 49,61 49,70 49,61 1 240 344 $1,4% $8,2% $0,4%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 109,70 111,00 109,55 657 182 $3,9% 26,6% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 11,80 11,90 11,75 390 108 $4,1% 46,0% $1,1%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,41 0,63 0,50 32 32 0,0% 42,9% 0,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 4,80 4,86 4,80 104 29 16,8% 18,5% 2,6%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,74 1,78 1,78 56 15 20,3% $11,0% 11,3%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 2,50 2,54 2,54 38 11 24,5% 23,3% 4,5%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 14,60 15,00 15,00 23 6 $0,7% $1,3% 2,7%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 2,77 4,00 3,39 1 2 0,0% $20,4% 0,0%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 17.11.2017 (07:30) по 21.11.2017 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 – 5470 5420 – – 5150 5400 – – – 11550 4680
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5300 5250 – – 4980 5240 – 4000 – – 4510
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5350 5300 – – 5030 5300 – 4020 10200 11450 4560
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5380 5330 – – 5060 5300 – – – 11450 4580
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5405 5375 – – 5105 5350 – 4100 10300 – 4630
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5330 5280 – – 5020 5270 – 4020 10300 11450 4540
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5300 5250 – – 4990 5250 – 4000 10300 11450 4520
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5250 5200 – – 4940 5180 – 3950 10250 – 4460
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 5250 5200 – – 4940 5180 – 3950 10250 – 4460
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – – – – 4820 – – – 10000 11080 4270
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 5150 5050 – – – – – 3830 10050 11110 4330
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 5150 5050 – – 4850 – – – – 11140 4350
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 5050 – – 4850 – – – – 11110 4330
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 5120 5020 – – – – – – – 11080 4270
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 5120 5020 – – 4820 – – 3800 – 11080 4270
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – 4820 – – – – 11080 4300
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – 10050 – 4300
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – 4850 – – 3850 10100 11230 4400
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – 4940 – – 4740 – – – – 11050 4240
Філія «Денихівська», Київська обл. – 5120 4990 – – 4820 4850 – 3770 10000 11080 4280
Філія «Переяславська», Київська обл. – – 5020 – – 4820 – – – – 11080 4270
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 4120
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4780 4700 – – 4510 – – 3600 9450 – 4030
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4880 4800 – – 4610 – – – – – 4100
ТОВ «Круп’яний тік», Кіровоградська обл. – 5130 5020 – – 4800 4900 – – – – 4280

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин – 10900 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель$Лідер», с.Китайгород, Дніпропетровська обл. – 10750 4850 – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель$Лідер» елеватор №2, с.Ракита, Полтавська обл. – 10800 – – – 11300
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. – 10900 4900 – – 11300
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. – 10250 – – – –
Філія ПАТ «Зернопродукт МХП» «Ямпільський елеватор», Хмельницька обл. – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4250 10850 4950 – – –

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» з 00:00 17.11.2017 р. по 24:00 20.11.2017 р., грн/тонна

Базис поставки Кукурудза Соняшник Пшениця Ячмінь Ріпак Соя

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПШЕНИЦЯ. Поточного тижня Єгипет	

ський урядовий імпортер CASC учергове

вийшов на світовий ринок із пропозицією

закупівлі декількох партій продовольчої

пшениці. Тендер відбувся 16 листопада, а у

його рамках було законтрактовано 240 тис.

т пшениці російського походження з по	

ставкою у першій декаді січня. За даними

операторів ринку, ціна реалізації цього разу

виявилася дещо нижчою, ніж на попе	

редньому тендері, проведеному 8 листопа	

да. Нагадаємо, що минулого разу перемож	

цями також виявилася російські трейдери,

а обсяги реалізації становили 120 тис. т. 

Посівна кампанія озимої пшениці в

США вийшла на фінішну пряму, станом на

поточну дату американські фермери всти	

гли засіяти 95% від запланованої площі, що

цілком відповідає показникам попередніх

років. Натомість, покращення стану посі	

вів пшениці не відбулося, і цьогорічний ре	

зультат на 5% поступається минулорічно	

му, у доброму та відмінному стані наразі

перебуває 54% посівів даної культури. 

Станом на 17 листопада ціни в портах

України такі: пшениця 2	го класу — 5370	

5500 грн/т, 3	го класу — 5230	5410 грн/т,

фураж — 5000	5300 грн/т.

СОЯ. Учасники світового ринку соєвих

бобів протягом поточного тижня продов	

жили слідкувати за погодними змінами в

країнах	найбільших виробниках даної

культури. Так, проблема з посушливими

погодними умовами в Аргентині все ще за	

лишається актуальною. Згідно з прогноза	

ми синоптиків, найближчими днями у «со	

євому поясі» країни знову пануватиме де	

фіцит опадів, що з високою ймовірністю

може негативно позначитися на темпах по	

сівної кампанії. Окрім цього, сівба сої дещо

затримується і в Бразилії. Щодо новин зі

США, варто відмітити близьке завершен	

ня збирання цієї культури, обмолот наразі

складає 93%. В Україні збирання сої також

вийшло на фінішну пряму, станом на по	

точну дату виробниками даної культури об	

молочено 93% від засіяної площі.

Станом на 17 листопада ціни в портах

України на сою перебувають у діапазоні

11300	11700 грн/т.

КУКУРУДЗА. Цьогорічні темпи ек	

спорту української кукурудзи у порівнянні

з минулорічними демонструють негативну

динаміку. За інформацією, наданою аналі	

тичними джерелами, протягом перших мі	

сяців осені у рамках виконання зовнішньо	

економічних контрактів із вітчизняних

портів відвантажено на експорт у два рази

менше кукурудзи. До основних факторів,

що вплинули на зниження обсягів відван	

тажень, варто віднести: по	перше, пізній

старт збиральної кампанії цієї культури,

по	друге, зниження показника врожайно	

сті, та, як результат, валового збору по кра	

їні в цілому. 

За оперативними даними експертів,

станом на поточну дату вітчизняними фер	

мерами обмолочено 78% від прогнозованої

збиральної площі та намолочено трохи

більше 18,2 млн т збіжжя, середня врожай	

ність кукурудзи по країні становить 51,8

ц/га. Минулого маркетингового року на

аналогічну дату виробниками кукурудзи

було обмолочено 78% площ, намолот пе	

ревищував 20,5 млн т, а середня врожай	

ність — 62,2 ц/га. 

Жнива кукурудзи в США просуваються

доволі швидкими темпами, приріст зби	

рання у порівнянні з результатом минулого

тижня перевищив 10%. Наразі обмолот

проведено на 83% площі до збирання (	9%

у порівняння з 2016/2017 маркетинговим

роком). 

Станом на 17 листопада ціни в портах

України на кукурудзу перебувають на рівні

4500	4750 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 58504502)



АГРАРІЇ — люд організова	

ний, тому прибувати до Укра	

їнського дому почали за годи	

ну	півтори до початку урочи	

стостей, аби встигнути сфото	

графуватися на тлі святкових

плакатів. Сонечко і безхмарна

погода додавали святкового

настрою. А ще — сила	силен	

на знайомих облич з усієї Ук	

раїни. Людей «від сохи», які

щодня власною шкірою відчу	

вають, який важкий він, се	

лянський хліб. Щойно на тлі

святкового плакату вишукува	

лась делегація Волині, аж тут

назустріч рушать аграрії

Хмельниччини — і почина	

ються рукостискання, обійми,

привітання. Де там фотогра	

фуватися, бо вже на підході

харків'яни, луганчани, одеси	

ти… Така собі дружня толока.

Крізь металеву рамку всі

протискалися з розумінням,

бо такі часи настали. У холі

чемні хлопці відразу припро	

шували спускатися до гарде	

робу і далі прямувати до зали,

бо на верхніх поверхах Укра	

їнського дому саме працюва	

ла освітня виставка і тут від

молоді ніде було голки встро	

мити. 

Аграрії у доброму гуморі

поступово заповнювали акто	

ву залу. Ті, хто не зустрівся на

вулиці, побачилися вже тут.

Цей броунівський рух тривав

рівно стільки, щоби бажаючи

побачитися	почутися встигли

насолодитися товариством

одне одного. І, що примітно,

ніхто ні на що не жалівся, не

нарікав на погоду або без	

діяльність уряду, не закликав

посадити будь	кого на вили.

Також упала в око дружня

присутність більшості міні	

стрів сільського господарства

часів незалежності України

(щоправда, вже з півроку мі	

ністра агрополітики в країні

немає, а його функції виконує

перший заступник міністра

Максим Мартинюк). До честі

організаторів, вони зробили

дуже теплий фільм	привітан	

ня з нагоди Дня працівників

сільського господарства від

очільників профільного міні	

стерства. Ці мудрі і напрочуд

теплі слова з екрану розчули	

ли не одне серце в залі. Біль	

ше того, відео	ролик у вільно	

му доступі можна перегляну	

ти на сайті Мінагрополітики

та на Ютюб.

Офіційну частину заходу

відкрив Прем'єр	міністр Ук	

раїни Володимир Гройсман.

«Аграрний сектор є локомо	

тивом розвитку економіки

України, — сказав він, — і пи	

тання підтримки галузі не за	

лишиться без уваги. На цільо	

ву підтримку аграріям в на	

ступному році ми виділяємо

7,3 млрд грн».

Він наголосив, що нині

Україна має всі можливості,

аби наситити власний ринок

якісною продукцією за помір	

ними цінами, зберегти лідер	

ські експортні позиції і при

цьому поступово переходити

від сировинної моделі розвит	

ку економіки до економіки

створення продукту з висо	

кою доданою вартістю. Від
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Зі священним святом,



імені уряду він пообіцяв всі	

ляко це підтримувати. 

Потім була стисла церемо	

нія нагородження, адже указу

Президента про відзначення

державними нагородами пра	

цівників АПК, як то завжди

було до свята хліборобів, поки

що немає. Прем'єр вручив

урядові нагороди працівникам

сільського господарства, від	

значивши їх внесок у розви	

ток українського АПК. Від	

знаками Міністерства аграр	

ної політики та продовольства

України були нагороджені

працівники відомства.

