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Пахне
смаженим,
або Коштовні
забавки
з вогнем 
ВЕСНЯНІ пожежі 2020го бу

квально нищать країну: займа

ється суха трава і очерет, далі

лісова підстилка і спалахує ліс,

полум'я через посуху і вітер

миттєво перекидається далі. Не

минає вогонь на своєму шляху

хати і прибудови, іноді, на

жаль, із їхніми мешканцями. Та

хіба це зупиняє палія? Бо зго

рить же не в нього…

Та згорить у всіх нас! Підпа

лювали суху траву, а запалали

ліси і хати. Бо зими не було, і

земля не промерзала, і сніги не

танули, і річечки спорожніли, а

земля — сухасухісінька. 

Дехто стверджує, що палять

самі лісники, аби приховати не

законні рубки. Але то вже спра

ва правоохоронців. Слід усвідо

мити, що крім чорного долу, ве

ликі площі ослаблених нас

аджень сприяють появі і роз

повсюдженню шкідників і хво

роб, які не погребують перебра

тися на наші городи і проми

слові посіви сільгоспкультур.

Урядове космічне агентство

NASA через супутники викла

дає візуалізовану інформацію

(карту) пожеж у світі на сайті

Fire Information for Resource

Management System (FIRMS)

майже в режимі онлайн, із три

годинною затримкою. Це на

неї посилався Президент Воло

димир Зеленський, кажучи, що

цьогоріч кількість пожеж у на

ших природних екосистемах

збільшилася на 30% проти ми

нулого року.

Тому говорити про те, що

наші лісові спецслужби, назве

мо їх так, не знають напевне,

що і де в нас горить або вже

згоріло — це спроба пошити

суспільство «просунутих юзе

рів», які непогано володіють

англійською, в дурні. Однак це

хибна стежка для влади.

Так само можна відстежити

і фермерапалія, якщо він сьо

годні спалив сухостій, а завтра

зорав і засіяв те поле, то суча

сні гаджети дозволяють зафік

сувати його дії. Тож безкарно

сті не оминути нікому!
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ЧЕРЕЗ розповсюдження корона

вірусу світова економіка на порозі

кризи, найважчої, мабуть, за

останні понад 100 років. Експерти

пророкують, що її глибина сягне

рівня економічного спаду, який

спостерігався під час Другої світо

вої війни. Та чи все так страшно

насправді? На яких позиціях пере

бувають під час кризи виробники

плодоовочевої продукції напере

додні сезону? Про це розміркову

вали учасники антикризової між

народної плодоовочевої онлайн

конференції, яку провела інфор

маційноторгівельна платформа

EastFruit, що об'єднує виробників

з країн Європи (не членів ЄС), та

з країн Середньої Азії.

Глобальні 
чинники впливу
ЦЮ ТЕМУ розкрив економіст

ФАО Андрій Ярмак. Пандемія ко

ронавірусу уповільнила ділову ак

тивність. Це призвело до падіння

попиту на енергоносії, промислові

і продуктові товари. Ще один не

гативний вплив — нестабільність

цін на нафту. Цей процес спричи

няє коливання попиту і цін, а

також формує обсяги світового ви

робництва кукурудзи та цукру.

Яким чином це відбувається?

Кукурудзу і цукор широко пере

робляють на біоетанол — обов'яз

ковий компонент сучасного еко

логічного палива для транспорту. В

умовах кризи провідні виробники

(кукурудзи — США, а тростинного

цукру — Бразилія) перекинули

значні об'єми сировини на вироб

ництво кормів для тваринництва і

продуктів харчування. Світові ціни

на кукурудзу і цукор при цьому па

дають. І ця тенденція зберігати

меться доки не виростуть ціни на

нафту. Її подорожчання знову зро

бить привабливим виробництво

біоетанолу, що стабілізує, а згодом

підніме ціни на кормові культури.

