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Кругове сільське господарство
Circular farming «Відходи» — це те слово, яке

ми маємо забути, щоби перейти
до економіки циркулярної або, як
її ще називають, економіки пов�
ного циклу. І саме цей перехід є
однією з найважливіших складо�
вих Четвертої революції», — на�

голосили в Давосі представники

Фонду Еллен МакАртур (Ellen

MacArthur Foundation, Велика

Британія). Ця громадська органі�

зація співпрацює з бізнесом, уря�

дами та науковими колективами,

щоби створити основу для відно�

влювальної кругової економіки. Її
модель передбачає екологічно
чисте виробництво за допомогою
відновлювальної енергії, спожи�
вання енергоносіїв без забруд�
нюючих викидів та повну пере�
робку залишків продукції.

Також важливо налагодити

співпрацю між промисловістю,

дослідниками та владою. Це дозво�

лить у короткі терміни провести

затратні наукові дослідження, які

стануть базою для  нових продук�

тів та моделей бізнесу. 

Чи буде з цієї амбітної задумки

зиск? Він вже є: 10 років тому ЄС

запровадив норми щодо поводжен�

ня з відходами. Головна директива

цього пакету законів — сортування

відходів для ефективної переробки.

Невідсортовані відходи приймати

на полігони заборонено взагалі. Дія

директиви про відходи дозволила

країнам�членам ЄС відчутно очи�

стити повітря, води та ґрунти.

Впровадження сортування дозво�

лило створити нові робочі місця.

Продовження на стор. 8
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Урядові
напрями
підтримки
аграріїв
19 ЛЮТОГО Кабміном прий�

нято постанову, якою визнача�

ються напрями підтримки аг�

раріїв 2020 року за програмою

1201150 «Фінансова підтримка

сільгосптоваровиробників».

Для її реалізації у Держбюджеті

закладено 4 млрд грн, повідом�

ляє Мінекономіки.

Кошти будуть спрямовані

на здешевлення кредитів, ком�

пенсацію вартості купівлі сіль�

госптехніки українського ви�

робництва та інше.

Зазначається, що уряд пла�

нує спрямувати 1 млрд грн на

підтримку розвитку тварин�

ництва та переробку сільгосп�

продукції.

Згідно з урядовим докумен�

том, із коштів за цим напря�

мом, зокрема, планується ком�

пенсувати вартість введених у

дію близько 50 тваринницьких

ферм і комплексів, а також вар�

тість будівництва п'яти тварин�

ницьких об'єктів за рахунок за�

лучених кредитних ресурсів

2018�2019 рр.

На часткову компенсацію

вартості сільгосптехніки та

обладнання вітчизняного ви�

робництва буде виділено

1 млрд грн. Водночас, згідно з

пояснювальною запискою,

2019 року за цим напрямом 9,5

тис. аграріїв купили 26,07 тис.

од. техніки та обладнання на

5,8 млрд грн.

«На напрям фінансової під�

тримки заходів в АПК шляхом

здешевлення кредитів плану�

ється спрямувати 1,2 млрд грн,

що, за підрахунками уряду, до�

зволить здешевити кредити на

понад 15,5 млрд грн, зокрема

7,2 млрд грн — короткостроко�

ві кредити, 8,3 млрд грн — се�

редньострокові та довгостроко�

ві», — йдеться у повідомленні.

Для фінансової підтримки

розвитку фермерських госпо�

дарств буде виділено 185 млн

грн, для розвитку садівництва,

виноградарства та хмелярства

— 400 млн грн. Ще 215 млн грн

планується спрямувати сімей�

ним фермерським господар�

ствам додаткової фінпідтримки

через механізм доплати на ко�

ристь застрахованих осіб.

ЗМІНА КЛІМАТУ, виснаження

природних ресурсів та зниження

родючості ґрунтів спонукають

людство переглянути існуючі спо�

соби економічної діяльності. Па�

нуюча зараз так звана модель ліній�

ної економіки відзначається інтен�

сивним виробництвом та надмір�

ним і часто неефективним викори�

станням ресурсів. 

За даними Європейської еко�

номічної комісії, тільки на етапі

виробництва побутової техніки

людство втрачає до 90% задіяних

ресурсів. Отакий результат лінійної

економіки, яка діє за формулою

«видобули, виробили, спожили та

викинули».

Але ресурси вичерпуються, і з

цим треба щось робити. Однією з

тем міжнародного економічного

форум у Давосі став пошук ефек�

тивних моделей для бізнесу в рам�

ках Четвертої промислової револю�

ції. Серед рятівних рецептів най�

кращі світові економісти назвали

перехід від традиційної лінійної

економіки до економіки кругової

(англ. circular economy). Промовці

у Давосі назвали кругову модель

найбільш вдалим способом збере�

ження ресурсів і матеріалів, а відтак

шляхом до постійного економічно�

го росту. Тож повна утилізація та

переробка всіх матеріалів перетво�

рюються на головну мету людства. 

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
НОВІ РЕКОРДИ ó НОВІ ВИКЛИКИ

Про стан і перспективи виробництва
зернових та олійних культур в Україні
та світі розповідає генеральний
директор «УкрАгроКонсалт» Сергій
Феофілов.
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КОМПАНІЇ
´ЯКЩО МАЄШ МЕТУ І ЗГОДЕН ПРОЙТИ
КРІЗЬ БУДЬ�ЯКІ ВИПРОБУВАННЯ ó
МОЖНА БАГАТО ЧОГО ДОСЯГТИ!ª
З такими словами звернувся до численної аудиторії
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой
України Олексій Вадатурський під час форуму
аграрних премудростей «AGRI Wisdom Summit».

ІННОВАЦІЇ
ДОБРОБУТ ТВАРИН І АГРОIT: 
ДОСВІД НІДЕРЛАНДІВ ТА НІМЕЧЧИНИ

У рамках ділової програми X Міжнародної виставки
АгроВесна22020 відбулися Нідерландсько2Український
агрофорум та День Німеччини. Форуми об'єднала
важлива мета: спікери попереджали Україну про
виклики на шляху інтенсифікації аграрної галузі.

ПЕРЕДПЛАТА	2020
Шановні читачі! 

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

27.02.2020

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 533,1 1,0% 4,6%
RTS (RU) 1407,2 $9,1% $9,1%
WIG 20 (PL) 1896,0 $10,2% $11,8%
WIG Ukraine (PL) 370,6 $4,9% 3,2%
DAX* (DE) 12388,4 $10,1% $6,5%
S&P 500* (US) 3116,3 $8,0% $3,5%



Експорт українського
зерна перевищив 
40 млн тонн
СТАНОМ на 26 лютого з початку 2019/20 маркетинго�

вого року з України експортовано 40,085 млн тонн зер�

нових культур, що на 7,65 млн тонн більше, ніж за ана�

логічний період минулого МР. Про це повідомив інфор�

маційно�аналітичний портал АПК України.

Зокрема, у звітний період Україна відвантажила на

зовнішні ринки 16,457 млн тонн пшениці, 4 млн тонн

ячменю, 5 тис. тонн жита, 19,12 млн тонн кукурудзи.

Крім того, з України було експортовано 253,3 тис.

тонн пшеничного борошна та інших культур, що на 79

тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого

МР.

У Мінекономіки 
озвучили плани щодо
державної підтримки 
на три роки
МІНІСТЕРСТВО розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства пропонує виділити на підтрим�

ку промисловості, сільського господарства та експорту в

2021�2023 рр. понад 90 млрд грн. Про це повідомляє

прес�служба Мінекономіки.

По роках сума держпідтримки промисловості,

сільського господарства та експорту становить: 26 млрд

— на 2021 рік, 31 млрд — на 2022 рік, 33 млрд — на 2023

рік.

У Мінекономіки зазначають, що на 2021�2023 роки

на підтримку пріоритетних напрямків пропонується

виділити: промисловість — понад 32,65 млрд грн,

сільське господарство — 45,52 млрд грн, експорт —

12,41 млрд грн.

Зокрема, сума підтримки для збільшення обсягу

сільськогосподарської продукції, розвитку підприємств

АПК та забезпеченню продовольчої безпеки і стабіль�

ності ринків на три наступні роки загалом складає 45,52

млрд грн і розподіляється за наступними напрямами:

фінансова підтримка сільгоспвиробників — 40,9 млрд

грн, Фонд часткового гарантування кредитів — 3,12

млрд грн та кредити фермерським господарствам — 1,5

млрд грн.

Сума підтримки, що дозволить підвищити експорт�

ний потенціал країни, загалом 12,41 млрд грн: підтрим�

ка та просування експорту — 410 млн грн, експортно�

кредитне агентство — 6,0 млрд грн та компенсація від�

сотків по кредитах експортерів — 6,0 млрд грн.

За різними напрямками на підтримку промисловості

планується виділити загалом понад 32,65 млрд грн, зо�

крема: на розвиток авіабудування — 16,9 млрд грн, на

компенсацію кредитів за придбання виробничого

обладнання — 6,0 млрд грн, на співфінансування проек�

тів смарт�спеціалізація регіонів — 6,75 млрд грн, на

створення Фонду енергоефективності у промисловості

— 3,0 млрд грн.

У Мінекономіки наголошують, що за експортними

програмами підтримка надається у тому числі підпри�

ємствам промисловості. Таким чином загальна сума під�

тримки для промисловості може бути збільшена.

На 2020 рік заплановано 4 млрд грн за програмою

«Фінансова підтримка сільгоспвиробників» (деталь�

ніше див. на стор. 1). Напрям «здешевлення кредитів

сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі

землі сільськогосподарського призначення» буде дода�

но до програми підтримки сільгоспвиробників після

схвалення народними депутатами законопроєкту щодо

обігу земель сільськогосподарського призначення. Ви�

плати розпочнуться з квітня. Крім того, на 2020 рік за�

плановано виділення 45 млн грн на програми підтрим�

ки та просування експорту.

Отримання дозволів 
для пересування
сільгосптехніки спростять
КАБІНЕТ Міністрів України підтримав ініціативу Мі�

некономіки та затвердив Проєкт постанови КМУ «Про

внесення змін до Правил дорожнього руху» (щодо до�

зволів на рух габаритної сільськогосподарської техніки).

Про це повідомляє прес�служба Мінекономіки. 

Постановою скасовується необхідність отримання

дозволу для техніки шириною до 2,6 м, а також дозвіл

для техніки шириною від 2,6 м до 3,75 м, за умови дот�

римання спеціальних правил безпеки (машина супро�

воду, знак об'їзду, проблискові маячки тощо).

Для руху будь�якої сільськогосподарської техніки

потрібен був дозвіл, який видається Національною полі�

цією на підставі погодження Державтодору та є плат�

ним. Отримання дозволу необхідне на кожний окремий

виїзд по кожній одиниці техніки. Окрім того, погоджен�

ня органів займає тривалий час (від трьох днів до одно�

го місяця). У дозволі вказується конкретний маршрут,

який заздалегідь передбачити неможливо в тому числі

через погодні умови. Отримання цього дозволу є декла�

ративним та не впливає на безпеку на дорозі. Його

прийняття є критичним до початку сезону польових

робіт.

«Прийняття постанови значно спростить умови про�

вадження господарської діяльності в сфері виробництва

сільськогосподарської продукції, а також зменшить ко�

рупційні чинники в сфері руху сільськогосподарської

техніки», — коментує Тарас Висоцький, заступник мі�

ністра розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо�

дарства. 

У Мінекономіки моніторять

ситуацію щодо спалаху коро$

навірусу у світі та його впли$

ву на світову економіку, од$

нак поки не вбачають жод$

них негативних наслідків для

економіки України. Про це в

ефірі програми «Свобода

слова» на ICTV розповів мі$

ністр Тимофій Милованов,

повідомляє «Укрінформ».

«МИ УВАЖНО моніторимо та

слідкуємо за змінами і ми ще не

бачимо ніяких негативних сиг�

налів (для економіки країни від

спалаху коронавірусу у світі —

прим. ред.)», — сказав Т. Мило�

ванов.

Він зазначив, що Україна

експортує до Китаю значну

кількість товарів, однак експорт

цих товарів і надалі буде про�

довжуватися попри що. 

«Китай може розпочати ви�

робляти менше металу, і це до�

зволить усім металургійним за�

водам світу допомогти Китаю у

виробництві металу», — сказав

міністр і додав, що Україна

дещо обмежила імпорт спожив�

чих товарів з Китаю, однак це

гарна можливість для вітчизня�

ного бізнесу зайняти ту нішу,

яка була зайнята КНР.

Як повідомлялося, за прог�

нозом МВФ — найоптимістич�

нішим його сценарієм — якщо

коронавірус не поширювати�

меться світом великими темпа�

ми, а Китай скоро відновить

виробництво, світова економі�

ка втратить лише 0,1% від прог�

нозованого зростання на 2020

рік.

Водночас експортні ціни на
українську кукурудзу продовжу�
ють знижуватися з початку люто�
го, зокрема у зв'язку з поширен�
ням коронавірусу. Про це з поси�

ланням на дані компанії Refini�

tiv Agriculture повідомляє «Укр�

АгроКонсалт».

«Експортні котирування ук�

раїнської кукурудзи продовжи�

ли зниження, розпочате на по�

чатку лютого. Трейдери відзна�

чають слабкий інтерес покуп�

ців, у тому числі з боку Китаю.

Поширення коронавірусу під�

силило побоювання щодо зни�

ження попиту, що може спрово�

кувати подальше ослаблення

цін», — йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що

внаслідок падіння цін на куку�

рудзу на умовах FOB трейдери

знижують закупівельні ціни в

портах на умовах СРТ�порт. У

результаті поставки кукурудзи

скорочуються. Відносно високу

ціну готові платити лише за ве�

ликі партії або швидку постав�

ку всього декілька компаній на

ринку.

Водночас, звертають увагу

аналітики, трейдери очікують

зростання пропозиції кукурудзи

на експорт протягом найближ�

чих місяців.
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Коронавірус не матиме негативних
наслідків для економіки України?



$5 млрд від приватизації
держпідприємств
МІНІСТЕРСТВО розвитку економіки, торгівлі і сільсь�

кого господарства України планує залучити в державний

бюджет від процесу приватизації державних підприємств

близько $5 млрд. Про це на «Форумі реформ: на шляху до

Вільнюса» заявив 1�й заступник міністра Павло Кухта.

«Зараз ми збираємо останню хвилю підприємств, які

треба віддати у Фонд держмайна на приватизацію, більше

300. Після цього там буде близько 1000 підприємств із за�

гальною балансовою вартістю активів близько $3 млрд.

Враховуючи ті коефіцієнти зростання в системі «Прозор�

ро.Продажі», це близько $5 млрд від приватизації», —

сказав він.

Також Кухта додав, що після продажу цих держакти�

вів міністерство розраховує на додаткові інвестиції в ці

підприємства з боку нових власників.

Повернути пільги 
на сплату земельного
податку для залізниць
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та Українська зернова асоціація

звернулися до Президента України Володимира Зеленсь�

кого, ВРУ та КМУ з проханням повернути пільги на

сплату земельного податку для залізниць. Про це повідо�

мляє прес�служба АТ «Укрзалізниця».

За словами директора із розвитку бізнесу АТ «Укрзаліз�

ниця» Андрія Рязанцева, компанія минулого року спла�

тила 29,1 млрд грн єдиного соціального внеску та податків

до бюджетів різних рівнів. Він зауважив, що 2019 року ком�

панія сплатила на 40,3% більше податків у порівнянні з

2018 роком. Зокрема, обсяг земельного податку зріс втричі

— з 1,2 млрд грн 2018 року до 3,8 млрд грн 2019�го.

«Це викликає занепокоєння, оскільки податкове на�

вантаження росте швидше ніж доходи компанії, й най�

більшу питому вагу у цьому зростанні дав земельний по�

даток», — зазначив він.

Як повідомлялося, із 1 січня 2019 року в Україні наб�

рали чинності зміни до Податкового кодексу України та

деяких інших нормативних актів, серед яких, зокрема,

позбавлення АТ «Укрзалізниця» пільги по сплаті земель�

ного податку, у тому числі в межах смуг відведення.

Також, у січні 2020 року у Верховній Раді було зареєс�

тровано законопроєкт №2566�1 «Про внесення змін до

Податкового кодексу України щодо перегляду особливо�

стей оподаткування платою за землю», який пропонує

скасувати оподаткування земель залізничного транспор�

ту платою за землю.

«Укрзалізниця» запроваджує
голландські аукціони 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ принципу голландського аукціону

при розподілі вагонного парку «Укрзалізниці» сприятиме

здешевленню логістики аграрної продукції. Про повідо�

мляє Мінекономіки. Функціонування цього виду аукціо�

ну передбачається на постійні основі.

«Голландський аукціон може стати додатковим ін�

струментом з планування маршрутів і забезпечити рівні

«правила гри» для всіх учасників ринку», — зауважив за�

ступник міністра Тарас Висоцький.