«День працівників сільсь	

кого господарства — це наго	

да сказати «дякую» представ	

никам цієї важкої професії, а

також відзначити внесок,

який робить агропромисло	

вий комплекс у зміцнення

економіки держави. Завдяки

аграріям забезпечена продо	

вольча безпека країни, її ста	

більність і впевненість у май	

бутньому, а українці спожива	

ють якісні продукти», — ска	

зав перший заступник міні	

стра аграрної політики та про	

довольства України Максим

Мартинюк.

Він додав, що у центрі

уваги держави має залишати	

ся розвиток сільських терито	

рій та добробут людей, які на

них проживають.

* * *

Знаковою видалася цере	

монія спеціального погашен	

ня, свідками якої аграрії стали

вперше. Слід зазначити, що

спеціальне погашення, або

скорочено спецпогашення, —

це поштове погашення марок,

спеціально організоване ві	

домством поштового зв'язку

на честь видатної події або

пам'ятної дати.

Для кожного такого випад	

ку воно проводиться спе	

ціально виготовленим худож	

нім штемпелем в строго обме	

жений час. Іноді до дня спе	

ціального погашення приуро	

чується випуск в обіг відповід	

них комеморативних (від фр.

сomme — «як» та memoria —

«пам'ять», тобто пам'ятних)

марок. На честь ювілея засну	

вання Міністерства агрополі	

тики «Укрпоштою» було ви	

пущено спеціальну ювілейну

марку «100 років Аграрному

міністерству». В урочистій це	

ремонії погашення комемора	

тивної марки взяли участь

перший віце	прем'єр	міністр

— міністр економічного ро	

звитку і торгівлі України Сте	

пан Кубів, перший заступник

міністра аграрної політики

Максим Мартинюк та прези	

дент Національної академії

аграрних наук, академік Яро	

слав Гадзало. 

* * *

На завершення, як завжди,

лунали щирі привітання від

відданих прихильників селян,

служителів муз — добре відо	

мих співаків і танцюристів.

Так, душевні пісні виконува	

ли народна артистка України,

Герой України Ніна Матвієн	

ко, народна артистка України

Алла Кудлай та улюбленці пу	

бліки — група ТІК.

Колектив редакції газе-

ти «Агропрофі» щиро вітає

аграріїв з професійним свя-

том. Найголовніше у житті

— аби здійснювалися мрії.

Саме це створює сенс жит-

тя і дає стимул до подаль-

ших мрій. Тож нехай усі

ваші мрії стануть реальні-

стю, шановні аграрії!

Артем Житков
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В Єгипті очікують на рішення
уряду щодо імпорту пшениці
14 ЛИСТОПАДА Адміністративний суд Держради Єгип	

ту своїм рішенням відновив дію заборони на імпорт до

країни пшениці зі вмістом ріжків, пише Reuters.

Як уточнюється, суд визначив, що ухвалене минуло	

го року рішення про допуск імпорту пшениці з міні	

мальним вмістом ріжків за міжнародним стандартом (на

рівні 0,05%) не відповідає законодавству, оскільки уряд

Єгипту не мав необхідних повноважень для вирішення

питань, що стосуються поставок до країни сільгосп	

продуктів.

У Міністерстві сільського господарства Єгипту очіку	

ють інструкцій від уряду країни щодо судового рішення.

«Рішення суду йде в розріз з рішенням уряду, тому ми

повинні дочекатися вказівок звідти, щоб знати, як діяти.

А до того часу ми продовжимо роботу в колишньому ре	

жимі», — сказав прес	секретар міністерства.

ФАО: імпорт продовольства
виросте 2017 року 
до $1,413 трлн
У ТОЙ чАС як ціни на продовольчі товари в цілому зали	

шаються стабільними, вартість імпорту продовольства

виросте 2017 року до $1,413 трлн, що на 6% більше у по	

рівнянні з попереднім роком. Це друге за величиною зна	

чення за всю історію.

Про це йдеться в останній доповіді ФАО «Продоволь	

чий прогноз».

Так, більш висока вартість імпорту обумовлена збіль	

шенням міжнародного попиту на більшість продоволь	

чих товарів, а також зростанням вартості перевезень.

Відзначається, що особливе занепокоєння виклика	

ють можливі економічні та соціальні наслідки подвійно	

го збільшення вартості імпорту продовольства для най	

менш розвинених країн і країн з низьким рівнем доходів

і продовольчим дефіцитом.

«Більш високі рахунки за імпорт не обов'язково оз	

начають збільшення закупівель продовольства. Справа в

тому, що сама вартість імпорту сильно зросла», — сказав

економіст ФАО Адам Пракаш.

Зростання витрат на імпорт відзначається в той мо	

мент, коли запаси продовольства знаходяться на висо	

кому рівні, прогнози по врожайності є хорошими, а

ринки продовольчих товарів, як і раніше, добре забезпе	

ченими.

Попри те, що виробничі тенденції залишаються силь	

ними по всіх категоріях, середні ціни по міжнародних

угодах можуть приховувати більш специфічні тенденції.

Наприклад, тоді як міжнародні ціни на пшеницю

були низькими, ціни на пшеницю Hard Red Spring в

США, популярний високоякісний сорт з високим вмі	

стом білка, який використовується для приготування

локшини і макаронів, в липні 2017 року були на 40%

вище, ніж рік тому.

* 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 09 листопада 2017 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’17 Березень ’18 Травень ’18 Липень ’18 Вересень ’17 

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 157,63 4,2900 0,0325 4,4500 0,0050 4,5600 $0,0150 4,6900 $0,0200 4,8375 $0,0300
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 157,63 4,2900 0,0225 4,4600 0,0150 4,5825 0,0025 4,7350 $0,0125 4,8925 $0,0250
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 236,44 6,4350 0,1875 6,5450 0,1600 6,6025 0,1400 6,6050 0,1125 6,4425 0,0325
CBOT Чикаго (Кукурудза) 134,44 3,4150 $0,0675 3,5475 $0,0725 3,6350 $0,0725 3,7150 $0,0675 3,7825 $0,0625

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Грудень ’17 Січень ’18 Березень ’18 Травень ’18 Липень ’18

0,1175 9,9850 0,1175 10,0950 0,1225 10,1800 0,1175 10,2625 0,1175

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 16 листопада 2017 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '17 $0,6299 132,4350
CME – Березень '18 $0,7874 137,3954

CME – Травень '18 $0,6299 140,7810
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Листопад '17 +1,4756 184,1577
Euronext — Січень '18 $0,5902 189,7651

Euronext — Березень '18 $0,5902 194,7822
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Січень '18 $0,8883 182,1089
TOCOM — Березень '18 $0,7107 194,7233

TOCOM — Травень'18 $0,1777 188,5049
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '17 +0,5144 154,9114
CME – Березень '18 +0,0735 160,7904

CME – Травень '18 $0,0735 165,0527
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Грудень '17 $0,5902 187,4041
Euronext – Березень '18 0,0000 192,7163

Euronext – Травень '18 0,0000 197,7334
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий '18 +2,0659 447,7039
Euronext – Травень '18 +1,7707 448,5893
Euronext – Серпень '18 +0,8854 428,8160

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '17 $4,0611 151,6549
CME – Березень'18 $1,7405 160,3573
CME – Травень '18 $1,2764 164,7666

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень '18 $1,5432 357,1488
CME – Березень'18 $1,4697 361,4110
CME – Травень '19 $1,4697 365,0119

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Грудень '17 0,0000 –
TOCOM — Лютий '18 0,0000 –

TOCOM — Квітень '17 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME — Грудень '17 $0,8818 342,4846
CME — Січень '18 $0,9921 344,5790

CME — Березень '18 $1,1023 347,9961
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME — Грудень '17 $0,7048 75,9031
CME — Січень '18 $0,6388 76,2335

CME — Березень '18 $0,5947 76,7181
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень'18 +1,7621 267,7260
CME – Березень '18 +1,7621 273,4528

CME – Травень '18 +1,6520 –
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Грудень '17 $0,0048 0,3680
CME – Січень '18 $0,0034 0,3651
CME – Лютий'18 $0,0021 0,3691

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Листопад '17 $0,0004 1,6646
CME – Грудень '17 0,0000 1,6630

CME – Січень '18 $0,0004 1,6575
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень '18 +3,7445 335,6828
CME – Травень '18 +2,8634 332,5991

CME – Липень'19 +2,4229 –

США. Ставки океанського фрахту на 09 листопада 2017 року

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

«Handymax» 
40$46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 16 14 
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26 
Південь Південної Америки (Чилі) 24 
Північ Південної Америки (Колумбія) 20 
Схід Південної Америки (Бразилія) 25 
Західна Африка (Нігерія) 40 
Східне Середземномор'я (Італія) 32 
Західне Середземномор'я (Марокко) 29 
Близький Схід (Ірак) 63 
Близький Схід (Єгипет) 28 
Японія 44 43 

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 28 
Західна Африка (Нігерія) 40 
Близький Схід (Єгипет) 46 

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 24 
Європа (Роттердам) 21 
Близький Схід (Єгипет) 29 

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) 25 
Південь Південної Америки (Чилі) 28 
Північ Південної Америки (Колумбія) 28 
Близький Схід (Ірак) 52 
Близький Схід (Єгипет) 34 
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 45 
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 27 
Тайвань 27 24 
Південна Корея 25 23 
Японія 24 23 



ХІБА ВИ НЕ ЧУЛИ, що для укра	

їнця сало і сємки (соняшникове

насіння) — щось на кшталт націо	

нального «наркотику»: як «присів»

на нього в дитинстві, так і на все

життя. Останніми роками (і через

африканську чуму свиней у тому

числі), на жаль, сало підскочило в

ціні й із загальновживаного про	

дукту перетворилося на харч пре	

міум	класу. А от соняшникове на	

сіння, дякувати Богу, встояло і на	

було більшої популярності. Із ба	

зарного продукту, який бабки	

торговки міряли гранчаками і за	

гортали у власноруч скручені га	

зетні стаканчики, воно еволюціо	

нувало до продуктів на полицях

супермаркетів у кольорових паке	

тиках із гучними назвами. Та й

взагалі на прилавках магазинів

зараз справжнє засилля яскравих і

відверто шкідливих через штучні

харчові домішки снеків — чипсів,

сухариків тощо, які покликані

швидко втамувати голод. На їх	

ньому тлі соняшникове насіння

виглядає напрочуд корисним пе	

рекусом. Більше того, вживати

сємки можуть усі, від старого до

малого, а завдяки вмісту значної

кількості білку, соняшникове на	

сіння використовують для профі	

лактики багатьох людських хвороб

і харчування спортсменів.