У ФАО вважають, агробізнес

постраждає менше, ніж інші галу

зі. Головним викликом для аграрі

їв стане зубожіння споживачів у

всьому світі. Менша кількість на

явних грошей примусить людей

витрачати економніше, ніж рані

ше. Швидка зміна споживацьких

вподобань спонукатиме аграріїв

вкладатись у розбудову нових лан

цюгів виробництва та збуту, ефек

тивних у поточних умовах. При

цьому вкладення у системи, що

діяли до початку кризи, відшкоду

вати не вийде. 
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Криза відкриває нові можливості
Прогнози плодоовочевого сезону 2020 

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
УРОЖАЙ�2020: НАЙПЕРШІ ПРОГНОЗИ

Коронавірус і пов'язані з ним карантинні
заходи впливають на всі сфери життя країни.
Як саме позначилась ця ситуація на аграрному
секторі, спробували розібратися учасники
конференції «Урожай%2020: чи готовий
український АПК до викликів пандемії?», що
її провело ІА «АПК%Інформ» 10 квітня ц. р.
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АКТУАЛЬНО
АНТИВІРУСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ�2020:
ТРИРАЗОВЕ ЗРОСТАННЯ ДЕФІЦИТУ
Верховна Рада 13 квітня підтримала закон про зміни
до Держбюджету на 2020 рік, пов'язані зі створенням
фонду протидії коронавірусу. «За» проголосували 249
депутатів. Ухвалений парламентарями законопроєкт
передбачає зростанням дефіциту Держбюджету%2020
на 200 млрд грн.

ТОЧКА ЗОРУ
ЩО РОБИТИ, 
АБИ ПЕРЕМОГТИ ПАНДЕМІЮ
Наводимо допис Олексія Вадатурського
на його сторінці у Фейсбук від 23
березня. Бо він залишається актуальним,
навіть з урахуванням сьогоднішнього
досвіду.

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

15.04.2020

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 501,2 $0,3% $1,6%
RTS (RU) 1083,4 $6,9% $30,1%
WIG 20 (PL) 1624,5 1,2% $24,4%
WIG Ukraine (PL) 326,7 2,8% $9,0%
DAX* (DE) 10500,6 $0,7% $20,7%
S&P 500* (US) 2846,1 1,5% $11,9%



ГОЛОВНІ параметри затвердженого доку

мента наразі виглядають так:

Обсяг ВВП (валового внутрішнього

продукту) у порівнянні з 2019 роком перед

бачається на рівні 3,9%. Тобто очікуване

за підсумками року 2020 року зростання

економіки виключається взагалі. У попе

редній версії бюджетного законопроєкту,

який ВР відкинула 30 березня, передбача

лося, що економіка зросте на 3,7%.

Темп зростання інфляції передбачаєть

ся на рівні 8,7%.

Безробіття прогнозоване на рівні 9,4%.

У попередній версії передбачався показник

на рівні 8,1%.

Середньорічний курс нацвалюти прог

нозований на рівні 29,5 гривень за долар

США. У попередній версії допускався по

казник 27 гривень за долар США.

Доходи бюджету затверджено в сумі

975,8 млрд грн, тобто проти попередньої

версії зменшено на 119,7 млрд грн або 11%. 

Видатки бюджету затверджено в сумі 1

трлн 266,4 млрд грн — збільшено на 82,4

млрд грн або на 7%.

Гранична сума дефіциту прийнята в

розмірі 298,4 млрд грн, тобто зросте понад

утричі.

Граничний дефіцит державного бюдже

ту збільшено з 96,3 млрд гривень до 298,4

млрд гривень. Покриття розширеного де

фіциту передбачено коштом запозичень.

Дозволений ліміт державного боргу станом

на 31 грудня 2020 року збільшено з 2,045

трлн гривень до 2,387 трлн гривень.

Законопроєкт передбачає створення

Фонду боротьби з хворобою, викликаною

вірусом COVID19. Кошти з цього фонду

будуть спрямовані на такі заходи: 

— держзакупівлю товарів, робіт і по

слуг;

— доплати медикам та іншим праців

никам, залученим до боротьби з епідемією;

— грошову допомогу пенсіонерам; 

— одноразову допомогу сім'ям медпра

цівників, які померли від коронавірусу;

— забезпечення трансфертів (переводів

коштів або цінностей) до Пенсійного

фонду.

У затвердженому документі враховані

такі пропозиції Комітету з питань бюджету:

Виключено можливості здійснення по

надпланових державних запозичень.