Представники АТ «Укрзалізниця» зазначили, що гол�

ландський аукціон — це досить універсальний механізм,

адже він працює в дві сторони — на зменшення і підви�

щення ціни, в залежності від попиту. Запровадження гол�

ландського аукціону, здебільшого, пов'язане з коливан�

ням цін на використання вагонного складу, який має

значний сезонний характер, та надлишком зерновозів у

міжсезоння.

«Загалом, після розподілення основних позицій

маршрутів, графікових маршрутів, повагонних відправок

через систему торгів «Прозорро», у разі надлишку вільно�

го вагонного парку, він буде реалізовуватися за принци�

пом голландського аукціону», — пояснили в компанії.

Зросло виробництво
молока ґатунку «екстра»
2019 РОКУ в Україні зросло надходження сировинного

молока ґатунку «екстра» на переробні підприємства до

710,3 тис. т, що на 124,1 тис. т перевищило аналогічний

показник минулого року. Про це з посиланням на дані

Держстату повідомили в Асоціації виробників молока.

«Зростання загального валу сировини екстракласу є

позитивним сигналом і свідчить, що попри складну си�

туацію у галузі підприємства працюють над покращен�

ням якості молока. Поточний рік став найуспішнішим в

плані зростання виробництва сировини екстраґатунку.

Частка «екстра» у структурі молока від підприємств 2019

року збільшилася до 27,2%, проти 21,6% попереднього»,

— зазначив аналітик АВМ Володимир Андрієць.

Як він пояснив, виробники молока почали розуміти,

що затрати на покращення якості молока окупні, що осо�

бливо вигідно в умовах зростання ціни на сировинне мо�

локо та значної її різниці між ґатунками. Окрім того, до

цього спонукає набуття чинності новими нормами щодо

безпечності молока та молочних продуктів, які вступили

в силу минулого року. Згідно з ними, все здане на пере�

робку молоко має відповідати найвищому класу «екстра».

Щоб виробники молока могли адаптуватися до нових

вимог, до 2022 року встановлено перехідний період.

Зараз у загальній структурі якості молока частка ек�

страґатунку складає 710,3 тис. тонн, а це 20,5%, вищого

— 938,7 тис. тонн, що дорівнює 27,1%, першого гатунку

— 946,3 тис. тонн, або 27,3%, другого — 805 тис. тонн, а

це 23,3%, неґатункового — 61,1 тис. тонн, або 1,8%.

Нова експортна 
стратегія України
МІНЕКОНОМІКИ розробило та представило нову ек�

спортну стратегію України, яка передбачає подолання

стримуючих факторів за рахунок 4 напрямів розвитку

експортної державної політики. Про це повідомила

прес�служба відомства.

«У процесі реалізації політики очікується збільшен�

ня експорту вдвічі протягом 5 років, зменшення рівня

мит, які застосовуються на 20 ринках до яких експорту�

ються ТОП�100 українських товарів, скорочення офор�

млення експортних операцій з 66 годин 2018 року до 24

годин 2024�го, у т. ч. зняття нетарифних бар'єрів», — ак�

центують в міністерстві.

Зокрема, концепція передбачає зменшення на 10%

фактичного мита, яке стягується з української продукції

на зовнішніх ринках, проведення переговорів про змен�

шення рівня тарифів, які накладаються на українську

продукцію, укладення преференційних угод та угод про

вільну торгівлю з ключовими торговими партнерами,

участь у багатосторонніх переговорах у рамках СОТ.

Також планується зменшення вартості фінансів та ін�

струментів експорту товарів та послуг українських ком�

паній за рахунок забезпечення повноцінного функціо�

нування Експортно�кредитного агентства та здійснення

комплексу заходів, спрямованих на зменшення ризиків

при оцінці операцій з українськими компаніями.

Крім того, стратегія передбачає підвищення ефек�

тивності торговельної політики за рахунок забезпечення

належного представництва українських компаній на

ключових міжнародних виставково�ярмаркових заходах.

Виробничі підрозділи компанії «НІ$

БУЛОН» у лютому 2020$го розпоча$

ли комплекс весняно$польових

робіт, провівши ранньовесняне пі$

дживлення озимих зернових куль$

тур на площі понад 35 тис. га.

ЗАВДЯКИ ранній весні цьогоріч вироб�

ничі підрозділи ТОВ СП «НІБУЛОН» у

найкоротші терміни провели перше пі�

дживлення озимих культур. На сьогодні

азотні добрива внесено на всіх полях,

засіяних озимими хлібами. У Південно�

му регіоні підживлено близько 17 тис.

га, у Західному регіоні — 10 тис. га, ви�

робничі підрозділи Східного регіону

внесли добрива на 8 тис. га.    

Наразі фахівці виробничого відділу

компанії укладають угоди на поставку

насіннєвого матеріалу ярих культур,

продовжують організацію поставок

складних добрив, а також займаються

підбором засобів захисту і регуляторів

росту рослин для використання їх на

виробничих площах поточного сезону.

Активно готується до нового аграр�

ного сезону й інженерно�сервісна служ�

ба компанії. Отримавши необхідні за�

пасні частини, сьогодні фахівці сервіс�

них центрів, які розташовані на вироб�

ничих філіях компанії, готують техніку

до весняно�польових робіт. Зокрема

підготовлено легкі трактори. Тривають

поточні ремонтні роботи причіпної тех�

ніки — просапних та зернових сівалок,

культиваторів, у роботі й частина важ�

ких тракторів. Загалом усі роботи три�

вають за графіком, і до розпалу польо�

вих робіт усе буде готово.

Також цього аграрного сезону пра�

цюють уже три паливозаправні ком�

плекси компанії, розташовані у Лу�

ганській, Полтавській та Вінницькій

областях. Їхня робота сприяє оптиміза�

ції проведення всіх польових робіт, ос�

кільки тепер виробничі підрозділи під�

приємства забезпечені необхідними

нафтопродуктами, з гарантованими

якісними умовами його зберігання.

Власні паливозаправні пункти забезпе�

чують оперативне обслуговування тех�

ніки у період посівних та збиральних

робіт, зменшуючи простої від очікуван�

ня заправки в сторонніх організаціях, а

також дозволяють зменшити собівар�

тість вирощеної продукції.

Нагадаємо, 2019 року компанія «НІ�

БУЛОН» досягла рекордних обсягів ви�

робництва сільськогосподарської про�

дукції — близько 367 тис. тонн.

* * *

Весняно�польові роботи розпочала

ціла низка потужних агровиробників,

зокрема АСТАРТА та Нива Переяслав�

щини. Про це докладніше читайте у но�

винах компаній на стор. 6.
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— Я ВЗЯВ за правило виступати і

спілкуватися українською мовою.

Бо я є патріотом України. Я наро�

дився в українському селі і з ди�

тинства говорив українською, і

після Революції Гідності знову по�

вернувся до рідної мови. Звик

мати свою точку зору і свої пере�

конання в будь�якій ситуації. І це

свідоме рішення говорити укра�

їнською було підтримано всією

командою компанії «НІБУЛОН».

Мета мого виступу сьогодні —

довести власним прикладом, чого

може досягти звичайна людина, а

я людина з села, яка має честь і гі�

дність і поставила собі за мету зро�

бити життя кращим для своєї ро�

дини, для своєї країни, створити

успішний бізнес. Найголовніше —

залишатися чесним перед собою,

перед людьми, перед країною.

Наша компанія є однолітком

незалежної України. І починалася

вона з того, що я і ще декілька од�

нодумців зробили крок із держав�

ної служби фактично в нікуди. Ми

вирішили, що настав час будувати

свій незалежний і чесний бізнес.

Поступ «НІБУЛОНа»
— ЗА 28 РОКІВ роботи «НІБУ�

ЛОН» із 7 ентузіастів виріс до 7�

тисячного колективу працівників.

У тому числі майже 1000 фахівців

працює на суднобудівному заводі

«НІБУЛОН», і ця кількість стано�

вить близько 20% усіх працівників

вітчизняної суднобудівної галузі.

Ми є одним із найбільших

стовідсотково вітчизняних інве�

сторів — за цей період в економіку

України інвестовано $2,2 мільяр�

ди. Лише за 2018�2019 роки у ви�

гляді податків і зборів нами спла�

чено 1,55 млрд грн. Від часу ство�

рення ми перебуваємо на загаль�

ній системі оподаткування, і 2018�

2019�го податок на прибуток ком�

панією «НІБУЛОН» сплачено в

сумі 286 млн грн. 

Наша компанія є вітчизняним

агровиробником, експортером і

суднобудівником. Нині ми пред�

ставлені в 13 регіонах України.

Нами створено 22 виробничі філії,

які обробляють понад 83 тис. га

землі, й у нас укладено договорів

оренди з понад 35 тис. власника�

ми землі. Нами з нуля побудовано

27 сучасних високотехнологічних

перевантажувальних річкових тер�

міналів і комплексів з приймання,

зберігання і відвантаження зерно�

вих та олійних культур. Загальна

потужність одночасного зберіган�

ня зерна є найбільшою в Україні і

становить наразі 2,1 млн тонн. 

Майбутнє — 
за річковими
перевезеннями
— МИ З ВАМИ аграрії і знаємо,

як стрімко розвивається аграрний

сектор України, рік від року зрос�

тає урожайність зернових. Ми го�

воримо про необхідність розвитку

логістики і потерпаємо через по�

ганий стан доріг, нарікаємо на ро�

боту залізниці і водночас маємо

Дніпро — природний автобан,

який не використовуємо в повній

мірі. Річкові перевезення є поря�

тунком для багатьох країн, це

більш економічний та екологіч�

ний порівняно з автомобільним і

залізничним вид транспорту. 

Тому від 2009 року «НІБУ�

ЛОН» почав методично шукати

шляхи, як зробити ефективними

річкові перевезення внутрішніми

водоймами, ми розпочали мас�

штабний інвестиційний проєкт з

відродження Дніпра і Південного

Бугу як судноплавних транспорт�

них артерій. За цей нетривалий

проміжок часу ми збудували суча�

сний власний флот із 77 суден, і

він, без сумніву, є найкращим

флотом України. Торік в нашому

рідному Миколаєві ми влаштува�

ли для людей перший в історії Ук�

раїни парад у дії — парад всієї лі�

нійки флоту української компанії,

збудованого на українському під�

приємстві українськими руками з

українського металу, який працює

на українських річках під укра�

їнським прапором!

Завдяки нашій наполегливості

і всупереч спротиву чиновників

різних рівнів усіх часів лише в пе�

ріод навігації 2019 «НІБУЛОН»

транспортував річками 3,8 млн

тонн вантажів, а за роки дії про�

єкту ми перевезли річкою більше

10 млн тонн вантажів. 

Про флот 
аграрної компанії 
— У РАМКАХ цієї програми ми

взяли на свої плечі відновлення

судноплавства на 134�кілометро�

вій ділянці річки Південний Буг,

від 2016�го ми в декілька етапів са�

мостійно розчистили і провели

днопоглиблення — від Возне�

сенська до гирла. Для цього нам

знадобилося створити власний

технічний флот. Ми збудували на

Південному Бузі два перевантажу�

вальних термінали (філії «Ново�

одеська» і «Вознесенська») і пере�

везли цією річкою 1 млн тонн ван�

тажів.

Сьогодні ми є лідером в Укра�

їні з річкових перевезень, втім по�

чинали як аграрна компанія. Я і

сьогодні впевнений, що саме за

аграрним сектором — майбутнє

нашої країни. Тому ми залиша�

ємося аграрною компанією, і до�

водимо власним прикладом, що

може зробити аграрна компанія

без підтримки держави, маючи

мету і спираючись на підтримку

колективу.

Так, 2019 року ми звели і спу�

стили на воду найдовше (140 ме�

трів) спеціалізоване кранове судно

класу «річка�море» NIBULON

MAX, збудоване в Україні за

останні 25 років в Україні. Це най�

більший перевантажувач зерна,

який дозволяє збудувати ефектив�

ну зернову логістику, оминаючи

порти — здійснювати переванта�

ження зерна з барж на великі

судна на рейді, у відкритому морі

— 18 тис. тонн за добу.

Викликає захват і навіть шок у

іноземних фахівців те, що ми як

аграрна компанія маємо найсуча�

сніший суднобудівний завод, чи

не єдине підприємство галузі, яке

випускає повнокомплектні судна.

Наші цехи зведено за кращими

світовими зразками, оснащені су�

часним обладнанням, і тут створе�

но максимально комфортні умови

для працівників. Завод працює бе�

зупинно, і у нас розписано замо�

влення на п'ять років наперед. 

Річка 
розвантажує дороги
— НЕ СЕКРЕТ, що зернова логі�

стика з часів Радянського Союзу

спрямована на порти «великої»

Одеси — туди направлені всі авто�

магістралі і залізничні колії. Від�

так усе логістичне лобі у владних і

бізнесових кабінетах у той чи

інший спосіб пов'язане з «вели�

кою» Одесою. Тому насправді

дуже мало є прихильників розвит�

ку річкових перевезень — бо це

пряма конкуренція портам цієї
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Олексій Вадатурський: 

«Якщо маєш мету 
і згоден пройти крізь 
будь+які випробування — 
можна багато чого досягти!»

ДОСВІД ЛІДЕРА З такими словами звернувся до численної аудиторії бізнесменів із досвідом і тих,
хто лише наважився зробити перші самостійні кроки в бізнесі, фундатор і беззмінний генеральний
директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський під час форуму аграрних
премудростей («AGRI Wisdom Summit»), що днями пройшов у Києві. Насамперед він висловив
вдячність організаторам за запрошення і зазначив, що завжди із задоволенням виступає перед
зацікавленою аудиторією. Наводимо тези його виступу від першої особи.

Гість, на якого чекали усі: Олексій Вадатурський на «AGRI Wisdom Summit». Фото: ФБ7сторінка @maxim.birovash



«великої» Одеси, і ще менше таких, хто

хоче, щоби український інвестор вкладав

кошти і розвивав річкові перевезення.

У червні 2019 року ми ввели в експлуа�

тацію наш 27�й перевантажувальний тер�

мінал в селі Тернівка Запорізької області.

Кожне наше нове підприємство — це

зменшення логістичних витрат, економічна

вигода для аграріїв і вирішення ще однієї

надважливої проблеми держави — розван�

таження автошляхів. Введення в експлуа�

тацію лише цього одного перевантажуваль�

ного термінала знімає з доріг до 12,5 тисяч

вантажівок щороку, спрямовуючи ці ванта�

жі на річку. Завдяки роботі «НІБУЛОНа»

лише 2019 року автошляхи України розван�

тажено на 158 тисяч вантажівок! 

Я щасливий з того, що ми зробили все,

щоби вантажівки з зерном не переїжджали

дамби в Каневі, дамби і мости в Черкасах і

Кременчуці, не переїжджали аварійні

мости і ГЕС у Запоріжжі, не заїжджали в

Херсон і Миколаїв.

Для мене — аграрія, відродження суд�

нобудівної галузі і судноплавства в Україні

стало справою життя! 

Розбудова інфраструктури
відкриває український
експорт світові
— МАЛО ХТО знає, що наша компанія без

урядової підтримки і будь�якого протек�

ціонізму відкрила світові українську куку�

рудзу. На початку 2000�х ціни на вітчизня�

ну кукурудзу коливалися в межах $65�70 за

тонну, вирощувати її було невигідно. Ми

збудували і ввели в експлуатацію 2004 року

свій перший перевантажувальний термі�

нал у Миколаєві. Ця сучасна споруда є уні�

кальною не лише для України, а й для

Європи — тут функціонують сучасні тех�

нологічні комплекси з приймання, відван�

таження, сушіння та очищення зерна.

Упродовж 2004�2008 років на нашому тер�

міналі ми сушили і відвантажували укра�

їнську кукурудзу, зробивши її прибутко�

вою для аграріїв. Відтоді ціна на кукурудзу

в нашій країні не падає нижче $160 за

тонну, вона справді є царицею полів і най�

більш конкурентною сільгоспкультурою. А

наш термінал було визнано кращим про�

мисловим об'єктом України, і я з авторсь�

ким колективом компанії — ми стали єди�

ними аграріями, хто отримали перемогу в

номінації «Кращі будівлі та споруди, збу�

довані та прийняті в експлуатацію у 2004

році в Україні».

Відтоді ми не припиняємо будувати.

Ми зводимо наші річкові перевантажу�

вальні термінали в максимально стислі тер�

міни — за 3 місяці, з обов'язковим дотри�

манням усіх техніко�технологічних вимог.

Співпрацюємо зі щонайменше 70�ма пі�

дрядними організаціями з усієї України.