Однак тут слід зробити наго	

лос, що йдеться не про звичайний

олійний соняшник, а про спе	

ціальний — кондитерський. Він

відрізняється від олійного пере	

дусім більшим розміром, приєм	

ним смаком за рахунок значного

вмісту білку та протеїнів (олійний:

жирні олії — 40%	52%, білок — до

20%, вуглеводи — до 25%; конди	

терський: жирні олії — 30	35%,

білок — від 20 до 42%, вуглеводи

— від 7%), довшим терміном при	

датності, легкістю розтріскування

(обрушуваністю). 

Щоправда, донедавна ми про

цей кондитерський нічого не

знали — просто брали з городу

найбільші головки соняхів і виби	

вали з них насінини — великі сма	

кували самі, а дрібніші згодовува	

ли куркам або голубам. 

Як із пенька 
зробили панка
КОЛИ років зо 10	15 тому на спо	

живчий український ринок виво	

дили новий продукт — пакетова	

не насіння соняшнику, в ті яскра	

ві пакетики фасували переважно

насінини великих фракцій зви	

чайного олійного соняшнику. У

результаті вікова звичка наших

співгромадян вживати соняшни	

кове насіння, невелика проти

інших легких перекусів (снеків)

ціна, привабливе пакування плюс

активна реклама нового продукту

зробили свою справу — пакетова	

не соняшникове насіння сподо	

балося вітчизняному споживаче	

ві. А оскільки дефіциту в насінні

соняшнику, дякувати потужній

вітчизняній олійно	жировій галу	

зі, у нас немає, то полиці магази	

нів заполонили пакетики із со	

няшниковим насінням на всі

смаки, кольори та розміри. Бо

якщо співставити ціну соняшни	

ку, приміром, у 80	грамовому па	

кетику (8 грн) із закупівельною

ціною тонни насіння переробни	

ками або трейдерами (10 тис.

грн), то пакетоване насіння буде

не в рази, а на два порядки до	

рожче. Дізнавшись про це, будь	

кому першою спаде думка: так то

класний легкий бізнес! Про її

спростування мова піде трошки

далі, бо як і у кожному справ	

жньому бізнесі, не все так просто.

Інакше олійники припинили би

виробляти олію і кинулися фасу	

вати соняшник у пакетики…

На базарах і дотепер можна

придбати сємки великі і малень	

кі, сирі і смажені — для людей і

для птахів, голубів або синичок.

Без сумніву, це звичайний олій	

ний соняшник, який був рідше

посіяний і тому дав велике насін	

ня, і ні кондитерським, ні лузаль	

ним тут не пахне. І якщо у бабо	

ньок на лотку ви бачите, як то ка	

жуть, товар лицем, і можете його

посмакувати, то пакетоване на	

сіння в супермаркеті — кіт у

мішку. З розміром насінин ви все

одно не вгадаєте, ступінь прожа	

рювання також на совісті вироб	

ника готового продукту. Ну а

якщо не подивитися на термін

придатності, який обов'язково

має бути вказаний на пакетику, то

можна і прогіркле придбати. І на

це питання відповідь далі. 

Може й не кожен читач є

прихильником соняшникового

насіння, однак тема видалася ці	

кавою після нещодавньої презен	

тації на виставці «АгроКомплекс»

у Києві двох нових гібридів кон	

дитерського соняшнику інозем	

ної селекції. Головний меседж за	

ходу — давайте на вітчизняному

споживчому ринку замінимо

олійний соняшник кондитерсь	

ким власного виробництва, який

більший за розміром, містить

максимум для людського організ	

му корисних речовин і не так

швидко гіркне. Саме ці властиво	

сті, у тому числі більший термін

придатності, роблять кондитерсь	

кий соняшник напрочуд прива	

бливим для переробної проми	

словості — кондитерської, пекар	

ської, «снеківської» тощо галузей.

Перефразовуючи біблійну му	

дрість, можна сказати: олійникам

— олійний соняшник, а спожива	

чам у свіжому вигляді — конди	

терський.

Лузальний — 
не те саме, 
що кондитерський
ЧАСТО	ГУСТО можна почути,

що кондитерський соняшник ра	

ніше називали лузальним. У будь	

якому довіднику або підручнику

можна знайти, що за морфологіч	

ними ознаками розрізняють три

типи культурного соняшнику.

Олійний — з порівняно тон	

ким стеблом 1,5	2 м заввишки.

Сім'янки дрібні — маса 1000

сім'янок 50	100 г. Лузжистість

(вміст оболонок) 22	30%. Лузга

тонка, ядро заповнює всю вну	

трішню порожнину сім'янки.

Вміст олії в насінні кращих сортів

і гібридів 48	50%, білку — 15	16%. 

Лузальний — має товсте, ви	

соке стебло (до 4 м), велике листя

і кошики діаметром від 17 до 46

см. Сім'янки великі з товстою

лузгою. Ядро (насінина) лише на	

половину заповнює сім'янку.

Маса 1000 сім'янок 100	200 г. Луз	

жистість 46	56%, олійність нез	

начна, білку багато.

Межеумок (будь�який предмет,

який не може бути віднесений до

якогось певного сорту або розряду —

прим. ред.) — рослина проміжної

групи, яка за окремими ознаками

нагадує лузальний або олійний со	

няшник. За висотою і товщиною

стебла, розмірами листя і кошиків

межеумок подібний до лузального,

а за виповненістю сім'янок — до

олійного соняшнику.

Однак це різні речі, запевняє

директор Інституту рослинництва

ім. В.Я.Юр'єва НААН, академік

Віктор Кириченко, до якого ми

звернулися за консультацією. Для

розуміння науковець пропонує

зробити наголос на господарсько	

му (не біологічному, як наведено

вище) значенні соняшнику. Білок

і олія, зазначає він,  — антагоні	

сти: що більше білку, то менше

олії і навпаки. Тому було би дореч	

но розділили соняшник на олій	

ний (на який існує жорсткий

стандарт), кондитерський і лу	

зальний. 

Соняшник кондитерський по	

винен мати хороше ядро і відмінні

смакові якості для використання

в переробній галузі — для випі	

кання різних сортів хліба з ядрами

соняшнику, виготовлення тортів і

козинак; завдяки своїй поживно	

сті і легкозасвоюваності білок

кондитерського соняшнику — це

відмінна добавка до збалансова	

ного харчування спортсменів. Над

селекцією кондитерського соняш	

нику у світі триває копітка робо	

та, створюються не сорти, а пере	

важно нові гібриди.

Селекція соняшнику лузаль	

ного, який призначений для того,

щоби його споживати свіжим,

розлузуючи сім'янку або руками,

або зубами (як робить багато

людей), вкрай слаба. Зазвичай для

такого споживання йде насіння

завдовжки до 2 см, залежно від

уподобань країн	споживачів він

може бути різного забарвлення:

сірий із чорною смужкою, сірий

(Китай), білий (Туреччина,

Китай) або чорний (Іран).

Слід зазначити, що у світі

культура споживання кондитерсь	

кого соняшнику більш давня. Як

джерело рослинного легкозасвою	

ваного білку у «живому» вигляді

соняшник кондитерський поши	

рений у тих країнах, де споживан	

ня свинини або яловичини забо	

ронене з релігійних причин (що би

говорили, а курятина не здатна за	

довольнити людський організм

необхідними поживними речови	

нами). До речі, саме цим поясню	

ється великі обсяги імпорту цими

країнами білковомісткої рослин	

ної продукції — гороху, квасолі, сої

тощо. Щоправда, чорне насіння

соняшнику, яким звикли частува	

тися українці, не таке популярне

за кордоном, як біле, смугасте

біло	сіре, чорно	біле і сіре. Конди	

терський соняшник із успіхом ви	

користовують у світовій кондитер	

ській, харчовій і хлібопекарській

промисловості як самостійну сма	

кову складову, а також часто замі	

нюють ним навіть волоський горіх

для здешевлення виробництва. 

В Україні традиційно спожи	

вають чорний соняшник. Це по	

яснюється тим, що він має порів	

няно товстий панцирний шар,

який в наших природно	кліма	

тичних умовах упродовж віків

менше пошкоджувався шкідника	

ми. До того ж нашим співвітчиз	

никам подобається ця жирність

сім'янок (кажуть, вони добрі піс	

ля… розсолу). В Інституті ім.

В.Я.Юр'єва, крім іншого, триває

селекційна робота і по напряму

кондитерський, і по напряму лу	

зальний соняшник.

Науковці зазначають, що в

споживацький пакетик можна на	

сипати і кондитерського соняш	

нику, якщо він відповідає певним

вимогам: маса 1000 насінин не

менше 80 г, добре сформоване

ядро, хороша обрушуваність (на	

давив, і насінина відкрилася)

лушпиння, вміст білку суттєво

вищий за вміст олії, і насіння має

необхідні амінокислоти і токофе	

роли.

Як сповільнити
згіркнення 
ПАМ'ЯТАЄТЕ, олія і білок — ан	

тагоністи. Все насіння олійних

культур гіркне через наявність

олії: що її більше, то швидше

сім'янки втрачають смак. Тому

проблема згіркнення стосується

всіх різновидів соняшнику, і вирі	

шальну роль у її розв'язанні віді	

грає наука. 

Продовження на стор. 12

АГРОПРОФІ

№ 43 [383] 17 листопада, 2017

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 11 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ

Бізнес на «наркотиках»,
або Кондитерський соняшник як вищий пілотаж



АГРОПРОФІ

№ 43 [383] 17 листопада, 2017

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaГАЛУЗЕВІ РИНКИ12

Академік В.Кириченко уточнює,

що згіркнення стається через те,

що відбувається процес окислен	

ня жирів за рахунок токоферолів

(клас хімічних сполук, метилова	

ні феноли, що є складовою вітамі	

ну Е, який іще називають вітамі	

ном молодості). Науці відомі чо	

тири форми токоферола — альфа,

бета, гамма і дельта; що більша лі	

тера, то менше сім'янка гіркне.