Визначено обмеження оплати служ

бовців і посадових осіб бюджетних уста

нов (включаючи органи влади) у сумі, що

не перевищує 10 розмірів мінімальної за

робітної плати, встановленої на 1 січня

2020 року (мінімальна зарплата наразі

становить 4723,00 грн — прим. ред.). Це

обмеження поширене також на народних

депутатів України на період карантину.

На цей же час обмеження зарплатні суддів

і прокурорів регулюється відповідними за

конами.

Збільшено на 2 млрд грн доходи загаль

ного фонду Держбюджету за кодом

21020000 «Кошти, які перераховує Нацбанк

України» — із 40,7 млрд грн до 42,7 млрд

грн.

Зменшено видатки загального фонду

Держбюджету за програмою (код 3511380)

«Фонд боротьби з гострою респіраторною

хворобою COVID19» на 32,39 млрд грн —

з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн.

Виділено кошти Міністерству охорони

здоров'я у сумі 15,8 млрд грн за бюджетною

програмою «Реалізація програми держав

них гарантій медичного обслуговування

населення» (код 2308060) для здійснення

додаткових доплат до зарплати медичних

та інших працівників, які працюють по

програмам запобігання виникненню і по

ширенню коронавірусної хвороби.

Виділено кошти Міністерству соціаль

ної політики у сумі 10 млрд грн за бюджет

ною програмою «Фінансове забезпечення

виплати пенсій, надбавок та підвищень до

пенсій, призначених за пенсійними про

грамами, та дефіциту коштів Пенсійного

фонду» (код 2506080).

Також Міністерству соціальної політи

ки виділено 600 млн грн за бюджетною

програмою (код 2501030) «Виплата деяких

видів фінансової допомоги, компенсацій,

грошового забезпечення та оплат послуг

окремим категоріям населення» для здій

снення додаткових виплат пенсіонерам та

деяким іншим категоріям населення.

Передбачено часткове відновлення ви

датків загального фонду Держбюджету за

окремими програмами щодо державного

фонду регіонального розвитку у сумі 4,9

млрд грн. Кошти спрямовані на відповідні

програми в галузі освіти, науки, культури,

спорту, охорони здоров'я.

Міністерству фінансів додатково ви

ділено 64,7 млрд грн на Фонд боротьби з

COVID19. Також відомство отримає з бю

джету 3 млрд грн у резервний фонд і 3,3

млрд грн на обслуговування держборгу.

Міністерству соціальної політики дода

но 29,7 млрд грн на збільшення субвенції

Пенсійному фонду. Натомість знижені бю

джетні кошти цього відомства: на 8,2 млрд

грн зрізано фінансування програмі субси

дій і 1,3 млрд грн — виплати окремих видів

допомоги.

Міністерству охорони здоров'я додали

15,8 млрд грн на реалізацію програми га

рантій медобслуговування населення. Ще

920 млн грн надано відомству на новоство

рену програму розвитку системи екстреної

медичної допомоги.

Міністерству внутрішніх справ додат

ково надано 195 млн грн для фінансування

Держприкордонслужби.

Близько 1 млрд грн додали судовій си

стемі на здійснення правосуддя. 

1,6 млрд грн — на реструктуризацію ву

гільної галузі.

Передбачено додаткові субсидії на одну

особу у разі втрати роботи під час каранти

ну в сумі 300 грн. Передбачено допомогу

(без наведення суми) фізичним особам

підприємцям (ФОП), які припинили свій

бізнес через карантин. Передбачено фінан

сування (трансферт Пенсійному фонду)

для забезпечення виплат разової надбавки

пенсіонерам в сумі 1 тис. грн.

Загалом видатки на виплату пенсій

збільшено на 29,7 млрд грн, а на державну

програму медичних гарантій — на 15,7

млрд грн. Соціальний розвиток підростаю

чого покоління підтриманий додатковими

2,6 млрд грн, наданими Міністерству мо

лоді і спорту.

Водночас фінансування урізають для
значно більшої кількості бюджетних про"
грам, переважно у відомствах гуманітарно"
го сектора.