Дату введення в експлуатацію об'єкта виз�

начаємо на початку будівництва і щотижня

проводимо виробничі наради за участі фа�

хівців�учасників будівництва. У нас вже є

відпрацьовані технології, і можу запевни�

ти, що ні в Україні, ні в Європі так ніхто не

будує. Вартість інвестицій в один такий

об'єкт становить в межах $20�25 млн. Ми є

соціально відповідальним  бізнесом, тому

разом із новим об'єктом ми вдихаємо нове

життя в цей населений пункт, в район, від�

новлюючи інфраструктуру населених

пунктів, ремонтуємо дороги, школи і дитя�

чі садки, будинки культури і ФАПи. Ми

створюємо нові робочі місця і наповнює�

мо місцеві бюджети.

Подолання стереотипів
— В УКРАЇНІ все ще існує стереотипне

мислення, що, мовляв, ми — експортери,

вивозимо зерно з України натомість мус�

имо організувати тут переробку його на бо�

рошно та інше. 

Хочу сказати, що Україна на рік виро�

щує менше пшениці, ніж Росія експортує:

ми виробляємо 27 млн тонн і 18 млн тонн

вивозимо проти російських 85 млн тонн і

42 млн тонн. Євросоюз виробляє 152 млн

тонн і експортує 24 млн тонн; США — 47

млн тонн і 23 млн тонн відповідно.

Щодо якості української пшениці, то

вона значно поступається за якістю пше�

ниці з інших країн. Наша пшениця, на

жаль, дуже низької якості — через суттєву

частку пошкодження клопом�черепашкою

(в якісній партії відсоток ушкодженого

зерна не має перевищувати 1%), завдяки

якому змінюється хімічний склад зерна і

через це втрачається його якість. Ми, ук�

раїнці, змушені споживати пшеничний

хліб після стимуляторів росту, із великою

кількістю розпушувачів і покращувачів

смаку. Через це маємо в країни дуже висо�

кий рівень гастроентерологічних захворю�

вань. Тому лікарі закликають наших спів�

громадян їсти якомога менше хліба! Фран�

цузи випікають круасани з пшениці зі вмі�

стом клейковини 32%, у нас трапляються

лише поодинокі випадки вирощування

пшениці такої якості. Тому ми зможемо

говорити про переробку й експорт укра�

їнського пшеничного борошна, коли нав�

чимося отримувати якість зерна світового

рівня.

Ще один стереотип, але вже свідомо

нав'язаний українцям чиновниками —

наша компанія —  монополіст на річці. Але

це теж невірне твердження, адже ми навіть

маємо офіційний документ від Антимоно�

польного комітету України, в якому вказа�

но, що ми не є монополістом на ринку пе�

ревезень вантажів внутрішнім водним

транспортом.

Антиукраїнський
законопроєкт №1182	1	д
— КОЛИ було обрано новий склад Вер�

ховної Ради, мене з висоти мого досвіду та

авторитету високопосадовці просили не

критикувати молодих і недосвідчених по�

літиків, а допомогти їм, навчити, розтлу�

мачити незрозуміле. Впродовж півріччя я

зустрічався з представниками міністерств

різних рівнів, чиновниками, депутатами і

керівниками комітетів Верховної Ради і

намагався пояснити їм, що ж для України

є розвиток судноплавства і суднобудуван�

ня, який великий економічний ефект ма�

тиме країна від їхнього розвитку, скільки

буде створено нових робочих місць і залу�

чено інвестицій. Мені всі дякували, залюб�

ки робили зі мною селфі. І зрештою заре�

єстрували у Верховній Раді законопроєкт

«Про внутрішній водний транспорт»

№1182�1�д — антиукраїнський, направле�

ний на знищення вітчизняної галузі суд�

нобудування і судноплавства, на знищен�

ня річок як таких. 

Наразі я вперше відкрито виступаю з

критикою нової команди законотворців.

Законопроєкт №1182�1�д, який мав бути

покликаний відродити внутрішні водні пе�

ревезення і зробити галузі судноплавства та

суднобудування інвестиційно привабливи�

ми і дати поштовх сталому економічному

розвитку України, насправді:

— узаконює контрабанду пального для

суден, що здійснюють каботажні переве�

зення; 

— надає вільний допуск офшорних

суден до каботажу; 

— витісняє флот з�під прапора України

в офшорні юрисдикції;

— знищує українське суднобудування;

— дозволяє безконтрольно здійснюва�

ти днопоглиблювальні роботи без дозволу

екологічних служб та місцевої влади;

— надає право вільно скидати у водой�

ми суднові стічні води без обмежень на

ходу.

Законопроєкт унеможливлює роботу

вітчизняних суднобудівних заводів і судно�

плавних компаній, робить їх неконкурен�

тоздатними в роботі на внутрішньому ка�

ботажі.

Він дозволяє судну з будь�якої країни

під будь�яким прапором заходити в наші

внутрішні територіальні води і здійснювати

тут (або не здійснювати) будь�які переве�

зення. І їм буде законодавчо дозволено

вільно скидати свої нечистоти в наші річки

під час руху, аж до Києва. Можна лише уя�

вити, яка на нас чекає небачена екологічна

катастрофа, адже довкола басейну річки

Дніпро в межах України мешкає майже

третина нашого населення.

Проведення днопоглиблення без

будь�якого обговорення з громадськістю,

без санкцій і досліджень донних ґрунтів

та контролю з боку екологів також буде

причиною багатьох зловживань і еколо�

гічних лих.

#НЕЗДАВАЙСЯ!
— НА ЗАВЕРШЕННЯ хочу показати свою

студентську фотографію з гештегом #НЕ�

ЗДАВАЙСЯ! І запевнити, що якщо маєш

мету і згоден пройти крізь будь�які випро�

бування, підтримувати тих хто поруч і не

здаватися — можна багато чого досягти!

Наша компанія пережила десятки рей�

дерських «наїздів» і спроб відібрати наш

бізнес. Ми маємо сотні позитивних рішень

судів різних інстанцій, і в такий спосіб

також ми довели, що можна працювати

чесно в межах правового поля, сплачувати

всі податки. Ми маємо бездоганну кредит�

ну історію упродовж всього часу роботи —

це запорука не лише доступу до дешевих

кредитів світу, а й і підтримка провідних

впливових міжнародних фінансових інсти�

тутів.

За 28 років команда «НІБУЛОН» ви�

тримала все, ми стали успішними, відоми�

ми, лідерами в багатьох галузях — в судно�

будуванні, в річкових перевезеннях, в про�

веденні днопоглиблення річок. Ми є ліде�

рами аграрного ринку і експортерами

зерна, гідно представляючи Україну на зов�

нішніх ринках і реалізуючи українське

зерно у понад 60�ти країнах світу.

Своїм прикладом ми довели, наскільки

потужним може бути вітчизняний інвестор

і наскільки він є важливішим для країни за

іноземного. Бо він насамперед розбудовує

свою країну власними силами, бо він лю�

бить її і вірить в неї, вірить в український

народ. Тому компанія «НІБУЛОН» і надалі

працюватиме, попри невизначеності і не�

гаразди, попри виклики і перепони — на

благо нашої рідної України!

Підготувала Тетяна Шелкопляс
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АСТАРТА
В АГРОПРОМХОЛДИНГУ АСТАРТА стартували

польові роботи: наразі триває підживлення озимої

пшениці добривами КАС, передає пресс�служба

компанії. Наприкінці лютого розпочинається зак�

риття вологи та підготовка ґрунту під посів ярих

культур. Оскільки, за метеорологічними прогно�

зами, весна може бути короткою, в компанії готу�

ються провести посівну в максимально стислі

строки.

Що стосується озимини, то нетипові для зими

погодні умови — цьогоріч без снігу і морозів — не

позначилися на посівах. Озимі культури перебу�

вають у гарному стані, а ризики їх вимерзання на

сьогодні вже відсутні. 

Загалом озимими культурами під урожай 2020

року в АСТАРТІ було засіяно понад 50 тис. га.

Традиційно в сівозміні озимих основною культу�

рою залишається пшениця на площі понад 48 500

га. Вперше в 2019 році в сівозміну компанії було

введено озимий ріпак на площі  понад 1 500 га.  

Рішення про введення в сівозміну ріпаку було

прийнято, зважаючи на ряд переваг цієї культури,

серед яких: ріпак є цінним попередником, рано

достигає (що дозволить звільнені площі готувати

під висів озимої пшениці або інших культур в тому

ж році), виступає у якості біофуміганта (сприяє

зменшенню забур'яненості полів), а також є висо�

комаржинальною культурою. 

Вадим Скрипник, директор департаменту

сільськогосподарського виробництва АСТАРТИ,

коментує акценти роботи в новому сезоні:

«Значно посилює виробничу ефективність

компанії під час посівної використання у роботі

програми AgriChain Farm*, у якій консолідовано

усі виробничі та бізнес�процеси. AgriChain Farm

дозволила нам планувати, вести облік та аналізу�

вати головні виробничі операції в онлайн�режи�

мі. Зауважу, що такий модуль дуже дисциплінує та

стає справжнім помічником колективу при мас�

штабній організації робіт.

Ми робимо ставку на наших людей, яким, я

переконаний, під силу всі ризики, пов'язані з по�

годними умовами, перетворити у переваги. Під

час міжсезоння багато часу приділяємо навчанню,

підвищенню кваліфікації, адже прагнемо, щоб

наші агрономи були не лише фахівцями своєї

справи, але й розвивали менеджерські знання та

навички». 

* Довідково: ІТ�компанія AgriChain входить в

структуру АСТАРТИ та займається розробкою

єдиної інформаційної системи по управлінню аг�

робізнесом — WEB�порталу, який поєднуватиме у

собі вісім модулів. Такі модулі, як AgriChain Land

(управління земельним банком) та AgriChain Farm

(управління польовими операціями) вже викори�

стовуються в роботі та допомагають працівникам

практично «в один клік» планувати, виконувати

заплановане та звітувати. Додаток AgriChain Land

містить консолідовані картографічні та облікові

дані про ділянки, поля, договори оренди, пайови�

ків, виплати та нарахування, пов'язані із землеко�

ристуванням.

Модуль AgriChain Farm розроблено для роботи

та комунікації усіх виробничих служб. Він поєд�

нує всі етапи та процеси виробничого ланцюжка:

від планування до виконання та відображення в

обліку. Інформаційна система AgriChain Scout на�

разі знаходиться на стадії тестування. Вона поєд�

нала в собі моніторинг стану посівів, агрохімічні

паспорти полів, метеорологічні дані, стан вегетації

рослин (NDVI), системний моніторинг посівів та

оцінки їх стану та ін. Ще три модулі наразі знахо�

дяться в розробці. (Детальніше про компанію Agri�

Chain та її IT�продукти див. в «Агропрофі», №4 від

8 лютого 2019 року — прим. ред.)

Нива Переяславщини
АГРАРІЇ групи компаній «Нива Переяславщини»

приступили до весняно�польових робіт. Про це

повідомляє прес�служба компанії на сторінці в Fa�

cebook.

У компанії зазначили, що в озимій пшениці та

ріпаку вже почався сокорух, тому фахівці присту�

пили до їх підживлення.  В цілому, згідно з повідо�

мленням, стан посівів озимих задовільний.

«Рослинництво — початкова ланка у верти�

кальній структурі компанії і від нього залежить,

який корм отримають наші тварини», — підсуму�

вав директор групи компаній «Ниви Переяслав�

щини» Віталій Шакель.

Миронівський хлібопродукт
АГРОХОЛДИНГ МХП розробив власне марку�

вання «Без антибіотиків» для своєї продукції.

Уточнюється, що у продукції відсутні будь�які ан�

тибіотики, а також вони не застосовувалися в про�

цесі вирощування птиці. Про це повідомляє

«ПроАгро Груп».

Сьогодні таке маркування розміщується на

всій фасованій курятині у зеленому PET�лотку та

на тушці у вакуумному пакуванні. Нефасована

продукція не має маркування через відсутність ін�

дивідуального пакування.

Курятина, що йде на експорт, також не має

позначки «Без антибіотиків». Як кажуть в компа�

нії, маркування жодним чином не впливає на ціну

продукції.

З серпня 2019 року МХП додав на паки з куря�

тиною напис «без гормонів росту».

З 1 січня цього року Союз птахівників України

розпочав контрольований моніторинг залишків

інгібіторів і токсинів у кормах, воді, кінцевій про�

дукції та продуктах життєдіяльності птиці на кіль�

кох підприємствах, серед яких — два з групи

МХП: Миронівська птахофабрика та Вінницька

птахофабрика. Він триватиме три місяці, а потім

відбудеться аудит незалежним сертифікаційним

органом. У майбутньому аудит проходитиме пе�

ріодично, тому його результати потрібно буде оно�

влювати.

Після завершення аудиту та в разі позитивного

рішення Союзу птахівників України, МХП окре�

мо розглядатиме необхідність у додатковому мар�

куванні продукції спеціальним знаком, що був за�

тверджений Союзом птахівників України.

AgroGeneration
АГРОХОЛДИНГ AgroGeneration 2019 року за�

страхував посіви соняшнику на площі близько 4,7

тис. га за програмою комплексного страхування

від цілої низки ризиків: граду, бурі, урагану, зливи,

пожежі, протиправних дій третіх осіб і посухи, що

дало змогу отримати відшкодування в розмірі

понад 19 млн грн. Про це 25 лютого повідомив

портал Depo.

Так, АСК «ІНГО Україна» виплатила агропід�

приємству відшкодування за шкоду урожаю со�

няшнику через посуху. Експерти оцінили збиток

на суму понад 19,2 млн грн.

«У цьому і полягає основна перевага комплекс�

ного страхування. Страхове покриття дозволяє за�

хистити урожай від цілої групи ризиків. Один з

них, а саме — посуха, спрацював минулого року

на території господарства», — зазначив керівник

відділу агропромислового страхування Руслан Зи�

мовець.

Внаслідок впливу посухи було зафіксовано

зменшення врожайності соняшнику нижче за�

страхованого рівня. Розрахунок збитків визначав�

ся аварійними комісарами страхової компанії на

всіх застрахованих полях соняшнику.

«Попри те, що сьогодні ми активно залучаємо

найсучасніші технології, кліматичний фактор в

сфері агро залишається визначальним. Ці ризики,

на які ми не можемо впливати, агрохолдинг пере�

дає надійному страховому партнеру», — підкре�

слив президент компанії AgroGeneration Джон

Шморгун.

Allseeds Group
КОМПАНІЯ Allseeds Group з часткою ринку 21%

або 64 тис. тонн стала №1 експортером соняшни�

кового шроту контейнерами з України, повідо�

мляє прес�служба компанії. З початку сезону

2019/20 Україна експортувала контейнерами в ці�

лому 304 тисячі тонн соняшникового шроту:

1. Allseeds — 64 тис. тонн

2. Vioil — 36 тис. тонн

3. Градоліт — 20 тис. тонн

4. Гідроторгсервіс — 18 тис. тонн

5. Первомайський — 17 тис. тонн

Аllseeds першою використала міжнародні кон�

тейнерні лінії при експорті рослинних олій і про�

теїнових продуктів з України. Для групи це не пер�

ший прорив сезону — її термінал рослинних олій

став другим за величиною подібним терміналом

на Чорному морі.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 27 лютого 2020 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Остання 

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 43,60 907 $10,1% $3,6%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,00 854 $2,4% $17,5%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 16,25 103 $7,4% 1,6%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 86,00 131 0,0% 15,4%

ІМК Варшава IMC PW PLN 12,10 102 $6,2% $2,8%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,50 19 $7,9% $5,4%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,41 3 $10,9% $6,8%
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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 28.02.2020 (07:30) по 03.03.2020 року (до 07:29), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 5650 5600 5400 – – 4550 – – – – 4760
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5520 5470 5270 – – 4420 – – – – 4630
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5440 5390 5190 – – 4340 – – – – 4550
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5500 5450 5250 – – 4400 – – – – 4610
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5500 5450 5250 – – 4400 – – – – 4610
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 5350 5300 5100 – – 4250 – – – – 4460
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5440 5390 5190 – – 4340 – – – – 4550
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5580 5530 5330 – – 4480 – – – – 4690
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 5225 5175 4975 – – 4125 – – – – 4335
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5300 5250 5050 – – 4200 – – – – 4410
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 5300 5250 – – – – – – – – 4410
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 5150 5100 4950 – – – – – – – 4330
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 5190 – – – – – – – – – 4370
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 5150 5100 4950 – – – – – – – 4330
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 5100 4950 – – – – – – – 4330
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 5100 5050 – – – – – – – – 4300
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 5100 5050 4900 – – 4000 – – – – 4300
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 5050 4900 – – 4000 – – – – 4330
Філія «Денихівська», Київська обл. – 5250 5200 5000 – – 4150 – – – – 4360
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4330
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 5150 5100 4900 – – 4000 – – – – 4280
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 5150 5100 4900 – – 4000 – – – – 4250
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4900 4850 4700 – – 3800 – – – – 3950
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 5000 4950 4800 – – – – – – – 4050

ПШЕНИЦЯ. Після позитивної корек�

ції, яка мала місце минулого тижня, пше�

ничні ф'ючерси на біржі в Чикаго знову де�

монструють негативну цінову динаміку та

зниження на 5% до сьогоднішнього дня.