«Ми в процесі селекції запу	

скаємо в сім'янку токофероли, —

пояснює науковець. — Це ген,

який продовжує термін зберіган	

ня продукції, або знижує окислю	

вально	відновні реакції, які про	

ходять у жирові, щоби в подаль	

шому для зберігання якомога

менше застосовувати інші прийо	

ми — такі як фумігація або тепло	

ва обробка (заморожування до

–20°С).

Соняшник переважно альфа	

токоферольний, це свідчить про

те, що вітамін Е швидко розклада	

ється. Якщо вести в сім'янку «гам	

му», процес окислення буде більш

відкладений у часі, ну а «дельту» —

це взагалі було би унікально. На

жаль, похідного матеріалу з

гамма— і дельта	токоферолом

немає. Це було би аналогічно олії,

яку ми отримуємо з зародків пше	

ниці або ядра сім'янки яблуні». 

Наразі в Інституті селекції со	

няшнику приділяють чималої

уваги, зокрема, для відтермінуван	

ня окислювально	відновної реак	

ції вже віднайшли джерела, ство	

рили аналоги і підходять до ство	

рення нових гібридів.  

Проти згіркнення, зазначає

науковець, слід також боротися з

сірою і білою гниллю, з несправ	

жньою борошнистою росою, а без

генетичного контролю та упра	

вляння цим процесом отримати

високоякісну продукцію немож	

ливо.

Технології 
підсилюють 
генетику
ВІТЧИЗНЯНА наука говорить,

щоб отримати крупне насіння —

від 80 г до 120 г — кондитерського

соняшнику, необхідно дотримува	

тися технології вирощування.

Рослина має більші, але не наба	

гато проти якісного олійного, зер	

нини, товще стебло і більший за

розміром кошик, і якщо в ньому

зав'яжеться близько 2 тисяч насі	

нин, можна говорити про врожай

3	3,5 т/га (дещо нижче за звичай	

ний олійний). Сівба проводиться

за схемою 50х70 см або 70х70 см із

розрахунку всього 21	22 тис. шт.

рослин на гектарі, а не традиційні

80 тисяч. 

«Тоді отримаємо врожай, луш	

пиння, яке відповідає нормам,

білок у межах 40	42%, низький

вміст олії, хорошу обрушуваність,

— наголошує В.Кириченко. — І

найголовніше — на підсівних ре	

шетах 4.0 вихід зернин складати	

ме 70	75%, що дуже важливо для

виробників». 

Лузальний соняшник заввиш	

ки від 2 до 4 м, стебло товщиною в

руку, що призводить до більшого

виснаження ґрунту. Зернина зав	

довжки 2 см, лушпиння складає

до 40%, а найголовніше — ядро,

дуже маленьке і слабе.

У світі вирощується близько 20

млн га соняшнику, з яких близько

2 млн кондитерського плюс лу	

зального, зазначають в Інституті

ім. В.Я.Юр'єва. Для України гово	

рити про ринок кондитерського

соняшнику зарано, так само, як і

вказувати цифри, скільки саме

його висівається і продається. За

неперевіреними даними, вітчиз	

няні аграрії вирощують кондитер	

ський соняшник приблизно на

100 тис. га, причому з нього 3	4%

— це білий соняшник, 15	20% —

смугастий соняшник і левова

частка — це, звичайно, чорний со	

няшник.  

Ця культура лише торує у нас

свій шлях, про що твердить збіль	

шення сортименту насіння кон	

дитерського соняшнику у Держав	

ному реєстрі сортів рослин при	

датних для поширення в Україні.

Якщо 2010 року їх було лише 6, то,

за інформацією Насіннєвої асоці	

ації України, 2017	го наявний вже

21 сорт соняшнику безпосередньо

кондитерського напрямку вико	

ристання. При цьому, 15	ть із 21	

го були зареєстровані в період

2011	2017 років, власники сортів

— переважно компанії з інозем	

ною часткою.

В Асоціації зазначають, що

працюють над селекцією у цьому

напрямку переважно іноземні

компанії. Як і хто вирощує насін	

ня цих сортів (саме насіння є ко	

мерційним носієм сорту) в Украї	

ні, відображено у Держреєстрі

суб'єктів насінництва та розсад	

ництва, який формується щоріч	

но. Так, на 2017 рік кількість ви	

робників соняшнику по сортах

саме кондитерського напряму —

чотири, які вирощують насіння в

Україні п'ятьох сортів: Щелкун	

чик, Універсал, Феном, Алмаз та

Онікс. Територіально посіви роз	

міщено на Півдні та Північному

Сході нашої країни: Херсонська,

Харківська, Миколаївська, Сумсь	

ка області.

Виробляють його власники

цих сортів. Такі компанії, як

«Нусід», імпортують насіння со	

няшнику кондитерського на	

прямку. За даними Асоціації, за	

гальний обсяг імпорту насіння со	

няшнику станом на кінець верес	

ня 2017 (загальний) близько 11

тис. тонн, при цьому частка кон	

дитерського напрямку невідома.

Кондитерський 
точно не конкурент 
олійному! 
НА ЦЬОМУ наполягає виробник

кондитерського соняшнику із де	

сятилітнім досвідом, директор на	

сінницького господарства «Рост

Агро» Максим Бернацький.

Вирощування олійного зводиться

до того, щоби виростити, зібрати і

відвести збіжжя або до сховища,

або на олієекстракційний завод

для подальшої переробки. Конди	

терський же соняшник, наголо	

шує він, призначений для спожи	

вання кінцевим покупцем — чи то

поціновувач пакетованого насін	

ня для лузання, чи то пекарське

підприємство, для якого очищені

від лузги насінини запаковуються

в герметичний пет	пакет. Тому на	

сіння кондитерського соняшнику

має бути правильно вирощене,

максимально очищене і мати при	

вабливий товарний вигляд. 

Ця культура не вимагає жод	

них особливих агротехнічних при	

йомів, потребує меншої щільності

висіву і підвищеної уваги до тер	

мінів збирання, конче потребує

десикації. 

Разом із тим, це не нішева

культура і ніколи такою не буде,

запевняє аграрій. Це продукт не

для дрібних господарств, бо на 10

га його вирощувати не має сенсу, і

не для холдингів, які налаштовані

на великі об'єми олійного соняш	

нику. Це культура для середніх

господарств, яка вимагає великої

уваги з боку кваліфікованого пер	

соналу і спеціалізованого облад	

нання на етапі доробки — сушки,

очищення і калібрування.  

Його виробництво не закінчу	

ється на полі, а потребує ретель	

ної доробки, якісного калібруван	

ня. Так, якщо в господарстві (на	

приклад, насінницькому) є клас	

не обладнання для зерноочистки,

кондитерський соняшник дозво	

ляє максимально його завантажу	

вати і водночас отримувати високу

додану вартість.

Економіка 
виглядає 
привабливо
КОНДИТЕРСЬКИЙ соняшник

наразі є експортно орієнтованою

культурою. Ціна кондитерського

соняшнику завжди цікава, хоча і

коливається в різні роки. 

Із відкритих джерел відомо,

що вартість цієї культури за остан	

ні роки варіювала у межах $500	

1200 за тонну. Її ринок порівняно

невеликий, тому поява кожного

великого гравця позначається на

цінах. Дуже впливає загальнополі	

тична ситуація, наприклад, рево	

люція в Єгипті та сирійська криза.

В Україні конкурентів фактично

немає. На зовнішньому ринку

одним із найбільших постачаль	

ників кондитерського соняшнику

є Китай, а в Європі — Болгарія.

«Урожайність кондитерського

соняшнику порівняно стабільна,

— веде далі М.Бернацький. —

Якщо у несприятливі роки, скажі	

мо, кукурудза знижувала показни	

ки дуже помітно, то кондитерсь	

кий соняшник не те що врожай	

ність не погіршував, але навіть не

змінював період вегетації через

посуху. Несприятливі умови на

нього впливали набагато менше. У

цьому теж своєрідна гарантія,

страховка».

Хочеться вірити, що вирощу	

вання кондитерського соняшнику

згодом набуде популярності в Ук	

раїні, адже вітчизняна кондитер	

ська і хлібопекарська галузі всі ча	

стіше застосовують насіння со	

няшнику як складову в рецептурі

своїх виробів, а прагнення україн	

ців до здорового способу життя

зробить кондитерські пакетовані

сємки більш популярними за інші

снеки.

Артем Житков

Початок на стор. 11

Назва сорту/гібриду
Рік

реєстрації 
Заявник

Онікс 2007 Сумський НАУ
Вранац 2006 Нові Сад
Лакомка 2006 Всеросійський НДІ олійних культур
Алмаз 2005 ТОВ НВА «Землеробець»
Запорізський кондитерський 1998 Інститут олійних культур НААН
Сімсон 2011 Теравіта
Ягуар 2 2015 Корпорація Сідс 2000
Смак 2015 Інститут олійних культур НААН
Х4334 2016 Нусід Сербія
Х4237 2015 Нусід Сербія
Ягуар хл 2015 Корпорація СІДС 2000
9180дмр 2017 Нусід Юроп
Н6лн436 2017 Нусід Юроп
Феном 2014 ТОВ «Українське насіння»
Х3939 2015 Нусід Сербія
Універсал 2012 Дріада ЛТД
Нс колонел 2012 Нові Сад (Сербія)
Нс дів 2012 Нові Сад (Сербія)
Нс голіат 2012 Нові Сад (Сербія)
Конфета F1 2011 Мейагро Тухумсулук
Щелкунчик 2012 Дріада ЛТД 

Бізнес на «наркотиках»...

Кондитерський
соняшник — культура
для середніх
господарств, яка
вимагає великої уваги
з боку кваліфікованого
персоналу і
спеціалізованого
обладнання на етапі
доробки — сушки,
очищення і
калібрування. Його
виробництво не
закінчується на полі,
а потребує ретельної
доробки, якісного
калібрування. 



І НЕ ВАРТО кивати на європей	

ський досвід і тим більше забува	

ти, що європейські сільгоспвироб	

ники — прямі конкуренти наших

аграріїв як на ринку ЄС, так і на

світовому. Вони бояться наступу

українського великого вертикаль	

но	структурованого агробізнесу

на свої ринки, тим	то і «обклали»

нас квотами, а всі ці квоти — нам

на чотири дні роботи. 

Підтверджує цю тезу і прези	

дент УАК, народний депутат Ук	

раїни Леонід Козаченко, котрий

зазначив, що наших агрохолдин	

гів європейці відверто бояться —

бо їх зусиллями Україна вже пере	

ганяє за обсягами експорту зерно	

вих не якусь окрему країну Євро	

пи, а весь Євросоюз разом. За сло	

вами Козаченка, минулого сезону

ми експортували майже 47 млн

тонн збіжжя, тоді як країни ЄС —

лише 42. За даними ж Міжнарод	

ної ради по зерну, середній показ	

ник експорту зернових із ЄС

впродовж останніх трьох сезонів

становив 40,8 млн тонн, з України

— 42,5 млн тонн.

За 5	10 років, говорить нардеп,

ми можемо догнати і нині безза	

перечного лідера світового агро	

виробництва — США. Нині вони

експортують близько 79 млн тонн,

а за розрахунками УЗА, Україна

вийде на показник експорту зер	

нових у понад 70 млн тонн уже до

2022 року. Лише «на розігріві» ук	

раїнські аграрії нині годують 140

млн осіб на планеті: нашою пше	

ницею можна 4 місяці годувати

всіх голодуючих в Індії; а укра	

їнської курятиною усі мешканці

Ізраїлю могли б харчуватися 4 мі	

сяці. Усе населення Фінляндії

лише за півроку зїдять мед, що

його зібрали наші пасічники

цього року, а яєць, вироблених в

Україні, вистачить на те, щоб два

дні годувати омлетами всіх жите	

лів Євросоюзу.

І це ще не межа — справа в

тому, що всі провідні гравці світо	

вого аграрного ринку вже досягли

піку своїх можливостей і подаль	

ший їх поступ полягає у запрова	

дженні новітніх досягнень генної

інженерії, робототехніки та іншо	

го хай	теку. Україні ж варто лише

вповні розкрити свій потенціал і

зрівнятися з нинішніми показни	

ками продуктивності у країнах

Євросоюзу, щоб виробляти понад

30 млн тонн молока (минулого

року виробили 10,4 млн тонн) та

понад 15 млн тонн м'яса (минуло	

го року виробили 3,3 млн тонн). І

це не фантастика, а статистика,

котру прекрасно вміють рахувати

наші конкуренти на світовому

ринку.

Ключовим питанням подальшо�
го розвитку нашого агросектору є
те, яким має бути вітчизняне сільсь�
ке господарство: індустріально по�
тужним і вертикально інтегрованим
або дрібним фермерським, як в
Європі? 

Здається, відповідь очевидна

— кожен має робити свою справу.

Агрохолдинги — нарощувати об	

сяги виробництва та експорту

зернових і олійних, розбудовува	

ти логістику та інфраструктуру, а

дрібні господарства — забезпечу	

вати потреби внутрішнього ринку

та вирощувати для експорту ніше	

ві культури. Бо заробити на пше	

ниці (за нинішньої врожайності у

4 т/га) можна лише $600/га, а

якщо на цьому ж гектарі вирощу	

вати, скажімо, суницю садову (з

урожайністю 25 т/га), то заробіток

складе щонайменше $25 тис./га.

Ми не повинні руйнувати ве	

ликі компанії — тим більше, що

це просто не вигідно. Адже чим

більше підприємство, тим більше

воно платить податків, отримує

високий прибуток і сплачує біль	

шу плату за земельні паї. Продук	

тивність праці в великих холдин	

гах втричі вища, ніж у сімейних

господарствах. І врожайність біль	

ше також в холдингах, причому

набагато. І це не голослівні твер	

дження: нещодавнє аналітичне

дослідження експертів УАК дово	

дить це цифрами і фактами (див.

«Навіщо Давиду битися з Голі�

афом?» — «Агропрофі», №41�42 від

03.11.2017).

За відсутності державної під	

тримки агросектору, говорити про

парцеляцію АПК взагалі несер	

йозно. Окремі розвинені країни,

такі як США чи Канада, підтри	

мують агросектор в сотні разів

більше, порівняно з нашою краї	

ною. Середня підтримка фермера

в Євросоюзі становить EUR 487

на 1 гектар — і це без окремих міс	

цевих національних програм, які

також додатково запроваджують

для аграріїв. В Японії фермеру до	

плачують вчетверо більше, ніж в

Європі. Тим	то там і на половині

гектару можна успішно хазяйну	

вати. 

В Україні на гектарі сильно не

розженешся — ну, хіба равликів

розводити. Зате навіть без держав	

них дотацій підприємства з обро	

бітком у 5 тис. га демонструють

високу ефективність, котра ціл	

ком співставна з ефективністю ро	

боти аграріїв США, Франції чи

Німеччини і випереджають показ	

ники таких гігантів агроіндустрії,

як Бразилія чи Аргентина. Нині

перевагу має той, хто орієнтуєть	

ся на кінцевого споживача і може

працювати безпосередньо з ним, а

також диверсифікує виробництво.

У нас є холдинги, котрі виробля	

ють до 100 видів продукції, так що

коли врожай чи ціна на якусь

культуру не склалися — можна ви	

правити справи за рахунок інших

культур чи видів продукції.

Ті 14% ВВП і 40% валюти від

загального експорту, котрі дає

сільське господарство, створю	

ються переважно крупними грав	

цями. За перші 8 місяців цього

року українські аграрії вже прине	

сли державі $18,9 млрд — це на

25% більше минулорічного. По	

точного року загальне виробниц	

тво зерна буде на рівні 62 млн

тонн, і хай це не минулорічний

рекорд, проте другий показник за

історію. Те, що в умовах весняних

заморозків та традиційної вже по	

сухи ми демонструємо стабільно

високий показник — також заслу	

га агрохолдингів. 

Бо для стійких високих урожа	

їв потрібні сучасна високовартіс	

на сільгосптехніка, добрива, на	

сіння і ЗЗР, дотримання агротех	

нологій. А ще — транспортно	ло	

гістична інфраструктура, галузева

наука і високоосвічені кадри. За

відсутності банківського кредиту	

вання галузі, лише крупні компа	

нії можуть дозволити собі не еко	

номити на цьому. 

— Криза? 
— Ні, не чули 
ЯКЩО економіка України зазна	

ла суттєвого занепаду впродовж

2013	2016 років, то аграрний сек	

тор держави навпаки приростав.

Справа в девальвації гривні: коли,

умовно кажучи, сієш (а значить і

закуповуєш ресурси) при курсі 12,

а продаєш при курсі 16, потім сієш

при курсі 18, а продаєш при курсі

22, залишитися зі збитками нем	

ожливо. Сергій Феофілов з «Ук	

рАгроКонсалту» для такого явища

навіть придумав спеціальний тер	

мін — маржинальний парадокс. 

Цей парадокс полягає у тому,

що в умовах глибокої економічної

кризи та високих ризиків прибу	

ток (маржинальність) агровироб	

ництва сягає рекордних рівнів.

Вона пояснюється саме тим, що

ресурси для врожаю закуповува	

лися за нижчим курсом, ніж про	

давалися зерно та олійні, вироще	

ні на них. Таким чином прибуток

аграрія залишався на високому

рівні без зростання виробництва

та експорту зерна. Але у валютно	

му еквіваленті приріст відсутній —

тож припливу іноземних інвести	

цій не спостерігалося. 

Утім, більшість серйозних

гравців українського агробізнесу в

цей час нарощували земельний

банк та займалися реінвестуван	

ням власних прибутків — примі	

ром, будували потужності зі збері	

гання. А от відносно благополуч	

ного для економіки 2017	го ситуа	

ція виявилася складніша — за ра	

хунок курсової різниці вже не за	

робиш, видатки зростають (у т.ч. і

через збільшення розміру оренд	

ної плати), а тут ще і держава «по	

радувала» агровиробників, повні	

стю відмінивши акумуляцію ПДВ.

Невпинне зростання в агро	

секторі мало й інші наслідки —

приміром, зростання розміру

орендної плати за землю. Якщо 10

років тому гектар орендованої

ріллі коштував $50, то нині на

Черкащині, наприклад, орендна

плата подекуди перетнула $200/га.

Причому натуроплата вже давно у

минулому, і якщо сільська сім'я

змогла (наприклад, завдяки спад	

щині) зібрати у володіння до 10

паїв по 3 га кожен, то на загал

вони отримують до 180 тис. грн

орендної плати на рік. Це ще не

рантьє, але вже можна жити. 

Агровиробництво 
і демографія 
З ІНШОГО БОКУ — для тих, хто

не «розжився» земельною спадщи	

ною, після набуття чинності Угоди

про безвізовий режим України з

ЄС відкрилося широке поле для

працевлаштування за кордоном.

Навіть жарт новий народився:

після «безвізу» в селах (особливо

на Заході) настає «безлюд», бо

народ масово мігрує до прилеглих

країн на заробітки. А сусіди цьому

лише раді: самі потерпають від не	

стачі робочих рук, тож поляки,

приміром, всупереч нормам ЄС,

навіть дозволили працевлаштуван	

ня без оформлення робочої візи. 

Втім, від дефіциту робочих рук

потерпають не лише українські,

але й американські аграрії, правда,

причини різні — у нас працівни	

ки виїжджають за кордон, а у них

— не можуть в'їхати. Згідно з да	

ними Федерації фермерських гос	

подарств США, посилення захо	

дів проти нелегальної імміграції у

вигляді масових арештів і депор	

тацій вразило тамтешній АПК.
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Продовження на стор. 14

Прогрес — справа великих
Зараз модно критикувати агрохолдинги — мовляв, банк

землі великий мають, надприбутки отримують і витісняють

малих фермерів на узбіччя агровиробництва. Та економіч-

на наука давно довела, що велике підприємство (й аграр-

не тут не виключення) завжди ефективніше за дрібне. Тож

пояснюючи подальшу перемогу фермеризації, слід усві-

домлювати, що без бюджетних дотацій фермери Україну

може і прогодують, але забезпечити їй провідні місця на

світовому аграрному олімпі — не зможуть.