«Ведмежий» ціновий тренд також спостері�

гається і на Паризькій біржі, проте зміц�

нення курсу євро відносно долара США

частково компенсує зниження котирувань. 

Незважаючи на те, що поточного тижня

на ринку пшениці був присутній інтерес з

боку одразу декількох державних покупців

та у рамках проведених тендерів сумарно

було закуплено 1,1 млн т продовольчої

пшениці, підтримки ринку це не надало, а

скоріше просто сповільнило темпи ціново�

го зниження. Падіння цін на новий урожай

пшениці спричинено сприятливими погод�

ними умови в Чорноморському регіоні та

очікуванням урожаю цієї культури в Росії

на рівні 81�85 млн т.

Станом на 27 лютого закупівельні ціни в
портах України наступні: пшениця 2�го класу:
5650�5840 грн/ т, 3�го класу: 5600�5840 грн/
т, фураж: 5400�5800 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Протягом останнього часу

традиційно для даної пори року подій на

ринку ячменю не багато, а торгова актив�

ність залишається незначною. Предметний

інтерес до даної культури спостерігався з

боку деяких державних покупців. Так, уряд

Йорданії на початку поточного тижня ор�

ганізував міжнародний тендер, у рамках

якого було закуплено 60 тис. т фуражного

ячменю з періодом поставки, що припадає

на першу половину липня. Слід зауважити,

що цього разу ціна реалізації виявилася на

декілька доларів нижчою, ніж на минулому

тендері, який було проведено 19 лютого. 

На тендері, організованому державним

агентством Тунісу, закуплено було 75 тис. т

ячменю з відвантаженням у квітні, при

цьому ціни переможців також поступають�

ся цінам попереднього тендеру. Такий стан

справ свідчить про те, що негативна тен�

денція на ринку ячменю повторює динамі�

ку цін на пшеницю та кукурудзу.

Станом на 27 лютого закупівельні ціни в
портах України на ячмінь перебувають у ді�
апазоні 4600�4900 грн/т.

КУКУРУДЗА. Коронавірус продовжує

чинити негативний вплив на бізнес�проце�

си в усьому світі, а котирування товарної

групи впевнено оновлюють антирекорди

2020 року, демонструючи негативний ціно�

вий тренд уже сім днів поспіль. 

Зволікання Китаю в питанні закупівлі

кукурудзи американського походження

створює тиск на поточні цінові індикації,

який посилюється планами США нарости�

ти площі під кукурудзою на 2020/2021 мар�

кетинговий рік. 

Товарний індекс Блумберг, а також його

зерновий субіндекс показують різке зни�

ження з початку календарного року на 10%

і 7% відповідно, що відображає не найкра�

ще становище всього комплексу у першо�

му кварталі. 

Виправити ситуацію, що склалася,

може лише активізація Китаю в якості ім�

портера кукурудзи, що, ймовірно, спричи�

нить коригування біржових котирувань і

цін на фізичному ринку. Паралельно з

вище зазначеним негативний вплив на

ціни на кукурудзу має зниження цін на

нафту та зростаючі запаси біоетанолу в

США, які наразі досягли свого піку з 2010

року. 

Серед решти новин варто відмітити, що

в Аргентині нещодавно стартували жнива

кукурудзи нового врожаю. За інформацією

аналітичних джерел, станом на поточну

дату у доброму та відмінному стані перебу�

ває 61% рослин. Минулого маркетингового

року на аналогічну дату даний показник пе�

ребував на рівні 57%. 

У Бразилії опади затримують польові

роботи з посіву другого врожаю кукурудзи.

Так, наприклад, у штаті Мату�Гросу сівба

проведена на 63% площі, виділеної для ви�

рощування даної культури, проти 74% на

цю ж дату роком раніше. Проте говорити

про негативний вплив даного фактору на

валовий обсяг виробництва кукурудзи у

Південній Америці поки зарано. 

Станом на 27 лютого закупівельні ціни в
портах України на кукурудзу перебувають у
діапазоні 4700�4900 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58704702)

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес$Трейдинг» на 27.02.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 4750 – 5100 5000 – – – 4150
ТОВ «Королівське ХПП» – 4750 – 5100 5000 – – – 4150
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4300
ТОВ «УкрАгроКом» – 4750 – 5100 5000 – – – 4150
ПАТ «Шарівське» – 4750 – 5100 5000 – – – 4150



Щоб вирішити завдання

кругового господарства, в Ні�

дерландах вважають за потрібне

впровадити такі заходи:

— Заміну важкої техніки

більш легкою із електродвигуна�

ми. Це має знизити ущільнення

шару родючого ґрунту;

— Зменшення викидів від

тваринництва;

— Відновлення екосистем за

рахунок збільшення біологічно�

го розмаїття. Нині в Нідерлан�

дах дослідники зафіксували

зникнення великої кількості

видів комах, через що знизилось

запліднення рослин;

— Більш широке впрова�

дження чистого виробництва. 

На шляху благих намірів як

завжди вистачає перешкод. Го�

ловна з них — потреба у великих

фінансових вливаннях і попер�

вах значно нижча від них відда�

ча. Ще одне гальмо — необхід�

ність фермерам задля успішної

роботи аналізувати величезну

кількість інформаційних даних.

У зв'язку з цим зростає значення

спеціалізованих консалтингових

фірм, які на базі вже накопиче�

них та опрацьованих масивів ін�

формації видають необхідні аг�

раріям рекомендації.

Німеччина: 
головна вимога
суспільства —
поліпшити
поводження
з тваринами 
«У НІМЕЧЧИНІ тваринництво

є, з одного боку, гордістю грома�

дян і виробників, а з іншого —

саме ця галузь піддається най�

сильнішій критиці з боку сус�

пільства», — розповів заступник

голови Ветеринарної асоціації у

справах захисту тварин (TVT)

професор Томас Блаха.

«На початку 20 століття 60%

населення Європи займались

фермерством. Тоді один фермер

годував окрім своєї родини ще 4

особи. 2020 року у Німеччині

фермери становлять менше 2%

зайнятого населення. І наразі

один німецький фермер годує

аж 160 осіб. А суспільство різко

критикує тваринництво, попри

успіхи у цій галузі», — розповів

фахівець.

Головна причина критики
сформульована так: люди ка�
жуть, що вони із задоволенням
вживають гарну їжу, але перей�
маються через те, що з тварина�
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Ідеологія 
кругової економіки
Її розробив і поширює вже згада�

ний Фонд Еллен МакАртур. Ви�

кладені на сайті фонду головні

принципи не є інструкціями, а ви�

глядають, скоріше, мотивуючими

закликами. Отже фундатори фонду

вважають нагальними такі ідеї:

Відмова від егоїстичного ви�

користання речей: якщо вони

потрібні на певний час, то їх не

обов'язково купувати, а можна по�

зичити. Деякі речі можна викори�

стовувати спільно. З книгами це

давно практикується.

Повторне користування

всім, чим можливо. Прикладом

високотехнологічного рішення

автори Фонду навели реновацію

автомобільних двигунів Renault.

Цей автовиробник вилучає із

своєї світової сервісної мережі

відпрацьовані двигуни і відновляє

на заводі під Парижем. Там агре�

гати розбирають, очищують і

знову збирають, додаючи потрібні

нові деталі на кшталт насосів, змі�

шувачів тощо. Оновлені двигуни

мають трохи коротшу проти

нових гарантію, але коштують де�

шевше. На доданій вартості скла�

дених заново двигунів Renault за�

робляє набагато більше, ніж про�

даючи нові.

Використання вживаних

речей із зміною призначення. Яс�

кравий приклад — це використан�

ня вживаних піддонів із деревини

в якості меблів.

Проектування речей із роз�

рахунком на їхню ефективну ути�

лізацію або повторне використан�

ня в іншій якості.

Використання відходів вели�

ких підприємств із масовим вироб�

ництвом як сировини в інших га�

лузях. Наприклад, в Європі давно

застосовують як одну зі складових

покриття доріг попіл з ТЕЦ.

Збільшення рівня переробки

та повторного використання може

створити додатково $1 трильйон

для глобальної економіки до 2025

року. Таку цифру на економічно�

му форумі у Давосі озвучили дос�

лідники Фонду Еллен МакАртур.

Колообіг продуктів
сільського
господарство
КОЛООБІГ їжі — це основна ідея

безвідходної технології у тварин�

ництві і птахівництві. Прикладом

реалізації такого підходу є будів�

ництво 2017 року ферми на 24

тис. курчат у Нідерландах непо�

далік міста Оірло. Проект розро�

бив і реалізував фермер, досвідче�

ний птахівник Рууд Зандерс.

Цього року він посів друге місце у

списку Duurzame�100, яким у Ні�

дерландах вшановують упрова�

джувачів інновацій на принципах

сталого розвитку.

Як розповів фермер виданню

Poultry World.net, ідею для своєї

технології курячої ферми для по�

стачання яєць він запозичив із об�

разу життя своїх батьків. У сімей�

ному господарстві ніколи не ви�

кидали залишки, а годували ними

свиню. Після відгодівлі свиню за�

бивали й їли. «Озираючись назад,

я бачу, що це було кругове сільське

господарство в чистому вигляді»,

— каже Зандерс. 

У круговому сільському госпо�

дарстві йде перетворення потоків

залишків їжі на тваринний білок

максимально ефективно. Курка,

яка несе яйце, робить це сама.

Відгодовування тварин на м'ясо

набагато менш ефективно, вважає

птахівник.

Згідно з принципами кругово�

го сільського господарства, слід

використовувати родючий ґрунт

для вирощування овочів. Неродю�

чі ґрунти придатні для випасу мо�

лочних тварин. Залишки харчів,

не спожитих людиною, йдуть на

корм тваринам, які максимально

ефективно перетворюють їх на

тваринний білок.

Зандерс бачить головним ви�

кликом впровадження кругового

землеробства «конкуренцію» між

людьми та тваринами за родючі

землі. Питання у тому, що дасть

кращий ефект для суспільства —

вирощування зерна для людей на

родючих ґрунтах чи використан�

ня цих земель для випасу ВРХ і

свиней?

Пазли 
майбутнього полотна
«кругове господарство» 
НАРАЗІ вже є багато технологій,

які стануть основою кругового

сільського господарства. Але вони

складуть систему, коли буде нала�

годжений механізм укладання

угод між постачальниками, розу�

міння виробника, якої якості

мають бути залишки його техно�

логій, щоб цей продукт взяли за

сировину на іншому виробництві. 

А ось кілька яскравих прикла�

дів. Так, влітку 2019 року в Нідер�

ландах в місті Берген�оп�Зом від�

крито найбільший у світі завод з

виробництва комах для отриман�

ня з них білку як компонента тва�

ринних кормів. Новація, що ро�

бить завод унікальним, полягає у

тому, що на місці одразу відбу�

вається переробка сировини на

корм. Відповідність принципам

кругової економіки проявлена у

тім, що залишки рослинної їжі пе�

реробляються на корм комахами,

які, в свою чергу, є сировиною для

кормів.

В Нью�Йорку ще 2014 року

міська влада впровадила програму

«компостних острівців», щоби ви�

рішити проблему надлишку хар�

чових відходів. Наразі майже 30%

із 14 млн тонн сміття відпра�

вляється на звалища за межами

міста на виготовлення органічно�

го добрива. Нещодавно мер міста

озвучив плани заходів, які дозво�

лять досягти нульової кількості

відходів до 2030 року.

Канада повідомила про впро�

вадження технології безвідходно�

го сільського господарства. Нова�

ція розроблена Товариством ката�

лізаторів агроінновацій. 2007 року

підприємець Крістофер Буш за�

снував компанію Catalyst Power,

яка встановила перший у Бри�

танській Колумбії анаеробний ав�

токлав. Агрегат діяв так ефектив�

но, що виробничники отримали

змогу направляти вироблений

бактеріями газ відразу в газогін. 

Також у Товаристві каталізато�

рів агроінновацій розроблено про�

єкт із вирощування ряски у стіч�

них водах зі ставків рибного гос�

подарства. Ряска очищує воду —

поглинає розчинений у рідині газ

вуглець. Також ряску можна зго�

довувати рибам, свиням і застос�

увати для низки страв для людей.

Наразі фахівці працюють над

створенням замкнутого циклу:

гній�автоклав�добриво�ставок для

ряски�водоочистка�корм для

корів — і знову гній.

Костянтин Макульський

Кругове 
сільське господарство
Circular farming

І ХОЧА теми форумів звуча�

ли кожна по�своєму, їх об'єд�

нала важлива мета: спікери
попереджали Україну про
виклики на шляху інтенсифі�
кації аграрної галузі. І це
були не «жахалки», а прог�
нози на базі реальних про�
блем, які тиснуть на аграріїв
у найрозвинутіших країнах
Європи.

Нідерланди: 
три етапи аграрної
інтенсифікації
ДОСВІДОМ Нідерландів по�

ділився доктор Франс Ліпс,

старший консультант з пи�

тань політики Міністерства

сільського господарства. 

Отже, головною пробле�

мою аграрної галузі Нідер�

ландів є велике навантажен�

ня на довкілля. Впроваджува�

ні після Другої світової війни

інтенсивні методи сільського

господарства вивели країну у

світові аграрні лідери. Техніч�

ний поступ аграрного секто�

ру в Нідерландах після 1945

року відбувався у три етапи.

Перший — 1960�1980 роки —

тривало впровадження авто�

матизованих систем керуван�

ня технікою. Досягнення

цього етапу — робота машин

на полях без людей. Другий

етап — 1990�2000 роки — за�

стосування точного внесення

добрив та засобів захисту ро�

слин. Третій етап почався

приблизно 2010 року, триває

зараз і має на меті впрова�

дження ІТ�технологій із за�

стосуванням штучного інте�

лекту. Цей етап має на меті

зменшення шкідливого впли�

ву на навколишнє середови�

ще і стати адекватною техно�

логічною відповіддю на зміни

клімату. 

«За даними міжнародних

досліджень, лише третина

всіх харчових продуктів у

світі споживається. Третина

втрачається на етапі вироб�

ництва. Покращити ситуацію
зможе кругове господарство.
Це принцип господарюван�

ня, за якого відходи одного

процесу виробництва вико�

ристовуються в якості сиро�

вини для іншого. Головне

завдання при цьому — збе�

регти якості земель, продов�

жуючи ефективне виробниц�

тво», — пояснив доповідач.

ТВАРИННИЦТВО У рамках ділової програми
X Міжнародної виставки АгроВесна72020
відбулися Нідерландсько7Український
агрофорум та День Німеччини. Перший захід
був присвячений питанням впровадження IT7
технологій в аграрну галузь та застосуванню
нідерландського досвіду в Україні. Учасники
другого заходу присвятили головну увагу
актуальним питанням тваринництва в Німеччині.



ми поводяться погано. «І це не

вигадки лише активістів із Ні�

меччини, це глобальні ідеї, які

перетнули кордони, згодом із

цим доведеться працювати і в

Україні. Вимоги до підсилення

захисту тварин дедалі більше

впливатимуть на виробництво

продуктів тваринництва і торгі�

влю ними», — певен ветеринар.

Критики галузі тваринниц�

тва незадоволені тим, як утри�

мають тварин, як їх годують, як

застосовують антибіотики у ра�

ціоні харчування та догляді, і як

ведеться контроль залишків

препаратів у готових продуктах

людського харчування, що по�

трапили на полиці магазинів.

На думку доповідача, зага�

лом ці перестороги суспільства

мають підґрунтя. Використання
антибіотиків у тваринництві
призвело до зростання стійкості
бактерій до таких препаратів,
викликало появу стійких бакте�
рій, небезпечних і для тварин, і
для людей. Наразі виклик —

зменшення використання анти�

біотиків у тваринництві. Як це

зробити? Перейти до контролю

використання антибіотиків на

кожну тварину, відмовитися від

застосування препаратів за се�

редніми нормами на все наявне

поголів'я.

Критика поводження з тва�

ринами спрямована на поліп�

шення умов їхнього утримання.

Що робити для уникнення

страждання тварин? Слід ство�

рювати біологічне чисте вироб�

ництво — «зелені ферми». Але в

Німеччині кількість працюючих

на фермах людей зменшується,

молодь їде у міста. Таким чином

знижується рівень догляду за

тваринами, навіть попри авто�

матичні системи управління і

механізацію ферм. Суспільство

тисне з цього приводу — активі�

сти без дозволу власників,

часто�густо вночі проникають

на ферми, фільмують як утри�

мують тварин, а потім це публі�

кують у соцмережах. І не втаєм�

ничені у сільське господарство

люди це бачать і вірять, що з

тваринами поводяться погано

скрізь. У погані новини зазви�

чай суспільство вірить легше,

тому дуже важко потім переко�

нувати людей, що такі факти

поодинокі. 