Для стійких високих урожаїв потрібні сучасна
високовартісна сільгосптехніка, добрива, насіння і ЗЗР,
дотримання агротехнологій. А ще — транспортно5
логістична інфраструктура, галузева наука і
високоосвічені кадри. За відсутності доступного
кредитування галузі, лише крупні компанії в Україні
можуть дозволити собі не економити на цьому. 
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Жорстка імміграційна політи	

ка Президента Трампа несподіва	

но (для нього, не економістів)

дала зворотний результат, і най	

більше постраждали від неї саме в

аграрній галузі, де 7 із 10 робітни	

ків були нелегалами.

Потерпаючи від нестачі персо	

налу, замість найму місцевих за

більшу платню, підприємці інве	

стують в автоматизацію вироб	

ництва. Тож тепер роботу втратять

ті місцеві, які працювали в цьому

секторі нарівні з іммігрантами.

Аграрний сектор США не

перший рік щосили намагається

впоратися зі скороченням і ста	

рінням робочої сили. Це спонукає

компанії інвестувати більше кош	

тів у нові технології. В результаті

фермери і продовольчі компанії

все частіше переходять на автома	

тизацію доїння і годівлі тварин,

переробки курей, вирощування

агрокультур і збору врожаю (на	

віть тендітних суниці садової і

персика).

Та навіть для США нано	тех	

нології — справа дорога і не швид	

ка, тож підприємці вимушені пі	

двищувати заробітну плату для тих

працівників, що залишилися.

Нині американський лозунг для

АПК звучить приблизно так: авто	

матизуй все, що можливо, і добре

плати тим, без кого точно не

можна обійтися. Згідно з недавнім

звітом Мінсільоспу США, цього

року середня заробітна плата

склала $13,23 за годину, що на 4%

більше, ніж рік тому. 

Нині з 7 мільярдів мешканців

планети 1,4 млрд (майже кожен

п'ятий) зайнятий в аграрній сфері,

але прогрес не спинити. «Ручну

працю — на плечі машин!» Пам'я	

таєте такий лозунг? Суцільна ав	

томатизація та роботизація зни	

щує робочі місця і в сільському

господарстві. А що вдієш? Тракто	

ри з автомобілями так само ко	

лись витіснили коней. Лише у

США 1916 року їх було 22 млн, а

1960	го залишилося лише 3 млн.

Зараз їх близько 5 млн особин,

проте ними вже не орють, а ката	

ють туристів.

В Україні на селі проживає

третина населення, проте з 13 млн

мешканців сільської місцевості

зайняті у крупнотоварному вироб	

ництві лише 2 млн. Решта — так

зване самозайняте населення,

котре живе плодами своєї праці,

вирощеними на присадибній ді	

лянці. Як економічна одиниця

вони для держави не існують, хоча

годують і себе, і містян. Спроби

дати їм раду, організувавши обслу	

говуючі кооперативи, поки безус	

пішні. Бо ті 290 кооперативів, що

нині легально функціонують, вия	

вилися неефективними.

Нині нашим сільгоспвиробни	

кам доводиться конкурувати з

країнами ЄС ще й за робочу силу.

Тепер працівника престижем про	

фесії не втримаєш, тож доводить	

ся «ловити на гривню», відтак ви	

тратна стаття на оплату праці у

крупних вітчизняних агровироб	

ників почала стрімко зростати.

Висококваліфікований механіза	

тор нині отримує понад 10 тис.

грн на місяць (а, приміром, у

«Зерновому Альянсі» — і понад 15

тис. грн), при тому, що середня

зарплата у промисловості у верес	

ні склала лише 7,9 тис. грн. 

Втім, добре платять не всім —

за даними Дерстату, середня номі	

нальна заробітна плата штатного

працівника підприємств, установ і

організацій в сільськогосподарсь	

кій сфері у вересні 2017 року ста	

новила 7114 грн, що трохи менше,

ніж у промисловості, проте у 2,2

разу вище від рівня мінімальної

заробітної плати (3200 грн).

Інвестиції 
і дерегуляція
НИНІ маржа в усіх агровиробни	

ків іде донизу, тож хочеш	не

хочеш, а задумаєшся над перероб	

кою: є елеватор — добудовуємо

борошномельний комплекс. Бо

якось так склалося, що за великих

обсягів виробництва й експорту

зерна, отримати серйозну премію

за його якість не вдається. А от

стабільно висока якість борошна

— цінується. 

Інколи буває, що агрохолдин	

ги інвестують у потужності з пере	

робки, саме сподіваючись на спів	

працю з фермерами. Приміром,

Agricom Group вже 1 грудня ц.р.

запускає новий завод із виробниц	

тва вівсяних пластівців, хоча сама

група відмовляється від вирощу	

вання вівса. Сировину для заводу

холдинг планує закуповувати у

фермерів. Тут підрахували, що

овес їм вирощувати менш вигідно,

ніж традиційні соняшник і куку	

рудзу, тому простіше закупити

його у дрібних фермерів, які наро	

щують площі під вівсом. Бо овес

для фермера — культура невиба	

глива, і продукція, яка ніколи не

пропаде. Навіть, якщо не вийде

його реалізувати як продовольче

зерно, то завжди піде на фураж. 

Часто як докір агрохолдингам

закидають, що вони, мовляв, пе	

ретворили Україну на сировинний

придаток світу, бо експортують

зерно, а не продукти його пере	

робки. Але донедавна переробля	

ти зерно на борошно у великих

обсягах просто не мало економіч	

ного сенсу — державне регулю	

вання цін основних продовольчих

товарів (в першу чергу, хліба) ро	

било його збитковим, адже макси	

мальна рентабельність закладала	

ся на рівні 5%. Хто ж за таких

умов інвестуватиме у борошно	

мельні потужності?

Приміром, компанія Суфле,

котра у Франції виробляє близько

мільйона тонн борошна щороку,

купила в Україні елеватор із мли	

ном. То французи його навіть не

пробували модернізувати, а про	

сто розібрали. З того часу, як дер	

жавне регулювання відмінили,

з'явилася можливість розвивати

переробку. Якщо держава зали	

шиться вірною своєму слову — ін	

вестиції у борошномельну проми	

словість будуть обов'язково, адже

нині ще працюють млини, побу	

довані 1868 року (приміром, у Бо	

бринці на Кіровоградщині).

Але не виключено, що держава

у питанні цінової регуляції дасть

«задній хід». Принаймні голова

ради Нацбанку Богдан Данили-

шин вважає відновлення держав	

ного регулювання цін доцільним,

оскільки, рішення про його скасу	

вання стало одним із чинників

зростання інфляції. На його дум	

ку, потрібно відновити роботу

Державної цінової адміністрації,

яка на етапі переходу економіки

України від рецесії до зростання

здійснювала би контроль за ціно	

утворенням, на яке ринок в даний

час має дуже односторонній спе	

цифічний вплив — переважно у

бік зростання споживчих цін. 

Здається, вони не там шука	

ють причини інфляції: на думку

народного депутата Віктора Пин-

зеника, «собака заритий» в іншо	

му місці — при зростанні еконо	

міки на рівні 2%, зарплата зросла

на 37,2% (вересень до вересня по	

переднього року). Тож маємо сер	

йозну диспропорцію, яку наша

економіка наповнити не здатна. А

раз товарів більше не стало —

вони стали дорожчими, тобто

значну частину «наповнення» до	

ходів узяли на себе ціни. За під	

сумками 10 місяців, інфляція пе	

ревищує навіть уже уточнений

річний прогноз — 11,5% (до груд	

ня 2016 р.).

Та ціни не взяли на себе весь

«удар». Бачимо ще одну аномалію

— реальна зарплата за цей же пе	

ріод зросла в Україні на 17,3%. Як

таке можливо при 2% зростанні

економіки? Це можливо лише за

умови, якщо наші доходи напов	

нюють імпортні товари. Їх купу	

ють за долари, продаючи на вну	

трішньому ринку за гривні, тим

самим «заганяючи у мінус» сальдо

зовнішньої торгівлі.

Останні три роки (2014	2016)

Україна мала позитивний баланс

зовнішньої торгівлі. Експорт пе	

ревищував імпорт саме завдяки

«українському аграрному чуду». За

8 місяців нинішнього року товар	

на частина (без послуг) зведена з

дефіцитом у $3,3 млрд проти $1,4

млрд за відповідний період мину	

лого року. Таким чином 11% ім	

порту не покриваються надхо	

дженнями від експорту. Після

трьох років позитивної динаміки,

коли зовнішній борг зменшився

на $29 млрд, нинішнього року він

знову почав зростати (на $2 млрд

за півріччя).

Доводиться нагадати: спожити

можна тільки те, що вироблено.

Можна спробувати обійти цю еко	

номічну аксіому, і певний час це

може вдаватися. Але в решті	решт

за все доведеться платити. Тому ці

тривожні «дзвіночки» потребують

адекватної реакції, бо наступного

року почнеться передвиборна

гонка популізму, і підвищення со	

ціальних стандартів може переви	

щити не лише межу можливості

вітчизняної економіки, але й здо	

рового глузду.

Науку — у аграрне 
виробництво 
УСПІШНІСТЬ українського

сільського господарства базується

на трьох «китах»: ґрунт (площа на	

шого чорнозему дорівнює площі

Великобританії, а загалом на те	

риторії України зосереджено чвер	

ть всіх запасів чорнозему на пла	

неті), погода (наявність розгалу	

женої мережі природних і штуч	

них водойм дає можливість ніве	

лювати посухи) та працелюбство

(яке по достоїнству оцінили най	

ближчі сусіди, залучивши до себе

понад 10 млн наших заробітчан). 

Настав час додати четвертого

«кита» — сучасну аграрну науку.

От тільки справа ця недешева. Бо

навіть США, котрі активно впро	

ваджують технологічні новинки і

щедро фінансують проекти, спря	

мовані на збільшення врожайно	

сті і відновлення родючості ґрун	

тів, потерпають від браку коштів

на наукові розробки в аграрній

сфері.