Що ж таке добробут тварин,
якого вимагає суспільство? Це

забезпечення тваринам ком�

фортних умов. «Наприклад,

свині — тварини дуже допитливі,

прагнуть весь час щось шукати,

але утримання у загоні позбавляє

їх цієї природної потреби. Насе�

лення ж думає, що якщо вироб�

ники повернуться до практики

невеликих свиногосподарств із

традиційним утриманням рівня

1900 року (неінтенсивного типу),

то це буде ідилія для тварин. І

ніхто не пам'ятає, якими примі�

тивними були насправді умови

утримання тварин у ті часи. Тож

треба людям доводити, що саме є

справжнім добрим поводженням

з тваринами», — вважає допо�

відач. 

На його думку, основний

засіб покращення якості догля�

ду за тваринами — це збільшен�

ня часу, який працівники про�

водять на фермі, знають кожну

із утриманих тварин і щоденно

їх контролюють. (Тут слід зазна�

чити, що існують і протилежні

думки: що менша присутність

людини на фермі біля тварин, то

менше стресу для останніх. І вони

краще почуваються — прим. ред.)

Наразі  країні�члени ЄС

мають консенсус із приводу пе�

ребудови сучасних методів ве�

дення тваринництва. Напри�

клад, під тиском громадськості

в країнах ЄС від початку 2019

року хірургічна кастрація про�

мислових тварин може здійсню�

ватися лише під наркозом, а

деякі країни, до яких належить і

Німеччина, взагалі відмовилися

від цієї операції. У свинарстві,

наприклад, щоби позбутися не�

приємного запаху м'яса кнурів,

їх слід каструвати ще маленьки�

ми. Однак сучасна наука на про�

тивагу цим «варварським мето�

дам» пропонує або застосування

імунізації (хімічної кастрації,

опосередкований вплив якої на

здоров'я людини після вживан�

ня такого м'яса остаточно не

вивчено), або створення умов

високого комфорту утримання і

відгодівлі тварин, який потребує

вкладання довгої копійчини.

Але як суспільству і фахів�

цям (у даному випадку провід�

них країн світу) з'ясувати, хто з

фермерів добре працює з твари�

нами, а хто ні? Існує простий

метод — порівняння рівня

смертності тварин на підприєм�

ствах за певні періоди. Такі

данні фермери мають надавати

за запитами облікових інститу�

тів. Небажання надати таку ін�

формацію є сигналом тривоги,

який поступає у державні кон�

тролюючі органи. Таке підпри�

ємство відвідує відповідна ін�

спекція, виявляє негаразди та

навчає фермера, як все випра�

вити. Також здійснюється кон�

троль кількості робітників на

підприємстві в залежності від

числа поголів'я. Наприклад,

утримується 5 тис. голів — треба

четверо робітників, щоб догляд

був належний, на утриманні 10

тис. голів — вісім робітників.

Забезпечення належних

умов утримання поголів'я тва�

рин потребує грошових вкла�

день власників господарств, тож

якісна сільськогосподарська

продукція на полицях магазинів

дорожчає рок від року. Щоби

ціни залишалися доступними

для споживачів, держава зазви�

чай втручається за допомогою

непрямого регулювання. 

У Німеччині діє система

кольорового маркування свіжих

та охолоджених продуктів. Коли

контролюючі органи впевненні,

що утримання тварин належне,

товарна наліпка зелена, коли є

дещиця сумніву — жовта, коли

марка червона — тварини утри�

мувалися неналежним чином,

хоча продукт цілком прийнят�

ний. Інакше б він там на по�

лицю магазину не потрапив.

* * * 

ЗВІСНО, поводження людини з

промисловими тваринами має

бути гуманним, виходячи з

думки, що «ми відповідаємо за

тих, кого приручили». І в нашій

країні з розвитком технологій і

глобалізації виробництва про�

цес утримання стає більш гу�

манним. Однак перехід від про�

мислового до «гуманного» ви�

робництва м'яса тривалий, адже

зачіпає, у тому числі, фінансові

інтереси як виробників, так і

споживачів. 

У німців також існує багато

проблем у тваринницькій галу�

зі, насамперед через перевироб�

ництво. За даними Федерально�

го статистичного відомства, ін�

формує dw.com, у першій поло�

вині 2019�го в Німеччині було

забито 29,4 млн свиней, великої

рогатої худоби, овець і кіз та цю

кількість перероблено на 3,9

млн тонн м'яса. Це, як і раніше,

один із найвищих показників

серед інших країн світу. 

Попри те, що в цій країні ви�

робляється набагато більше

м'яса, ніж споживають самі

німці, у супермаркеті, як прави�

ло, вони надають перевагу де�

шевому м'ясу, а не екологічно

чистим продуктам, виробники

яких зазвичай більше піклують�

ся про умови утримання тварин.

Бо ціна на екопродукти в се�

редньому вчетверо вища за ви�

роблені інтенсивним шляхом.

Щоби покращити ситуацію

в галузі, бо працівники ферм

через перевиробництво м'яса

мають значно менші статки, аг�

рарні чиновники та екологічні

активісти і захисники тварин

ініціюють підвищення з 7% до

19% ставки ПДВ на м'ясо і про�

дукти тваринного походження.

А додаткові кошти, які у зв'язку

з підвищенням податку з'яв�

ляться в бюджеті, пропонують

виділяти на поліпшення умов

для утримання тварин. Напри�

клад, на перебудову і переоблад�

нання приміщень для утриман�

ня худоби й птиці.

Але ця ідея викликала хвилю

критики. Її противники кажуть,

що підвищення податку буде

несправедливим з соціальної

точки зору. Адже ціни стануть

вищими для всіх громадян, не�

залежно від рівня їхніх доходів.

Зокрема, у разі підвищення

ПДВ півкіло антрекота кошту�

ватиме не EUR 7, а вже EUR

7,78, а кілограм ковбаси не EUR

3,73, а цілих EUR 4,15. Против�

ники підвищення податку заз�

начають, що такі заходи можуть

підірвати бюджет сімей із

низькими доходами.

У ефективності подорожчан�

ня м'яса сумнівається чимало

експертів. Адже м'ясо є страте�

гічним харчовим продуктом для

європейців, і більш заможні

верстви населення не зменшать

його споживання, а ситуацію за

рахунок бідних не виправити.

До того ж, якщо в Німеччині

м'ясо зросте в ціні, то в решті

країн залишиться на попе�

редньому рівні, а це вже інша

проблема — дешевий імпорт… 

Політики від партії «Союз�

90/Зелені» вважають за краще

почати зі зниження податкових

пільг для виробників м'яса. Мо�

тивують просто: «Ми субсидує�

мо масове індустріальне тварин�

ництво, виділяємо на це тяжко

зароблені бюджетні кошти. Але

насправді нібито «дешеве» м'ясо

коштує суспільству набагато до�

рожче, адже необхідно врахову�

вати наслідки, які несе з собою

ведення сучасного індустріаль�

ного тваринництва. Це, напри�

клад, витрати, пов'язані з наван�

таженням на клімат у зв'язку з

масштабними викидами в атмо�

сферу вуглекислого газу. Це ви�

трати через надмірне викори�

стання антибіотиків у процесі

виробництва свинини або зро�

стання вартості очищення ґрун�

тових вод через забруднення їх

нітратами. «Ось тоді б це було

чесне порівняння з вартістю

екологічно чистого м'яса», —

резюмували політики.

Костянтин Макульський

Артем Житков
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Добробут тварин і агроIT: 
досвід Нідерландів та Німеччини

В одному зі свинарників у Німеччині. Фото: Deutsche Welle, https://www.dw.com/
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Органічний ягідний бізнес: 
помилки 2019 — перспективи 2020

Ягідна статистика
ПІДБИЛА підсумки роботи 2019�го цієї

спільноти та накреслила плани на 2020 рік

під час форуму S�Fruit Transformation ди�

ректорка Organic Business School Олена

Дейнеко. Її доповідь базується на аналітиці

«Дослідження ринку органічної плодоово�

чевої продукції 2019», створеній Українсь�

ким проектом бізнес�розвитку плодоовочі�

вництва (UHBDP), сертифікаційним під�

приємством ТОВ «Органік Стандарт» та фа�

хівцями Organic Business School, зібраній

шляхом прямого опитування учасників

ринку.

Згідно з дослідженням, загальний на�

стрій виробників у цілому оптимістичний.

Проте на тлі постійного підвищення видат�

ків на виробництво, їхня прибутковість не

збільшується. Тому органічні виробники

шукають нові бізнес�моделі, працюють над

зміною напрямків збуту тощо.

В Україні органічне ягідництво — ринок

молодий, який має проблеми з технологія�

ми, збутом, персоналом. Проте ці ризики

не співставні із націнкою, яку створює збут

органічного продукту, зазначають операто�

ри ринку. 

Структурно вітчизняний органічний

ягідний ринок має такий вигляд: 82% виро�

бляє овочі, фрукти і також ягоди; 63% —

тільки ягоду. 

Більш за все опитаних фермерів турбу�

ють проблеми зі збутом — близько 70%

опитаних виробників. «Ця відповідь рес�

пондентів, з одного боку, дивує, адже ринок

величезний, — зазначила доповідачка. —

Світовий попит на органічну продукцію

стабільно зростає щороку на приблизно

10%». І пояснила такий парадокс вітчизня�

ного органічного ягідництва недосвідчені�

стю великої кількості виробників, які не в

змозі сформувати товарну партію, пройти

сертифікацію якості продукції тощо. Попри

названі проблеми, 32% учасників ринку

зазначили, що зі збутом все гаразд. 

Запропонована покупцями ціна не

влаштовує 29% органічних фермерів. Мала

товарна партія, що гальмує експорт, турбує

15% фермерів.

На відсутність культури споживання

серед населення поскаржилися 12% опера�

торів ринку, ще 12% хвилює проблема із не�

тривалим терміном зберігання продукції, її

погана транспортабельність. Не влаштову�

ють умови продажу 6% органічних вироб�

ників. 

Проблему формування товарних партій

для експортних поставок можна було б ви�

рішити за рахунок об'єднання у кооперати�

ви, вважає доповідачка. Більшість суб'єктів

господарювання ведуть мікровиробництво

— насадження 1�2 га, маленькі партії, неве�

лика врожайність. Тож їм самотужки вирі�

шити головні ринкові проблеми важко,

треба об'єднуватися. Але 80% учасників ор�

ганічного ягідного ринку не є членами ко�

оперативів. 

Розповідають фермери 
Олег Науменко, керівник фірми

BigBlue, співвласник та управляючий

партнер СВК «Ягідки», назвав роботу 2019

року «відносно успішною». Компанія гос�

подарює га 55 га, з них лохина займає 44 га.

Ягідна продукція сертифікована за прото�

колами «Органік Стандарт» і Global G.A.P.

За словами господаря, рослини чорниці

висаджували впродовж 2016�2019 років.

2019�го кущі вперше плодоносили на площі

18 га. Тоді зібрали 40 тонн за два місяці, із

них 70% відносно успішно експортували.

Відносним він назвав успіх тому, що поку�

пець (німецька міжнародна мережа супер�

маркетів Lidl) хоча і отримав всі відповідні

результати аналізів продукції, але органіч�

ною її так і не визнав — через невеликий

обсяг. Ягоду було продано як якісний, але

не органічний продукт.

І це була одна з ключових помилок ме�

неджменту фірми у прагненні вийти на

ринок ЄС, вважає фермер. «Минулого року

ми дуже хотіли вийти на серйозний євро�

пейський рітейл. Ми вийшли на серйозно�

го, але не преміального суб'єкта — мережу

супермаркетів Lidl, що присутня у більшо�

сті країн ЄС і розвивається в Австралії та

США. Але Lidl дуже негнучкий, йому важко

швидко ухвалювати рішення про допуск

нових, до того ж нішевих продуктів на по�

лиці», — відзначив доповідач. 

Тому цьогоріч політику експорту буде

переглянуто: BigBlue не співпрацюватиме з

покупцями, яких цікавить просто ягода гар�

ної кондиції і не цікавить органічна продук�

ція. Натомість фірма шукатиме в Європі ні�

шевий рітейл, готовий гідно платити за

продукцію преміальної якості. Традиційний

європейський рітейл за органічну продук�

цію зараз платити належним чином не го�

товий.

Минулого року за кордон фірма прода�

ла 30 тонн чорниці, а в Україні — 10 тонн.

«На внутрішньому ринку все сподобалося

значно більше, ніж за кордоном. Зростає

пізнаваність продукції, вже є певна конку�

ренція. Якоїсь миті на українському орга�

нічному ринку ягід виникне тиснява, — по�

ділився очікуваннями пан Науменко. —

Тому ми вже починаємо шукати нові

ринки. Цікавість спрямована на Середній

Схід, де підвищується споживання органіч�

ної ягоди. У тому напрямку з України вже

щодня літає вантажний літак із забезпечен�

ням потрібного охолодження для 7 тонн

продукції. У наших планах поточного року

продати до 45 тонн в України і стільки ж —

за кордон». Для експорту фірма шукатиме

нішевий рітейл у Нідерландах, Німеччині,

Великій Британії. В Україні цього року

співпраця триватиме тільки з однією торго�

вою мережею.

Борис Кукунін, власник і голова ФГ

«Золота ягода», (47 га угідь, із них 22 га

освоєні — 20 га під малину і 2 га під лохи�

ну), вважає, що у підсумку торік досягнуто

середній результат. Головною проблемою в

агротехнології виявилася погода, не було

дощів. Мала кількість води весною позна�

чилася на ефективності живлення та захи�

сту рослин. Продовження посухи призвело

до втрати можливість впливати на процеси.

Врешті врожайність впала: отримали 60%

від плану. 

На підприємстві органічну малину ви�

рощують п'ять років. «Кожен рік виникали

ризики: спочатку було страшно садити, далі

на рослини напали хвороби. А як їх поборо�

ли, настали питання із персоналом. 2019

року на перше місце вийшла проблема

води», — згадує пан Кунін. 

Дещо ускладнили роботу господарства

торік дві державні перевірки. Першою

прийшла перевірка дотримання екологіч�

ного законодавства зі спеціального водоко�

ристування. Тому довелося відкласти ство�

рення свердловини, на підприємстві чекали

результатів перевірки. Наступною була пе�

ревірка по ефективному використанню

землі — чи правильно фірма хазяйнує, щоб

збільшити врожайність? «Це були випробу�

вання, але тепер знаємо, як готуватись до

держаних перевірок», — відзначив фермер. 

Виходячи з набутого досвіду, слід зупи�

нитися на 20 га малини й її посадки не роз�

ширяти. Нинішнього року на плантації ма�

лини будуть виправлені всі визначені фер�

мером помилки. 

Кажучи про кадрове питання, фермер

відзначив, що врожайність 2019 року була не

надто великою, тож 90 постійних робітників

з місцевих жителів впоралися спокійно. 

Нинішнього року підприємство планує

збільшити оплату робітникам, щоб утрима�

ти їх. Для цього торік купили автобус для

доставки людей у поле. Також тут планують

організувати житло для сезонних робітни�

ків з віддалених регіонів.

«Потрібно готуватися, що проти мину�

лого (130 грн/кг) цьогоріч ціна на малину

буде нижчою, бо крім природних умов на

ціноутворення впливатимуть коливання ва�

лютного курсу», — вважає доповідач. 

За п'ять років роботи партнери�покупці

мінялися: якщо 2018 року їх було п'ятеро,

то 2019�го знайшовся один, на якому фер�

мер і зосередить співробітництво — це

великий трейдер, що має потужності замо�

розки.

У планах 2020 року — розширення асор�

тименту ягід із закладанням плантацій по�

луниці, суниці, порічки та обліпихи. Для

збору малини підприємство спробує застос�

увати електронний облік збирання ягоди на

полі. Також планується запровадити охоло�

дження малини. 

Сергій Стеценко, директор і спів�

власник ТОВ «Диканські ягоди», керівник

кооперативу «Панфрут Україна», розповів,

що при виході на експорт українським ви�

робникам треба враховувати, що потенцій�

них покупців з Європи при прямому спіл�

куванні в першу чергу цікавить якість про�

дукції і тільки потім — ціна. Це, вважає до�

повідач, пов'язано з пам'яттю європейців

про катастрофу на Чорнобильській АЕС.

Коли заходить мова про органічні ягоди з

України, «чорнобильський стереотип»

європейців виступає перешкодою, яку

треба допомогти їм обійти — терпляче і пе�

реконливо розповісти, що в Україні є

справжнє органічне сільгоспвиробництво.

Також варто врахувати, що покупці з Євро�

пи не бажають брати хоч і якісні, але ягоди

без сортування. Якщо йти з товаром в

Європу, слід запроваджувати сортування і

закладати витрати на це.

Говорячи про проблеми 2019 року, пан

Стеценко виділив кадрове питання в роз�

пал сезону. Постійних працівників з місце�

вих жителів не вистачає, довелося запрошу�

вати приїжджих. Погодилася працювати

бригада із Західної України, яка розповідала

про свою ефективну працю в Польщі і Сло�

венії, про збирання понад 40 кг за день на

людину. На практиці все виявилося значно

менше, плюс подіяв фактор дисципліни.