І це при тому, що там у кожно	

му штаті є профільний універси	

тет, фінансування якого щороку

складає декілька мільярдів дола	

рів, а впровадження інноваційних

методик проходить на ура в біль	

шості випадків. Здавалося б, живи

і радій. Але вони «підключають»

аграрне лобі Конгресу. Причина

невдоволення аграріїв — заява До	

нальда Трампа про необхідність

скоротити витрати, у т.ч. і за раху	

нок аграрної сфери. Коаліція на	

правила петицію з 10 пунктів, в

яких вказала свої вимоги (збіль	

шення витрат на дослідження,

впровадження інновацій та підви	

щення уваги до розробок в галузі). 

Наразі представники майже 70

аграрних організацій країни об'єд	

налися проти скорочення фінан	

сування досліджень для агросек	

тору і змусили Мінсільгосп США

більше уваги приділити розвитку

новинок у галузі. Вони справедли	

во зазначають, що саме сільське

господарство приносить 17,5% ($1

трильйон) у ВВП країни і дає ро	

бочі місця кожному 10	му амери	

канцеві.

В українському АПК задіяно

17% усіх працюючих, тож для нас

значимість сільського господар	

ства навіть вища ніж для амери	

канців. Попри це суттєвого аграр	

ного лобі у парламенті так і не

склалося, і регулярні спроби депу	

татів провести «аграрний день» та

ухвалити низку законів, конче

необхідних для галузі, провалю	

ються раз за разом.

За умови обмеженого бюджет	

ного фінансування профільної

науки та освіти, всю надію знову

ж таки доводиться покладати на

агрохолдинги: саме вони най	

більш зацікавлені й у підготовці

висококваліфікованих кадрів, і в

наявності новітніх сортів, гібри	

дів, добрив та ЗЗР. 

Чого нам завжди не вистачає

— так це стабільності та грошей,

бо інвестувати з прибутків може

не кожен, а закордонні інвестори

до нас наразі не поспішають. На

думку президента Світового банку

Джим Йонг Кіма, у потенційних

інвесторів залишається острах

військово	політичних ризиків в

Україні, проте невизначеність не є

чимось особливим у світі. Значно

більше потенційних інвесторів ля	

кають корупційні та законодавчі

ризики роботи в нашій країні. За

26 років реформування аграрного

сектору держави ми вже мали

принаймні п'ять економіко	пра	

вових юридичних моделей рефор	

мування власності на землю, засо	

би сільськогосподарського вироб	

ництва та їх використання. При	

чому жодна з них не була доведена

до кінця, хоча кожна наступна мо	

Прогрес — справа великих
Початок на стор. 13

За 26 років реформування аграрного сектору держави
ми вже мали принаймні п'ять економіко5правових
юридичних моделей реформування власності на
землю, засоби сільськогосподарського виробництва та
їх використання. Причому жодна з них не була
доведена до кінця, хоча кожна наступна модель
перекреслювала попередню.
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дель перекреслювала поперед	

ню.

Україні не вистачає також

впізнаваності на зовнішніх

ринках, сильного бренду «Зро	

блено в Україні». Починаючи

від того, що третина всіх чорно	

земів у світі знаходиться в Ук	

раїні, і до формування чітких

сильних прив'язок до продук	

тів, які виробляє Україна та ус	

пішно експортує за кордон.

Необхідно, щоб інвестори в

усьому світі асоціювали продук	

ти, з експорту яких ми є лідера	

ми у світі, з українським АПК. 

Тут якраз варто наслідувати

європейців: Єврокомісією не	

щодавно ухвалена робоча про	

грама на 2018 рiк, котра дасть

змогу фінансувати з бюджету

спільної агрополітики ЄС ре	

кламні кампанії європейських

сільськогосподарських продук	

тів. На це виділяється EUR179

млн (майже вп'ятеро більше,

ніж цьогоріч). Додаткові асиг	

нування виділені для пропаган	

ди здорового харчування і

збільшення споживання фрук	

тів та овочів в ЄС, що є безпо	

середньою реакцією на трудно	

щі, з якими зіткнулися вироб	

ники цієї продукції через ро	

сійське ембарго.

У нас є все необхідне для

розвитку: сприятливі кліматич	

ні умови, вигідне розташуван	

ня та конкурентоспроможна

продукція. Якщо до них додати

сильний маркетинг, то разом ці

чинники зможуть нівелювати

острахи інвесторів. А щоб не

розпорошувати сили, варто

об'єднати разом виробників си	

ровини та її переробників на

одному майданчику. 

Пілотним регіоном реаліза	

ції перспективної моделі агро	

ринку, що дозволяє перейти від

сировинного експорту до висо	

комаржинальної аграрно	інду	

стріальної діяльності, наразі

стала Черкащина. У травні 2016

року підприємці та влада Чер	

каської області ініціювали

створення першого в Україні

аграрно	індустріального парку.

Перевага таких парків у тому,

що інвестор приходить й одразу

вкладає кошти, а не шукає, з

ким зустрітися, де отримати зе	

мельну ділянку тощо. 

Якщо нова ідея приживеть	

ся на нашому ґрунті і дасть

щедрі плоди (як це відбуваєть	

ся в Нідерландах, Німеччині чи

Польщі), вона здатна стати

новим драйвером розвитку на	

ціонального АПК. Аграрно	ін	

дустріальні парки дозволяють

значно збільшити додану вар	

тість продукції за рахунок орга	

нізації виробництв із поглибле	

ною переробкою сировини;

створюють умови для тривало	

го зберігання агропродукції, її

подальшого транспортування

та розподілу; а також, стиму	

люють розвиток альтернатив	

ної енергетики, що заснована

на переробці органіки та сіль	

госпвідходів. 

Олесь Євтєєв

Індекси цін* на товари і послуги
в Україні у жовтні 2017 року

ПРОДУКЦІЯ переробної промисло	

вості подорожчала на 3,1%. Найбіль	

ше (на 27,2%) зросли ціни у вироб	

ництві коксу та коксопродуктів. Крім

того, у виробництві продуктів нафто	

перероблення ціни зросли на 6,6%,

металургійному виробництві, вироб	

ництві готових металевих виробів,

крім машин та устатковання — на

6,5%, виробництві електричного

устатковання — на 5,1%, хімічних ре	

човин і хімічної продукції — на 1,7%. 

У виробництві харчових продук	

тів, напоїв і тютюнових виробів  зро	

стання цін становило 0,8%, зокрема,

у виробництві олії та тваринних

жирів — 3,1%, молочних продуктів —

2,7%, хліба, хлібобулочних і борош	

няних виробів — 2,6%, переробленні

та консервуванні фруктів і овочів —

2,1%. Разом із тим у виробництві

цукру відбулося здешевлення про	

дукції на 10,8%, м'яса та м'ясних про	

дуктів — на 0,4%.

У постачанні електроенергії, газу,

пари та кондиційованого повітря

ціни знизилися на 0,1%.

У добувній промисловості і

розробленні кар'єрів у жовтні ціни

підвищилися на 2,8%, у т.ч.  у

добуванні залізних руд — на 6,3%,

природного газу, каменю, піску та

глини — на 1,2%, кам'яного вугілля

— на 0,6%.

СТАТИСТИКА За даними Держстату України, Інфляція
на споживчому ринку в жовтні 2017 року порівняно з
попереднім місяцем становила 1,2%, з початку року —
11,5%; ціни виробників промислової продукції в жовтні
2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на
2,3%, з початку року — на 12,6%.

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

За матеріалами Держстату України (Експрес5випуск від 8 листопада 2017 р.)

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

Товари та послуги

Жовтень 2017 до

вересня 
2017

грудня 
2016

жовтня 
2016

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 1,2 11,5 14,6

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 1,1 15,0 18,0

Продукти харчування загалом 1,1 15,4 18,6
Хліб та хлібопродукти 0,5 8,5 11,0

Хліб 1,5 15,3 19,5
Макаронні вироби 0,6 6,8 7,7

М'ясо та м'ясопродукти 0,8 29,2 29,9
Риба та рибопродукти 0,1 1,3 1,2
Молоко 5,5 12,4 28,3
Сир і м'який сир (творог) 2,8 13,6 24,1
Яйця 14,9 2,1 4,3
Масло 4,1 14,5 28,9
Олія соняшникова $0,1 2,3 3,2
Фрукти $4,6 35,0 25,6
Овочі $0,8 17,0 29,4
Цукор $5,5 2,1 6,6
Безалкогольні напої 0,4 5,7 6,1
Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,3 19,3 24,7
Одяг і взуття 2,4 4,2 0,7

Одяг 2,1 4,2 0,4
Взуття 2,8 4,4 1,2

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 0,5 9,4 15,2

Утримання та ремонт житла 0,9 6,3 7,2
Водопостачання 2,1 21,3 25,6
Каналізація 1,1 16,3 19,2

Утримання будинків та прибудинкових
територій 0,4 45,5 46,7

Електроенергія 0,0 28,1 28,1
Природний газ 0,0 1,2 1,2
Гаряча вода, опалення 0,1 0,4 22,4

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 0,3 2,2 2,5

Охорона здоров’я 1,0 5,8 6,4
Медичні товари, ліки та обладнання 1,0 4,3 4,5
Амбулаторні послуги 1,2 12,6 14,5

Транспорт 2,4 12,4 14,4
Паливо і мастила 4,4 13,3 16,0
Транспортні послуги: 0,4 19,0 20,5

Залізничний пасажирський транспорт $5,5 6,4 6,5
Автодорожній пасажирський транспорт 1,1 20,7 22,5

Зв’язок 0,8 7,5 10,6
Відпочинок і культура 0,7 4,2 4,5
Освіта 0,2 14,9 15,4
Ресторани та готелі 1,9 13,7 15,4
Різні товари та послуги 0,2 1,5 4,2

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в жов	

тні ціни на продукти харчування та

безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Найбільше (на 14,9% та 10,2%) по	

дорожчали яйця та сало. На 5,5	

1,5% підвищилися ціни на молоко,

масло, сметану, сири, кисломолочну

продукцію, рис, яловичину, хліб.

Водночас на 6,5	0,7% подешевшали

гречані крупи, цукор, фрукти, овочі,

свинина. Ціни на алкогольні напої

та тютюнові вироби підвищилися

на 1,3%. 

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 0,5% відбулося

головним чином за рахунок підви	

щення тарифів на водопостачання на

2,1%, каналізацію — на 1,1%.