«То релігійне свято і не можна працювати,

то просто сильно погуляли напередодні, а

сьогодні в поле не вийшли. Через два тижні

з цією бригадою довелося розлучитися», —

описав ситуацію виробник.

Говорячи про перспективи розвитку, до�

повідач наголосив, що необхідно врахову�

вати зміни клімату. На підприємстві зіштов�

хнулися з тим, що 2019 року діюча система

поливу в літню спеку не впоралася, кущі

малини всихають. І це при тому, що підпри�

ємство має спеціальну водойму для акуму�

ляції води. Довелося терміново ставити до�

датковий насос, його робота збільшила по�

дачу води, кущі ожили, але певних втрат

уникнути не вдалося.

Костянтин Макульський

Група ягідних культур є найбільшою серед усієї плодово$овочевої катего$

рії органічного сільгоспвиробництва в Україні за площею, обсягами та

кількістю виробників. На 2018 рік (підсумки 2019$го ще уточнюються), за

даними «Органік Стандарт», в Україні діяли 106 виробників органічної

ягоди. Із них 86 займаються малиною на площі близько 582 га, лохину на

106 га вирощують 14 фермерів, із суницею на 75,5 га працюють 23 госпо$

дарства. Ще 22 господарства працюють із аргусом, чорною і червоною

смородиною, жимолостю та ягодою годжі на площі близько 100 га. Крім

того, 25 виробників$органіків вирощують дві та більше ягідних культур.



То є рейдерство чи як?
НАПРИКІНЦІ минулого року мі�

ністр юстиції України Денис Ма�

люська оголосив про кінець епохи

рейдерства: «Про системне рей�

дерство, я мав на увазі. В Україні

зараз немає активно працюючих

груп або компаній, які заробляють

свої гроші на тому, що вони рейде�

рують бізнес або громадян, влас�

ників великих об'єктів нерухомо�

сті. Це припинено». І потім додав:

«Бувають поодинокі випадки коли

хтось, десь на якомусь дрібному

об'єкті... разовий випадок. Це все

ще відбувається. Ми не можемо

сказати, що повністю припинено

рейдерство в країні. Але епоха рей�

дерства закінчилася, це однознач�

но». Це він заявив в ефірі одного з

телеканалів. 

А на початку лютого вже 2020�

го в інтерв'ю для видання «Сегод�

ня» він сказав таке: «…настав час

посилено боротися з тими, хто чи�

нить незаконні операції з земель�

ними ділянками. Актуальність

такої боротьби прогнозовано зрос�

те, щойно буде впроваджена зе�

мельна реформа. Скоріш за все,

що ті, хто передав земельні ділян�

ки в оренду на 40 або 50 років, — у

цих людей може виникнути ба�

жання поміняти умови користу�

вання землею після зняття мора�

торію на продаж. До речі, скарг,

що стосуються земельних питань,

стає все більше».

Тобто земельне рейдерство все

ж існує. Тож немов би і скінчилася

епоха, а немов би й ні. І, ймовірно,

нова епоха рейдерства розпочнеть�

ся після ухвалення законопроєкту

про обіг сільськогосподарських зе�

мель, адже нове необкатане законо�
давство — ласий інструмент для
рейдера. 

Те, що рейдерство нікуди не

поділося, прекрасно розуміють

практикуючі юристи, які й давали

поради, як вберегтися чи відбити�

ся від рейдерів, на II Business &
Legal Agri Forum, який нещодавно

відбувся в Києві. 

Рейдерські схеми 
і можливий захист
КЕРІВНИЦЯ практики аграрного

та земельного права Everlegal Світ$

лана Тетеря: «Попри декларацію

міністерства юстиції щодо кінця

епохи рейдерства, насправді про�

блеми учасників аграрного ринку

залишаються ті самі, залишаються

больові точки у земельному банку

кожного підприємства у зв'язку з

тим, що правове регулювання у
нашій країні не готове до тих викли�
ків, тих нових схем, які генерують
конкуренти на ринку, переманюючи

людей. Ці проблеми не будуть ви�

рішені, доки не будуть вирішені

проблеми соціального становища

власників земельних ділянок, ос�

кільки, скільки не мотивуй, скіль�

ки не заохочуй людей, за додатко�

ву винагороду вони можуть перей�

ти до конкурентів». 

Юристка розглянула ті схеми,

які наразі генерують недобросовіс�

ні компанії, щоб незаконно прив�

ласнити чужі активи.  

Найлегша схема, від якої нема
наразі ефективного способу захисту
— це просто прийти і зайняти чужу
землю. Поліція не хоче реагувати

на такі випадки, правоохоронці

приїжджають і максимум, що от�

римує орендар, це протокол огляду

місця подій, де описують осіб і тех�

ніку, що перебувають на земельній

ділянці. Далі з цим відправляють

до суду, навіть не реєструючи кри�

мінальне провадження. 

Держгеокадастр теж сумнівний

помічник у вирішенні цієї пробле�

ми, оскільки за весь час існування

відомства держава не спромоглася

зробити порядок проведення пе�

ревірок Держгеокадастром, який

би фіксував факт самовільного

зайняття земельної ділянки. Це

відбувається у порядку звернення

громадян, надається звернення на

проведення перевірки і протягом

місяця фахівці Держгеокадастру

виїжджають на земельну ділянку, а

там вже, звісно, нікого немає і зі�

брано весь урожай. 

Поради юриста у випадку, коли
відбувається захоплення земельної
ділянки без жодних документів, це
фіксувати перебування будь�якої
техніки чи сторонніх осіб на земель�
ній ділянці, щоб мати можливість
звільнити ділянку у судовому поряд�
ку. При фіксації бажана наявність

адвоката, як особи, яка має право

опитувати осіб, проводити фікса�

цію, у зв'язці з геодезистом, який

допоможе адвокату скласти прото�

кол огляду, який потім використо�

вуватиметься в судовому процесі. 

Важлива і наявність внутріш�

ньої системи безпеки або зовніш�

ньої охорони, щоб взагалі зайти на

поле і провести відповідні дії для

фіксації порушень. «Якщо цей мо�

мент порушено чи пропущено, по�

рушення належним чином не за�

фіксовано, то у судовому процесі

ви програєте, оскільки свідчень

директора зазвичай недостатньо, а

свідчення без кадастрових номерів

розглядаються судом як неналежні

докази», — зазначила юрист. 

Актуальною залишається і про�
блема маніпуляцій з державними ре�
єстрами з боку рейдерів. «Моє спо�

стереження: кількість скарг по зе�

мельним питанням не зменшуєть�

ся. Можливо, масові зловживання

державними реєстраторами при�

пинилися, проте і далі продовжу�

ють діяти сірі схеми для припи�

нення права власності добросовіс�

них агровиробників», — розповіла

С. Тетеря. 

Найпоширеніша схема — це
припинення під будь�яким приво�
дом, законним чи незаконним,
права орендаря у Державному реєс�
трі речових прав на нерухоме майно.
Відразу ж реєструється оренда або

емфітевзис конкурента. Аби запо�

бігти цьому, юристка радить пере�

віряти у договорах оренди наяв�

ність механізму одностороннього

розірвання договору, наявність

чітко виписаного механізму розір�

вання, щоб потім можна було пе�

ревірити, чи дотримався реєстра�

тор цього механізму. Також слід

обмежити можливість розірвання

договорів оренди недобросовісним

менеджментом, прописавши в ста�

туті, що рішення про припинення

договорів оренди приймається ви�

ключно на загальних зборах,

таким чином антирейдерській ко�

місії буде легше скасувати неза�

конний правочин.

Ще одна популярна схема — це
реєстрація земельної ділянки як но�
вого об'єкта нерухомого майна шля�
хом зміни кадастрового номеру, по�
ділу/об'єднання земельних ділянок
без перенесення записів про зареєс�
тровані права на земельну ділянку.
Внаслідок поділу чи об'єднання

земельної ділянки відбувається

скасування реєстрації земельної

ділянки, на яку зареєстроване

право оренди, реєструються нові

земельні ділянки, з новими кадас�

тровими номерами, а реєстратор

не переносить записи щодо старо�

го кадастрового номеру, а реєструє

на них договори оренди чи емфі�

тевзису. Юристка повідомила, що

у даному випадку, оскільки є фор�

мальне порушення реєстрації,

можна звертатися до антирейдер�

ської комісії. «Є можливість у су�

довому порядку оскаржити новоу�

кладені договори, але є нюанс, що

ви не повернете у первісний стан

державну реєстрацію через те, що

хоча законом і передбачено мо�

жливість скасування державної ре�

єстрації земельної ділянки, техніч�

но Державний земельний кадастр

не дозволяє підтягнути державну

реєстрацію старої земельної ділян�

ки і поновити всі записи в ньому.

У даному випадку потрібно буде

вносити зміни в судовому порядку

в договори оренди, змінюючи його

істотні умови вже за новими ка�

дастровими номерами. І вже на

підставі судового рішення про

внесення змін реєструвати за

собою заново право оренди», —

повідомила С. Тетеря.

Позапроцесуальні
інструменти протидії
рейдерству 
АДВОКАТ, партнер АО «MIT�

RAX» Олександр Строкань роз�

повів про нестандартні інструмен�

ти захисту прав аграріїв проти рей�

дерства. Нерідко рейдери пра�

цюють разом із правоохоронними

органами, і зазвичай це місцеві

правоохоронці. За порадою адво�

ката, немає сенсу намагатися «зла�

мати через коліно» місцеві правоо�

хоронні органи, місцеві суди.

Краще, на його думку, перетягнути

кримінальне провадження на

дружню територію, щоби саме по�

страждалий і його захист могли

контролювати хід судового розслі�

дування. 

Він навів також позапроце�

суальні інструменти протидії рей�

дерству. Зокрема, це робота зі ЗМІ,

робота з репутацією. Суть цих дій
полягає в тому, щоб нейтралізувати
або зробити недоцільними заходи
протидії захисту ваших прав. «За�

звичай, коли рейдер атакує, у

нього є подальший план, як від вас

відбиватися. Це підкуп правоохо�

ронних органів, підкуп судів, під�

куп, будемо чесними, антирейдер�

ської комісії, яка з формальних

підстав ігнорує ваші скарги. Якщо

буде відповідний суспільний резо�

нанс, створена позитивна репута�

ція довкола цього питання на вашу

користь, ні ті ж судді, ні правоохо�

ронні органи не зможуть винести

незаконне рішення», — пояснив

адвокат. 

Ще один позапроцесуальний

інструмент, який може бути ефек�

тивним — робота з «номіналами».

Бенефеціари рейдерських атак

самі не люблять світитися, реєс�

труючи активи на підставних тре�

тіх осіб, які виступають номіналь�

ними власниками. «Приклад з

нашої практики: за допомогою ма�

ніпуляції з реєстром речових прав

у нашого клієнта було відібрано

досить значний масив земельних

ділянок. У подальшому ці землі

були «перекинуті» на юридичну

особу і там вони і перебували. Ми

звернулися до антирейдерської ко�

місії, нам відмовили через те, що

рейдери ініціювали штучне судове

провадження, яке стало формаль�

ною підставою для відмови. Ми

звернулися до правоохоронних ор�

ганів, до суду, втім належної реак�

ції не було, і це тривало досить

довго. Тоді ми знайшли ту особу,

яка була директором юрособи, на

яку переписані землі, провели з

нею бесіду. З'ясувалося, що ця

особа не володіє повною мірою ін�

формацією щодо кримінально�

правового характеру цих земель�

них ділянок. За відповідну винаго�

роду, а саме за $15 тис., були ціл�

ком законно придбані його корпо�

ративні права, його частка в ста�

тутному капіталі товариства.

Таким чином клієнт повернув собі

земельні ділянки», — розповів ад�

вокат, пояснивши, що виплачена

сума була неспівставною з варті�

стю відібраних земельних ділянок.

Також фахівець порадив залучати

якомога більше помічників: на�

родні депутати, громадські органі�

зації, бізнес�організації, посоль�

ства — всі вказані особи допомо�

жуть сформувати належне інфор�

маційне поле.

Підготував Павло Мороз

Як вберегтися 
від земельних рейдерів
наприкінці епохи

Світлана ТЕТЕРЯ та Олександр СТРОКАНЬ
Фото: Видавництво «Юридическая практика», https://pravo.ua/event/agri2020/
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ФАКТОР, який дедалі більше чинитиме
вплив на ринки — це клімат. У ФАО наголо�

шують, що людство «потребує розумнішого

сільського господарства, яке працюватиме

разом із природою, а не проти неї». Різкі

зміни глобальних цін на зернові та олійні

культури у бік підвищення протягом остан�

ніх п'яти років були зумовлені в тому числі

серйозними природними катаклізмами.

Наприклад, посуха в Канаді та Євросоюзі

2015 року, спричинене тривалими дощами в

Європі погіршення якості врожаю 2016

року тощо — все це сприяло різким стриб�

кам цін, що зафіксовано у ціновому індексі

Міжнародної ради по зерну. 

Наразі можемо спостерігати наступні
тенденції, пов'язані зі зміною клімату.

— У США, основному виробнику аграр�

ної продукції, постійно скорочуються площі

під пшеницею. Прибутковість цієї культури

знижується, площі зменшуються на користь

кукурудзи. «Безумовно, для США зіграли

роль і інші фактори, але кліматичний — ос�

новний із них», — наголосив експерт. 

— Стан посівів озимих культур на тери�

торії ЄС найслабший за 10 років. 

— Урожай пшениці в Австралії найниж�

чий за 12 років. І дедалі більше світових

споживачів австралійської пшениці розгля�

дають це джерело зерна як нестійке та не�

стабільне. Відповідно, робить висновок

С. Феофілов, у них з'являється інтерес до

пошуку альтернативних джерел, тож Украї�

на і Чорноморський регіон у цілому можуть

відіграти свою роль у цьому процесі. 

— Південній Америці зміна клімату

принесла рекордний урожай кукурудзи і сої.

Згідно з довгостроковим прогнозом, за
20�25 років можуть значно збільшитися об�
роблювані площі у таких північних країнах,
як Канада і РФ. Так, близько 4,2 і 4,3 млн
кв. км території Росії і Канади відповідно,
можуть бути придатними для вирощування
пшениці, картоплі та інших морозостійких
культур через танення вічної мерзлоти і пі�

двищення середньорічних температур. Це

дуже серйозний потенціал для розширення

виробництва, що у свою чергу тиснутиме на

ціни. 

У той час як озвучуються прогнози про

майбутню рецесію світової економіки, спо�

живачі зерна прагнуть, щоби ціни на сиро�

вину були якомога нижче — тому в довгос�

троковому плані пропозиція зернових, а

також олійних культур на світовому ринку

буде збільшуватися, і це буде одним з фак�

торів, який стримуватиме зростання цін.

«Безумовно, буде присутня певна вола�

тильність цін через ті самі природні ката�

клізми, але в цілому ціни на сировинні то�

вари залишатимуться досить стабільними»,

— вважає експерт.

Щодо процесів в аграрному секторі Укра�
їни: в цілому торішній урожай підтримує за�
гальносвітові тенденції — це новий рекорд ви�
робництва і експорту, одночасно відбулося па�
діння рентабельності внаслідок коливань цін,
а також має місце посилення конкуренції.

Сергій Феофілов озвучив прогноз ви�

робництва та експорту на 2019/2020 МР.

Так, прогнозується що буде вироблено 75,4

млн тонн зернових і олійних культур, при

цьому експорт складе 54 млн тонн. Україна
перебуває в ТОП�5 світових експортерів
пшениці. На 2019/2020 МР прогнозується

виробництво на рівні 28,5 млн тонн, ек�

спорт становитиме 19,2 млн тонн.

Доповідач підкреслив цікавий факт: згі�

дно з нещодавно опублікованими даними,

експорт пшениці з Північної Америки і Ка�

нади склав у грошовому еквіваленті близько

$11 млрд, приблизно на таку ж суму було ек�

спортовано пшениці з України і РФ. «Безу�

мовно, 1 тонна північноамериканської пше�

ниці коштує дорожче, ніж тонна пшениці з

Чорноморського регіону, проте, думаю,

конкуренція між цими регіонами буде роз�

виватися і далі, і результат цієї конкуренції

багато в чому залежатиме від уже згаданих

кліматичних умов», — прогнозує він.

Характерна особливість експорту пше�
ниці поточного сезону — різке зростання
експорту саме в першій половині МР. За

перші шість місяців МР продаж зернової за

кордон склав трохи менше 16 млн тонн, що

є рекордом. За оцінками «УкрАгроКон�

салт», за січень�липень Україна експортує

3�3,5 млн тонн пшениці.

Доповідач зазначив кращу якість укра�
їнської пшениці врожаю 2019 року. Одно�

часно кращі показники за протеїном супро�

воджуються гіршими іншими параметрами.