Підвищення цін на транспорт у

цілому на 2,4% в основному спри	

чинено подорожчанням палива та

мастил на 4,4%. Разом із тим відбу	

лося здешевлення перевезень заліз	

ничним пасажирським транспортом

на 5,5%. 

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 2017 до

вересня 
2017

грудня 
2016

жовтня 
2016

ПРОМИСЛОВІСТЬ 2,3 12,6 18,8

Переробна промисловість 3,1 15,9 20,7

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 0,8 10,2 13,3

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів $0,4 26,2 29,3

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 2,7 12,7 22,0

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 2,6 14,3 17,6

Виробництво цукру $10,8 $5,9 $3,0
Виробництво напоїв 0,2 13,9 17,0

Таблиця 2. Зміни цін виробників промислової продукції, %
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Щоб вигадати щось нове, не завжди обов'язко-

во вперто працювати. Іноді достатньо просто по-

милитися, почекати або просто опинитися нев-

дахою. Принаймні, так здається з наведених

нижче історій. Звісно, це не так, робота винахід-

ників і важка, і небезпечна. Але  не можна недо-

оцінювати і витівки долі, яка іноді втручається у

винаходи та поступ людства у цілому.   

* * *

РОЗПОВІДАЮТЬ, що винахідник пеніциліну англієць
Олександр Флемінг завжди з гумором скаржився на жит	

тєві нещастя. Зокрема, журналісти якось розпитували

його, як саме він відкрив пеніцилін.

— У житті мені завжди не щастило, — розпочав уче	

ний. — У дитинстві я багато хворів і мріяв стати лікарем,

але у моїх батьків — бідних фермерів — не було грошей,

щоби здійснити мою мрію. Потім вони взагалі розорилися,

і ми переїхали до Лондону.

— І там ваша мрія здійснилася: ви вступили до універ	

ситету?

— Так, але мене взяли тільки тому, що я був хорошим

плавцем. Через постійні тренування і змагання часу на

навчання майже не залишалося, і найбільше, що обіцяло

мені майбутнє — це скромна посада в якомусь провінцій	

ному містечку.

— І тут ваші таланти були оцінені гідно?

— Так, але професор Уайт запросив мене до своєї лабо	

раторії лише через те, що потребував фізично сильного по	

мічника. Професору припав до душі не мій талант, а мій

зріст.

— І в його лабораторії вам вдалося зробити видатне від	

криття?

— Так, але допомогла в цьому чергова невдача. Коли я

проводив досліди, через сильний вітер відкрилася кватир	

ка, і в мої чашки Петрі занесло спори цвілевих грибів.

Природно, експеримент був зіпсований, і на мене чекали

неабиякі неприємності. З відчаю я вирішив уважніше при	

дивитися до непроханих «гостей» і… відкрив пеніцилін.

— І ось тут	то вам, нарешті, пощастило?

— Так, але спочатку колеги охрестили пеніцилін «сум	

нівним зіллям», а мене — «середньовічним алхіміком».

Лише під час Другої світової війни було виявлено прекрас	

ні лікувальні властивості нового препарату...

— І до вас прийшла заслужена слава?

— Так, але коли? Я відкрив пеніцилін 1928 року, і до

закінчення війни всі вже забули, хто це зробив. Тож 1945

року мене насилу розшукали, щоби вручити Нобелівську

премію.

Флемінг не очікував, що отримати пеніцилін у чистому

вигляді буде настільки важко. Його роботу продовжили Го	

вард Флорі й Ернст Борис Чейн, які розробили методи

очищення пеніциліну. Масове виробництво пеніциліну

було налагоджено під час Другої світової війни.

1945 року Флемінг, Флорі і Чейн були удостоєні Нобе	

лівської премії в галузі фізіології і медицини. У вересні

1945 напередодні приїзду до французької столиці Олексан	

дра Флемінга паризькі газети писали: «Для розгрому фа	

шизму і звільнення Франції він зробив більше цілих диві	

зій». 

* * *

ТЕЛЕФОН було винайдено через невдалий переклад. Так

1870 року інженери шукали спосіб одночасно передавати

кілька повідомлень через одну телеграфну лінію. Олексан	

дра Грехема Белла зацікавило це завдання, і він почав екс	

периментувати над можливими його рішеннями.

Після вивчення книги Германа фон Гельмгольтца Белл

подумав, що замість повідомлень можна передавати звуки.

Але виявилося, що Белл щось наплутав, оскільки погано

знав німецьку, і в книзі взагалі не йшлося про передачу

звуку через дріт.

Але було вже пізно: Белл загорівся ідеєю і був сповне	

ний рішучості втілити її. Завдання виявилося дещо склад	

нішим, ніж здавалося спочатку. Белл і його механік Томас

Ватсон довго працювали над пристроєм, який міг би пере	

давати звук, і зрештою винайшли телефон.

* * *

ВІДКРИТТЯ анестезії за допомогою оксиду азоту не вряту	

вало винахідника. Річ у тім, що оксид азоту було відкрито

ще 1772 року Джозефом Прістлі, але протягом десятиліть

його використовували лише як легкий наркотик. Саме

через цю його властивість оксид азоту ще називають звесе	

ляючим газом. Така дія речовини була відомо широкому

загалу. А те, що перевищення дози викликало непритом	

ність, вважали скоріше небажаним побічним ефектом.

І все ж 1844 року дантист з американського міста Харт	

форд на ім’я Горацій Уеллс  зміг віднайти корисне застос	

ування «побічного ефекту». Ідея осяяла його під час вечір	

ки, на якій його товариш, будучи під дією газу, поранив

ногу. Рана була глибока, але той не відчув болю і навіть не

помітив порізу.

Перевірити знеболюючі властивості оксиду азоту лікар

вирішив на собі. Після певної дози газу, яка призвела до

втрати свідомості, Уеллсу видалили хворий зуб. Коли дан	

тист отямився, болю він не відчував.

Щоби поділитися з науковим світом своїм відкриттям,

Уеллс продемонстрував ту саму операцію з добровольцем.

Однак, не розрахувавши часу, який потрібний для нарко	

тичної дії оксиду азоту, зазнав невдачі — пацієнт кричав

від болю.

Дискредитований медик незабаром припинив практи	

ку і покінчив життя самогубством. А 1864 року Амери	

канська асоціація стоматологів офіційно визнала першість

відкриття анестезії за допомогою оксиду азоту саме за

Уеллсом.

* * *

ЯК РІДКУ речовину перетворити на тверду? Наприклад, у

такий спосіб: 1934 року в лабораторіях корпорації DuPont

вчені намагалися створити штучний шовк. Кілька місяців

напруженої роботи не дали результатів: полімер, який от	

римували після експериментів, не могли перевести з рідко	

го стану в твердий.

Керівник проекту вже був готовий припинити дослі	

дження. Після марних зусиль дослідники переключилися

на тестування інших речовин.

Якось молодий працівник лабораторії взяв скляну па	

личку і витягнув із краплі клейкої речовини довгу нитку.

Це заняття так захопило команду дослідників, що одного

разу за відсутності керівника групи вони влаштували зма	

гання — хто витягне найдовшу нитку. І коли вони вже за	

плели нитками весь коридор, їх осяяла думка: ось він, спо	

сіб переведення речовини з рідкого стану в твердий. Нитки

виявилися досить міцними, щоб їх можна було ткати. А

першу повністю синтетичну тканину назвали нейлон.

* * *

НА ПОЧАТКУ ХІХ століття гума не мала теперішнього за	

стосування. Вона танула на сонці і кришилася від морозу.

Та й взагалі йшлося ще не про гуму, а про каучук — затвер	

ділий сік каучуконосних дерев. 

Так було до тих пір, поки бізнесмен Чарльз Гудьєр не

взявся за вирішення цієї проблеми. Намагаючись знайти
рецепт «правильної» гуми, він змішував каучук із сіркою,

нагріваючи їх. Одного разу суміш вилилася на плиту, але не

розплавилася, а стала схожою на шкіру. Тут	то Гудьєр і зро	

зумів, що це вже якийсь позитивний результат і активізу	

вав дослідження у цьому напрямку. Так, принаймні, він

сам розповідав цю історію.

Однак інші, зокрема і документальні джерела, свідчать

про те, що це хтось із колег хіміка зронив на гарячу плиту

тканину, просочену каучуком з сіркою. Однак коли гума

не розплавилася, тільки Гудьєр зрозумів всю суть явища.

Він провів місяці, досліджуючи ідеальне співвідношення

між гумою і сіркою.

Патент на винахід Гудьєр отримав 1844 року, але всі по	

дальші роки присвятив захисту свого права на винахід.

Можливо, тому йому так і не вдалося розбагатіти, і він не

раз потрапляв у боргову в’язницю. Іронія долі, що незаба	

ром гумова промисловість стала дуже прибутковою, а ком	

панія Goodyear Tire&Rubber Co, названа на честь Чарльза

Гудьєра, опинилася в авангарді цієї галузі виробництва. 

* * *

МОЖЛИВО, це просто рекламна легенда про шампанське
«Дом Періньон». Чернець П'єр Періньон жив у XVII століт	

ті в абатстві Овіллє і завідував харчуванням ченців. Значну

частину володінь абатства займали виноградники, тож до

сфери відповідальності Періньона входив і великий льох із

винами та виноробні приміщення. Більшу частину льоху

займало класичне червоне вино, з яким П'єр Періньон і

експериментував, намагаючись отримати досконалий смак. 

Одного разу глибокої осені монах розлив по пляшках

не найбільш вдалу партію вина, поставив її в кутку вино	

робні, та й забув про неї. Спекотним червневим полуднем

П'єр все	таки дістався того закутка. Скоріше за все, через

запах. Від спеки і занадто великої кількості дріжджів вино

заграло вдруге, в ньому утворилися гази, і всі, крім однієї

пляшки, вибухнули. Чернець обережно відкоркував най	

більш стійку пляшку, сьорбнув… і вибіг із виноробні, ого	

лошуючи монастир криками: «Я п'ю зірки! Браття, йдіть

скоріше сюди!». Кажуть, саме так був винайдений спосіб

повторної ферментації вина, тобто спосіб виробництва

шампанського. До речі, слово «дом» у назві найдорожчого

шампанського планети означає шанобливе звертання до

священика у Франції.

Підготував Павло Мороз

Від помилки до відкриття…