Але в цілому співвідношення фуражної і

продовольчої пшениці було 50% на 50%. Це

непоганий показник, враховуючи, що заз�

вичай частка фуражної пшениці сягає 55�

60%. І підвищений інтерес до закупівель ук�

раїнської пшениці в цьому сезоні поясню�

ється саме кращою її якістю.

Крім того, відбулося зростання експор�
ту борошна в першій половині аграрного

сезону — він збільшився майже на 50%. Це

обумовлено тим, що з ринку майже пішов

великий постачальник борошна Казахстан

через різке падіння врожаю пшениці та її

якості. Основні напрямки експорту укра�

їнського борошна — це Арабські країни,

Сінгапур, Китай.

Україна посідає 4 місце в світі з експор�
ту кукурудзи. На 2019/2020 МР прогнозу�

ється виробництво на рівні 35,9 млн тонн,

експорт складе 29,8 млн тонн. Це також ре�

кордний урожай і рекордний прогноз ек�

спорту. Тож, як і по пшениці, сталося ре�

кордне зростання експорту в першій поло�

вині маркетингового року.

Основні ринки для української кукуру�

дзи — країни ЄС, Північна Африка і, безу�

мовно, Китай. «Навіть за лютий ми спосте�

рігаємо процеси по відвантаженню суден,

навіть у лютому ми очікуємо експорт до

Китаю на рівні дещо менше 1 млн тонн. Це

дуже вражаючий експорт», — сказав С.

Феофілов. Він підкреслив, що ринок куку�

рудзи в Україні дуже незбалансований: з 35

млн тонн 30 мільйонів експортується, що

підтверджує тенденцію присутності країни

саме на сировинних ринках.

АГРОПРОФІ

№ 6 [459] 28 лютого, 2020 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ12 Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Нові рекорди — нові виклики
Стан і перспективи виробництва зернових та олійних культур
АНАЛІТИКА Про стан і перспективи виробництва зернових та олійних культур в Україні та світі
розповів генеральний директор «УкрАгроКонсалт» Сергій Феофілов в Києві під час першого
Agribusiness Wisdom Summit. Серед фундаментальних факторів розвитку на 20207ті роки
аналітик назвав глобальну невизначеність. У сфері економіки це багаторічне очікування рецесії,
яка, за оцінками багатьох економістів, ось7ось має відбутися. 

1. Виробництво і експорт зернових і олійних культур в Україні, млн тонн 2. Виробництво і експорт пшениці в Україні, млн тонн 

Табл. 2. Частка внутрішньої переробки
в урожаї, %

МР Соняшник Ріпак Соя
2019/20 98,5 12 38,5
2018/19 98,2 11,6 40,4
2017/18 98,5 8,2 27

Табл. 3. Перспективи 2020/2021 МР,
млн тонн

Культури Урожай Експорт
Зернові усього 72,6 51
Пшениця 26,7 17,7
Ячмінь 8,4 4,7
Кукурудза 35,5 28
Олійні усього 22,8 4,9
Соняшник 15,6 0,1
Соя 4,1 2,2
Ріпак 3,1 2,7

Табл. 1. Посівна площа озимих культур
в Україні, тис. га

Культура Під урожай
2019 р. 

Під урожай
2020 р. Зміна, % 

Пшениця 6449 6409 $0,01
Ячмінь 1008 1047 0,039
Жито 115,1 136,4 0,167
Ріпак  1292 1296 0,003

Сергій ФЕОФІЛОВ. Фото: ФБ7сторінка С. Феофілова



Україна перебуває на 3 місці з експорту
ячменю. Очікуване виробництво 2019/2020

МР становитиме 9 млн тонн, експорт — 4,6

млн тонн. Основні споживачі — Арабські

країни, Китай. За першу половину МР

Китай імпортував більше, ніж за весь попе�

редній сезон. Водночас ринок ячменю най�

більше втратив поточного сезону. На думку

аналітиків, перш за все, через неправильну

оцінку виробниками та інвесторами тих

процесів, які відбуваються на глобальному

ринку: два роки тому ячмінь був однією з

найбільш прибуткових культур — ціни на

ячмінь на той період були мало не вищі, ніж

на продовольчу пшеницю. Це призвело до

того, що виробники в усіх країнах розши�

рили площі під ячменем — це і Україна, і

Канада, і США, і РФ. А ринок споживання

залишився на попередньому рівні, що

призвело до зниження цін.

Коментуючи площі посіву озимих

(табл. 1), С. Феофілов зазначив, що відбув�

ся стрибок попиту на жито з боку такого ве�

ликого споживача, як ЄС. Це призвело до

зростання цін на культуру і, відповідно,

збільшення площ.

В олійному секторі основна тенденція

— зближення цін на різні види олії — со�

няшникова, соєва, пальмова. Аналітики по�

яснюють це значною мірою політичними

факторами, ніж економічними, наприклад,

рішення в основних країнах�експортерах

пальмової олії по збільшенню і використан�

ню у виробництві біодизеля, рішення Індії

по скороченню імпорту.

Три роки поспіль в Україні спостеріга�

ється зростання виробництва ріпаку (на

16% з 2016/17 МР до 2019/20 МР). Аналі�

тики пояснюють це стабільними і прива�

бливими цінами на цю культуру. Це у свою

чергу пояснюється тим, що глобальний

урожай ріпаку знизився 2019/2020 МР на

4 млн тонн і є мінімальним за останні 7

років.

Особливості поточного ріпакового сезо�

ну для України: практично весь потенціал

експорту був реалізований за перші півроку

сезону — експортери побоювалися введен�

ня нового режиму повернення експортного

ПДВ при експорті ріпаку з 1 січня, однак

цього не сталося.

За очікуваннями аналітиків агентства,

втрати озимого ріпаку цьогоріч будуть ве�

ликі, перш за все через посушливі погодні

умови осені.

По соняшнику експерт спрогнозував

урожай на рівні попереднього року, можли�

во, дещо менший. Минулого року врожай

лише трошки не дотягував до 16 млн тонн.

Оскільки Росія збільшує площі під со�

няшником, і цільові ринки в України та РФ

збігаються (Індія, Китай, країни Південно�

Східної Азії), можливе збільшення конку�

ренції.

Для сої спостерігається зниження вро�

жаю минулого року, що пов'язано з новим

регулюванням повернення експортного

ПДВ і призвело до зниження площ під цією

культурою.

Також доповідач відзначив, що минуло�

го і нинішнього сезонів стався різкий стри�

бок переробки олійних культур на території

України. Особливо це помітно по ріпаку

(табл. 2).

Також Сергій Феофілов узагальнив

перспективи 2020 року для виробництва

зернових та олійних в Україні:

— Зростання ролі регіону в світовому

експорті пшениці;

— Аномальні умови перезимівлі та кри�

тична важливість весняних опадів;

— Ризик падіння рентабельності виро�

щування;

— Ринок землі;

— «Соєві правки»;

— Приватна тяга і «річковий закон». 

Наостанок доповідач розповів про прог�

нози щодо експорту і виробництва зерно�

вих та олійних культур на 2020/2021 МР

(табл. 3). 

Підготував Павло Мороз

За даними «УкрАгроКонсалт»
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3. Виробництво і експорт кукурудзи в Україні, млн тонн 4. Виробництво і експорт ячменю в Україні, млн тонн 
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ЄС дещо зменшить 
виробництво зернових
ЗГІДНО з прогнозами експертів Європейської торгової

асоціації COCERAL, загальний валовий збір зернових

культур в ЄС (з урахуванням Великої Британії) 2020 року

може скласти 302,7 млн т, що дещо нижче за показник

попереднього року, коли було зібрано 308,9 млн т.

Зокрема, виробництво європейської пшениці ц. р.

може знизитися до 137,9 млн т у порівнянні з минуло�

річними 145,7 млн т, що буде пов'язано зі значним ско�

роченням посівних площ у Франції, Німеччині, Данії

та Великій Британії через сильні дощі під час посівної

кампанії.

Виробництво ячменю 2020 року в ЄС прогнозується

на рівні 60,8 млн т у порівнянні з 62,2 млн т минулого

року на тлі скорочення посівних площ під озимим ячме�

нем у Франції та Великій Британії.

Водночас, урожай кукурудзи може досягти 65 млн т,

перевищивши рівень попереднього року на 4 млн т, що

буде зумовлено річним збільшенням посівних площ під

зерновою з 8,5 млн га до прогнозованих 9 млн га (насам�

перед у Франції, Німеччині та Польщі).

Що стосується олійних культур, то прогноз вироб�

ництва ріпаку на 2020 рік для ЄС становить 17,1 млн т,

що лише трохи вище рівня минулого року (16,7 млн т).

При цьому експерти очікують значного скорочення по�

сівних площ олійної у Франції і Румунії і зростання — в

Німеччині.

ЄС і Азія — найбільш 
перспективні ринки для України
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ринок та ринки Азії є найбільш перс�

пективними напрямками експорту зерна з України, адже

ринок ЄС є стабільним платоспроможним імпортером, а

ринок Азії динамічно розвивається та збільшує спожи�

вання зерна. Про це заявив президент Української зер�

нової асоціації Микола Горбачьов в ефірі AgroFM.

«Україна традиційно близько 35% зерна експортує до

Європи, адже там проживає півмільярда платоспромож�

них людей, є розвинений життєздатний бізнес, який має

можливість платити за нашу аграрну продукцію», — за�

значив президент УЗА.

Він також вважає, що Азія є другим важливим рин�

ком для українського зерна, який за останні 5 років обій�

шов за обсягом та увагою українських експортерів зерна

ринки Північної Африки та продовжує динамічно роз�

виватися.

«Подальший приріст населення в Азії дасть нам змогу

збільшувати наш експорт до цього регіону, до якого ми

вже постачаємо близько 30�35% вирощеного в Україні

зерна», — додав М. Горбачьов.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 26 лютого 2020 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 $0,0790 151,3300
CME – Травень'20 $0,0000 153,9300
CME – Липень'20 $0,0790 156,3700

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень'20 $0,8000 190,8500
Euronext – Червень'20 +0,4800 195,5900
Euronext – Серпень'20 +0,6200 199,4900

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Травень'20 0,0000 224,1614
TOCOM – Липень'20 +1,2726 207,5266

TOCOM – Вересень'20 +1,8180 212,8897
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +0,4409 198,4160
CME – Травень'20 $0,4409 196,7258
CME – Липень'20 $0,5879 196,7258

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень'20 0,0000 210,7280
Euronext – Травень'20 +4,7767 206,6229

Euronext – Вересень'20 $5,1441 199,5074
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext –Травень'20 +0,4160 429,3924
Euronext – Серпень'20 $0,2189 417,0772

Euronext – Листопад'20 $0,2846 419,5402
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 $3,5970 162,0978
CME – Травень'20 $3,4810 165,9269
CME – Липень'20 $2,6688 163,7223

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +0,7349 323,4915
CME – Травень'20 +1,3228 327,2394
CME – Липень'20 +1,1023 331,2812

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

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

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +5,2910 320,7693
CME – Травень'20 +5,8422 328,8161
CME – Липень'20 +4,9604 334,4378

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Березень'20 $0,3524 64,0529
CME – Травень'20 $0,3744 64,9780
CME – Липень'20 $0,3965 65,7709

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'20 +1,3216 295,8092
CME – Травень'20 $1,2114 297,3510
CME – Липень'20 $0,8810 296,1396

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Березень'20 $0,0032 0,3379
CME – Квітень'20 $0,0042 0,3437

CME – Травень'20 $0,0042 0,3477
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Лютий'20 0,0000 2,7324
CME – Березень'20 +0,0019 2,5275

CME – Квітень'20 $0,0017 2,4383
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень'20 $7,9295 –
CME – Травень'20 $4,4053 320,2643
CME – Липень'20 $3,3040 –

* 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 21 лютого 2020 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 202,46 5,5100 0,0825 5,5200 0,1050 5,5200 0,1100 5,5800 0,1075 5,6775 0,1125 
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 172,14 4,6850 0,0300 4,7550 0,0325 4,8225 0,0350 4,9025 0,0375 5,0200 0,0425 
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 193,27 5,2600 0,0050 5,3825 0,0275 5,4750 0,0400 5,5625 0,0375 5,6875 0,0375 
CBOT Чикаго (Кукурудза) 138,52 3,7700 $0,0075 3,8075 $0,0125 3,8350 $0,0200 3,8200 $0,0225 3,8600 $0,0275 

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

327,20 8,9050 $0,0325 8,9900 $0,0425 9,0975 $0,0575 9,1300 $0,0625 9,1325 $0,0575

США. Ставки океанського фрахту на 21 лютого 2020 року

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

«Handymax» 
40$46 тис.тонн

«Panamax» 
54+ тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 16 14

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28

Південь Південної Америки (Чилі) 26

Північ Південної Америки (Колумбія) 19 15

Схід Південної Америки (Бразилія) 21

Західна Африка (Нігерія) 57

Східне Середземномор'я (Італія) 40

Західне Середземномор'я (Марокко) 34

Близький Схід (Ірак) 72

Близький Схід (Єгипет) 25

Японія 44 43

Атлантичне узбережжя

Північ Південної Америки (Венесуела) 33

Західна Африка (Нігерія) 56

Близький Схід (Єгипет) 56

Північно$Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26

Південь Південної Америки (Чилі) 30

Північ Південної Америки (Колумбія) 26

Близький Схід (Ірак) 57

Близький Схід (Єгипет) 25

Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41

Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29

Тайвань 25 24

Південна Корея 24 23

Японія 24 23
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* * *

3$4 березня 2020 року у ВЦ KievExpoPlaza (с. Березів�
ка Київської області) відбудеться XIII Міжнародний

молочний конгрес. Організатори — АВМ, ВАР, компанія
Dykun.
ХІІІ Міжнародний молочний конгрес — щорічний бізнес�
майданчик для ключових гравців молочного ринку, що
дозволяє ознайомитися із ситуацією в галузі, новітніми
розробками, почути доповіді провідних світових та віт�
чизняних експертів, а також визначити курс розвитку га�
лузі. Окрім того, це ще і можливість об'єднати зацікавле�
ні сторони, визначити можливості для інвестицій та про�
дуктивно провести час у колі однодумців.
XIII Міжнародний молочний конгрес це:
— понад 1500 учасників із 30 країн світу;
— більше 20 ТОП�спікерів — експертів галузі світового
масштабу;
— ключові напрямки розвитку галузі на 2020�2025 роки;
Протягом двох днів обговорюватимуться такі ключові
теми галузі:
— яка формула державної підтримки потрібна Україні;
— ринок землі — недоліки та перспективи законодавства;
— зміни у вимогах харчового законодавства;
— як виробляти молоко гатунку «екстра». Український
досвід;
— додаткові резерви прибутковості молочної ферми;
— новинки в технологіях виробництва молока та ін.
Крім того, на гостей події чекають Ветеринарна конфе�
ренція, круглі столи, спеціалізована виставка обладнання
та дегустація якісних молочних продуктів «Смакуй УКРА�
ЇНСЬКЕ».

* * *

3$5 березня 2020 року у Львові («Арена Львів») від�
будеться XIII спеціалізована виставка «АгроТехніка�

2020». Організатор — ТОВ «Експольвів».
Основна мета проведення весняної виставки — надання
можливості місцевим сільгоспвиробникам, фермерам
вибрати та придбати техніку, запчастини та комплектуючі
на початку посівної кампанії. Агровиставка у Львові до�
поможе керівникам сільгосппідприємств та фермерських
господарств розібратись в різноманітті сільгосптехніки,
наочно оцінити пропозиції, проаналізувати можливості,
співвідношення якості і ціни.
Тематичні розділи виставки:
— сільгосптехніка, обладнання, запчастини, сервіс;
— обладнання для тваринництва та переробки біомаси;
— засоби захисту рослин, добрива, насіння;
— сучасні технології та проекти у сільському господарстві.
В рамках виставки проводитимуться супутні заходи (кон�
ференції, семінари, круглі столи, презентації) за участю
Департаменту агропромислового розвитку Львівської
ОДА та учасників виставки.

* * *

5$6 березня 2020 року в м. Одеса відбудеться
Шоста національна аграрна конференція «Мільйон

із гектара�2020». Організатором конференції виступає
проект «АПК�Інформ: овочі та фрукти». Подія прово�
диться за підтримки FAO (Продовольчої та сільськогос�
подарської організації ООН).
На цей раз у рамках оновленого і розширеного формату
провідної події нішевих сегментів аграрного ринку —
«Мільйон із гектара�2020» організатори конференції під�
готували для делегатів події цілу низку оновлень, вклю�
чно з трьома паралельними тематичними сесіями, двома
одночасними експозиціями та не менш цікавим другим
днем події.
Тематика цьогорічної конференції: 
• Фінанси та інвестиції
— Чого очікувати малим фермерам від відкриття ринку
землі в Україні?
— Доступ до фінансування та інвестиційних можливостей
в сучасних економічних умовах.
• Ніші плодоовочевої галузі
— Нішеві ягідні культури (обліпиха, кизил, актинідія і т.д.)
— обізнаність споживачів та перспективи ринку;
— Столовий виноград — підходи до технологій та бізнесу.
Успішний приклад Молдови;
— Нішеві напрямки овочевого бізнесу — топ перспектив�
них культур сьогодення;

— Броколі, цвітна капуста, перець — порівняння економік
проектів з вирощування для свіжого ринку і на заморозку.
• Відбудуться окремі форуми для детального обговорен�
ня за участі відповідних провідних виробників:
— Часник в Україні: технології, продажі, експорт, пере�
робка;
— Заморозка овочів і фруктів: пошук точок співробітниц�
тва між фермером і переробником;
— Форум «Craft�Tourism�Wine. Стиль життя».
• Експозиції: технології для нішевого агровиробництва;
продукція крафтового виробництва — вино, сири, мед,
равлики, джеми тощо.
Також у програмі заходу — культурно�діловий тур до
провідних агрокомпаній регіону.

* * *

12 березня 2020 року у м.Київ (UNIT.City) відбудеть�
ся Бізнес�конференція «Quo vadis, АГРО?». Організа�
тори — Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
та агенція UCABevent.
Захід, який вперше збере агровиробників, представників
ресурсних та сервісних компаній для обговорення векто�
ру розвитку українського агробізнесу в новому десяти�
літті. Рослинне молоко та м'ясо з пробірки, зміна клімату
та кінець епохи традиційного агробізнесу — питання, які
вирішать подальшу долю аграрного підприємництва.
Ключові теми для обговорення в рамках конференції:
— Традиційний агробізнес — кінець епохи високої мар�
жинальності;
— Міжнародний порівняльний аналіз діяльності агрохол�
дингів;
— Інновації як шанс вижити;
— М'ясо рослинного походження. Зворотній бік тварин�
ництва;
— 2020 — початок кінця чи нова ера агрохолдингів?
Конференція «Quo vadis, агро?» — це 200+ спеціалістів
агробізнесу; 10+ спікерів�практиків; 6+ годин спілкуван�
ня в колі професіоналів.

* * *

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

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

* * *

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

* * *

2$5 червня 2020 року в м. Київ (НК «Експоцентр Ук�
раїни») проводиться 32�а Міжнародна агропромис�

лова виставка «АГРО�2020». 

Організатор — ТОВ «ТД «Промфінінвест».
«АГРО�2020» — найбільша агропромислова виставка в
Україні та Східній Європі, виступає ефективною платфор�
мою для вдосконалення виробництва, впровадження ін�
новацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК Украї�
ни, діловим заходом, що відкрив можливості для спів�
праці з країнами — лідерами світового аграрного секто�
ру, а також унікальною нагодою для діалогу між приват�
ним бізнесом і державою, асоціаціями та іноземними
представниками.
Особлива увага приділяється: новинкам сільськогоспо�
дарської техніки та устаткуванню, високопродуктивним
породам свійських тварин, сучасним агротехнологіям
для всіх галузей сільського господарства.
Тематичні експозиції (спеціалізовані виставки):
• X спеціалізована виставка «ЕкспоАгроТех» — агро�

техніка і запасні частини для землеробства, рослинниц�
тва, меліорації, тваринництва, птахівництва, кормови�
робництва, харчової та переробної промисловості, ути�
лізації, присадибного господарства.

• IV спеціалізована виставка «Агротранспорт і логі�

стика» сфокусована на демонстрації розвитку та опти�
мізації взаємодії виробничого, переробного і спожив�
чого секторів АПК, які тісно пов'язані різними видами
внутрішніх зв'язків: транспортними, логістичними, тех�
нологічними, інформаційними, фінансовими і т.п.

• XIII спеціалізована виставка «Біопаливо» — виставка
відновлювальних джерел енергії. Спосіб підвищити
рентабельність у сільському господарстві за рахунок
використання відходів сільгоспвиробництва: бадилля,
соломи, лузги соняшника.

• IX спеціалізована виставка «Hi�Tech АГРО» — експо�
зиція, що збирає представників новітніх технологій,
прилади та обладнання, які використовуються в АПК
для точного землеробства, автоматизації та контролю,
управління підприємством.

• XIX спеціалізована виставка «ANІMAL`EX» — вистав�
ка присвячена обладнанню для тваринництва, та утри�
манню с/г тварин (ВРХ, коні, вівці, кози, птахи тощо).

• VI спеціалізована виставка «AGRO BUILD�EXPO» —
виставка будівництва в АПК. Представлено весь пере�
лік будівельних послуг: від розробки проекту аграрного
підприємства до його кінцевої реалізації.

• XIII спеціалізована виставка «FISHEXPO» — виставка
промислового рибальства.

• VII спеціалізована виставка «Рослинництво і агро�

хімія» — міжнародна виставка агрохімії, присадибного
господарства, садівництва, городництва, рослинництва.

• VIII спеціалізована виставка «Organic» — виставка
органічних продуктів, засобів та технологій.

• XVII спеціалізована виставка «ЕквіСвіт» — Націо�
нальна виставка конярства та кінного спорту.

• IV спеціалізована виставка «Сучасний Фермер» —
комплексні рішення для невеликих фермерських госпо�
дарств та приватних землевласників.

• IV спеціалізована виставка «EКО ДІМ» — ключовий
захід у сфері ЕКО будівництва, а також демонстрація
українському споживачу всього переліку будівельних
екологічно чистих матеріалів і технологій — від облаш�
тування заміського будинку до підбору земельної ді�
лянки.

У рамках «АГРО�2020» також відбудуться такі події: 
— РИНГ ТА АУКЦІОН. Аукціон племінних тварин, що від�
будеться в рамках виставки «АГРО�2020», де всі бажаючі
зможуть взяти участь у відкритих торгах та придбати тва�
рин рідкісних порід та рекомендованих для розведення у
конкретному регіоні.
— АГРО АВТО ШОУ. Це справжнє чотириденне автомо�
більне свято, що поєднує в собі автомобільну експозицію
від найкращих брендів, спеціально підготовлену трасу
для тест�драйвів кросоверів та позашляховиків та атмо�
сферу справжнього драйвового «кантрі».
— AGRO FOOD FEST. Тематичний фестиваль, експозиція
ресторацій та крафтових виробників. Свої кулінарні на�
працювання презентуватимуть київські та регіональні ре�
сторації, представники сучасної вуличної їжі, представ�
ники фермерських господарств.
— ТРАДИЦІЙНИЙ ЯРМАРОК. Ярмарок для широкого
кола споживачів, що включає медову алею пасічників,
алею з виробами народних промислів та ремесел, укра�
їнських виробників.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Чим можна покращити настрій пох$

мурого і дощового зимового дня?

Людині будь$якого віку перемогти

нудьгу, додати сил і оптимізму зав$

жди допомагає… шоколадка. Лікарі

довели, що шоколад містить багато

білка і відмінно вгамовує голод, під$

вищує працездатність мозку за ра$

хунок вмісту кофеїну. А ще шоколад,

як і будь$які інші солодощі, є відмін$

ним антидепресантом. Тому людям,

чия діяльність пов'язана з постійни$

ми стресами, рекомендовано вжива$

ти трохи чорного шоколаду на день.

ТОЖ це найпопулярніший десерт у світі,

який вживають як в чистому вигляді, так і в

якості різноманітних начинок, прикрас і

політ фантазії цим не обмежується.

Саме слово «шоколад» європейцям 16

ст. подарували мореплавці�іспанці, відомі

«дослідники» культури і побуту Мезоаме�

рики. За одними версіями, іспанці запози�

чили його у майя, за іншими у ацтеків, а

означати воно могло і гарячий напій, і гір�

кий напій, і збитий напій — останню вер�

сію запропонували нещодавно данські лін�

гвісти, мовляв, полюбляли давні індіанці

шоколадний напій з піною.

Як би там було, напої індіанці полюбля�

ли. Як показала 2007 року археологічна зна�

хідка посуду, що датується від 1400 до 1100

року до н. е., індіанці вже тоді перетворюва�

ли какао�боби на напої, причому алкоголь�

ні, це підтверджено залишками органіки на

посуді. Залишки безпосередньо шоколаду

було знайдено на посуді в одному з най�

більш ранніх поселень Майя, що вказує на

використання ними шоколаду близько 400

року н. е.

Додавати цукор до шоколаду взялися

вже європейці. Індіанці навпаки видобува�

ли цукри з какао�бобів на вже зазначені ал�

когольні цілі. Цукри з м'якоті какао збро�

джувалися на градуси, а відтак витрачати їх

на поліпшення смаку гіркого шоколаду

було б марнотратством. Замість цукру вони

додавали до шоколаду різноманітні спеції.

Наприклад, ваніль чи більш екзотичне ан�

нато. І якщо вам здається, що додавати до

шоколаду перець — це сучасний тренд, то

середньостатистичний ацтек на це б знизав

плечима і сказав, що йому мама в термос до

школи перцевий шоколад щодня наливала.

Нашим сучасникам, втім, ідея здалася

новою й екстравагантною, що і породжує

нові експерименти з перцем і шоколадом.

Ідея навіть поширилася на позакухонні екс�

перименти: майстри мильного жанру бра�

зильці протягом 2003�2004 років наклепали

понад 400 серій серіалу «Шоколад із пер�

цем», і він досі має непогані рейтинги.

Поза жартами, плоди какао високо ці�

нувалися в цивілізаціях Мезоамерики: існу�

ють свідчення, що в ацтеків існувала чітка

система, за якою індичка коштувала 100

бобів какао, а авокадо — 3 боби. За іншими

даними, один раб також вартував 100 бобів

— не дивно, що з такою економікою давні

індіанські цивілізації так і залишилися дав�

німи. Однак мешканці всіх захоплених ац�

теками територій платили їм податки, у

тому числі бобами какао. Крім того, какао

займало чималу нішу в релігійних віруван�

нях і церемоніях.

Якщо коротко викласти історію появи і

розповсюдження шоколаду в Європі, то

вона звучить так. Фернан Кортес привіз

какао�боби до Європи, там спочатку, за за�

вітами індіанців, робили з них напої (безал�

когольні), а потім три століття чекали, поки

голландці навчаться самі і навчать увесь світ

виробляти з какао�бобів олію і порошок, з

яких можна виготовляти твердий шоколад

— ось тоді він і підкорив світ. 

Але є цікаві подробиці і щодо рідкого

шоколаду. Наприклад, у творі «Загальна іс�

торія справ Нової Іспанії» (1547�1577 рр.)

Бернардіно де Саагун, спираючись на відо�

мості ацтеків про лікувальні властивості ро�

слин, навів різні відомості про какао: «Де�

рево, на якому росте какао, називається ка�

кауакауітль, у нього товсті гілки, широке

листя, воно середнього розміру й утворює

крону. Плід, який воно дає, схожий на маї�

сові качани, або трохи крупніший, як мо�

лодий кукурудзяний качан. Він називається

какауасінтлі. У нього всередині зерна какао,

вони як зерна маїсу, зовні фіолетові, а у вну�

трішній частині яскраво�червоного або чер�

воного кольору, деякі червоні, деякі білясті,

деякі блакитні. Згодом його стали називати

какао. Воно їстівне, його п'ють. Коли воно

свіже, якщо його випити багато, особливо

зеленого, то воно одурманює людей, опа�

новує людьми, змушує крутити лицем

людей, втрачають серце люди, зводить з ро�

зуму людей. Але якщо пити помірно, то

воно відновлює сили та освіжає, заспокоює

серце, пом'якшує людей. Так кажуть: «я п'ю

какао, я змочую свої губи, я набираюся

сил». Цікаво, щоправда, про який саме

напій він писав — про алкогольний чи бе�

залкогольний? Особливо в контексті «зму�

шує крутити лицем людей». От і тодішнім

європейцям, певне, було цікаво. 

Також певний час у Старому Світі рід�

кий шоколад вважали афродізіаком. Ймо�

вірно, через легкий тонізуючий ефект, який

значно менший від чаю та кави. Однак на

той час про каву в Європі ще не знали, а

чай вважався ще більшою іноземною диви�

ною, тож і коштував дорожче.

Минуло вже кілька століть, люди знають,

що в шоколаді містяться алкалоїди, але до�

стеменно прояснити, чому споживання шо�

коладу викликає почуття щастя у людини —

досі ніхто не може. Можливо, сучасні вчені

просто відмітають «почуття щастя» з дослі�

джень як ненаукове поняття, тим не менше,

опитування свідчать, що так — дійсно викли�

кає почуття щастя у більшості опитаних. 

Науковці натомість сконцентрувалися

на фізичному впливі шоколаду на організм

людини. Наприклад, на щорічному з'їзді

американських кардіологів в листопаді 2006

року була представлена доповідь про те, що

біоактивні сполуки в темному шоколаді зі

вмістом какао більш ніж на 70% зменшують

склеювання тромбоцитів.

Професор Гарвардського університету

дійшов висновку, що епікатехін, який мі�

ститься в какао, може знизити захворюва�

ність чотирма з п'яти найпоширеніших хво�

роб Європи (інсульт, інфаркт міокарда, рак

і діабет) майже на 10%.

2010 року в ЗМІ з'явилися повідомлення

про користь темного шоколаду для людей,

які страждають від хвороб печінки, зважаю�

чи на високий вміст в ньому антиоксидан�

тів. Водночас пацієнтам з цирозом тради�

ційно радять уникати продуктів з какао.

Тут слід зважати, що комерційні про�

дукти з какао, включаючи шоколад, часто

містять нездорові домішки і, як правило, ві�

дрізняються високим вмістом цукру. А до

недорогих сортів шоколаду додають замін�

ники какао�олії (наприклад, гідрогенізова�

на пальмова або кокосова олія).

Як би там було, а люди дедалі більше

вживають шоколад. Численні музеї, фести�

валі шоколаду поширюють цей продукт сві�

том. А ще більшої популярності надають

йому справжні подвижники шоколадної

справи — шоколатьє. Це кулінари, які

спеціалізуються на шоколаді. Один із най�

більш відомих шоколатьє у світі — Мірко

Делла Веккья. Так, йому виявилося замало

місця у Книзі рекордів Гіннеса: наприклад,

його «Міланський собор» із білого шокола�

ду встановив рекорд як найбільша шоко�

ладна скульптура. Її вага — 5,37 тонн. Його

ж скульптура «Дзвіниця Сан�Марко» ви�

знана найвищою у світі і також внесена до

Книги рекордів Гіннеса. На цю красуню

заввишки більше 8 метрів було витрачено

понад 8 тис. кг какао.

Автор взагалі приділив багато уваги ко�

піям світової спадщини ЮНЕСКО: серед

його шоколадних робіт — Римський Колі�

зей, Парфенон, Тріумфальна арка і Пі�

занська вежа.

2018 року скульптор створив з шоколаду

італійську версію гори Рашмор із профіля�

ми Васко Россі, Енцо Феррарі, Лучано Па�

варотті та Массімо Боттура.

Мірко Делла Веккья 2019�го створив

справжнє шоколадне диво на честь 50�річчя

«короля швидкості» Міхаеля Шумахера. Зо�

крема, він виготовив Ferrari F2004 нату�

рального розміру. Цей автомобіль, відлитий

з 2,5 тис. кг шоколаду, — данина поваги ні�

мецькому семиразовому чемпіону світу, во�

лодарю численних рекордів «Формули�1»,

одному з найуспішніших пілотів сучасності.

Величезний одномісний Ferrari F2004 —

машина, з якою Шумахер домігся найбіль�

шої кількості перемог — тепер має і свою

шоколадну версію. Музей Ferrari залюбки

погодився розмістити скульптуру в своїй

постійній експозиції. 

І про здорове харчування
ЯКЩО ви вже зібралися поласувати шоко�

ладкою, ось кілька фактів для зваженого ух�

валення рішення. Попри чутки родом із 19

ст., науково доведено, що шоколад не ви�

кликає залежності. Однак він містить бага�

то жирів і цукрів, що може спричинити не�

гативні наслідки для здоров'я через надмір�

не споживання. 

А якщо вам спало на думку сало в шо�

коладі, то до його вживання слід ставити�

ся, як японці до вживання в їжу ос. Зокре�

ма, в японському селі Кусіхара з 1993 року

проходить фестиваль ос. Тут їх вам подадуть

у смаженому, вареному, пареному і хтозна

ще якому вигляді. У тому числі і в шоколад�

ній глазурі. Японські дослідники зазнача�

ють, що хоча тут мають місце традиції і сма�

кові вподобання, не слід розраховувати на

ос в шоколаді, як на повноцінну дієту. Один

раз на рік спробували — і достатньо. 

Підготував Павло Мороз
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Цікао+какао. І дещо про сало та ос

Ацтекська фігурка чоловіка
з бобом какао

Оси в шоколаді — смакота!

Шоколадне Ferrari F2004 роботи Мірко Делла Веккья