Так бюджет Міністерства культури поз

бавлений 7,8 млрд грн, Міністерства ро

звитку громад та територій — 6,8 млрд грн,

Міністерства освіти та науки — 5 млрд грн,

Міністерства розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства — 2,4 млрд грн.

Ухвалена версія бюджету не виклика"
ла захвату в суспільстві, тож представни

кам парламентської більшості довелось

«запустити у маси заспокійливий засіб».

Зробив це біля будівлі ВРУ відразу після

затвердження антивірусного бюджету

2020 голова фракції  «Слуга народу»

Давид Арахамія. Він зазначив журналі

стам, що ухвалені корекції до Держбю

джету2020 розраховані лише на період

протидії епідемії коронавірусу. «Усі розу

міють, що цей бюджет умовно на 23 міся

ці, на період дії карантину», — сказав пар

ламентар. 

Коли криза спаде і почне працювати
економіка, депутати знов розглянуть і за"
твердять параметри для розвитку країни
поза кризою. Жорсткі бюджетні рішення —

це перестраховка. «У разі погіршення си

туації, то буде реальний антикризовий бю

джет», — наголосив нардеп. Він також за

певнив, що коли економіка країни відно

виться після пандемії, бюджет буде пере

глянуто для збільшення витрат на відповід

ні галузі. 

Водночас, як повідомив заступник мі

ністра розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства Тарас Висоць�

кий на сторінці у Фейсбук, в оновленому
Держбюджеті"2020 державна підтримка
для аграріїв залишилася незмінною — у
розмірі 4 млрд грн. 

«Ми очікуємо, що цьогорічна підтрим

ка дозволять залучити близько 14,7 млрд

грн інвестицій в економіку України та

створити понад 85 тис. нових робочих

місць», — зазначає він. Зокрема, дотації

для аграріїв спрямовані на:

— державну підтримку розвитку тва

ринництва (1 млрд грн);

— часткову компенсацію вартості

сільськогосподарської техніки та облад

нання вітчизняного виробництва (1 млрд);

— фінансову підтримку заходів у агро

промисловому комплексі шляхом здеше

влення кредитів (1,2 млрд грн);

— фінансову підтримку розвитку садів

ництва, виноградарства та хмелярства (400

млн грн);

— урядову програму підтримки розвит

ку фермерських господарств (400 млн грн);

— часткову компенсацію витрат,

пов'язаних з наданими сільськогосподар

ськими орадчими послугами;,

— фінансову підтримку сільськогоспо

дарських обслуговуючих кооперативів;

— часткову компенсацію витрат,

пов'язаних із сертифікацією органічного

виробництва;

— бюджетну дотацію на голову молоч

ного ВРХ (для сімейного фермерського

господарства).

Підготував Артем Житков
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Держбюджету(2020 на 200 млрд грн. 



«ПАМ'ЯТАЮ, як у 1990ті один аграрій

запитав мене, бізнесменааграріяпо

чатківця, хто я за професією. На мою від

повідь — інженер з автоматизації — він «зі

знанням справи» сказав, що зі мною немає

про що говорити… 

Минуло майже 30 років, і я збудував ус

пішну аграрну компанію, секрет простий

— я мав силу долати різноманітні трудно

щі, які мене загартовували і допомагали ви

живати, й при цьому самореалізовувався та

досягав успіху.

Тож сьогодні я, відомий аграрій, поді

люся своїми думками з приводу коронаві

русу. І, як аграрій, відразу перепрошую у

всіх «вірусологів» за свої висловлювання.

На моє глибоке переконання, нинішня

ситуація з коронавірусом — це перш за все

інформаційна пандемія планетарного мас

штабу. Грубо кажучи, мозок під натиском

негативу нагнітає стресовий стан в організ

мі, і й без того слабкі місця у тілі кожного

стають ще більш уразливими до будьякої

інфекції. За рахунок такої ситуації у вигра

ші фармацевтичні гіганти, у програші —

економіка і кожен з нас.

Зупинюся на п'ятьох головних аспек"
тах.

По"перше, потрібно припинити нагні"
тати ситуацію та паніку.

В ситуації, що на сьогодні склалася, я

підтримую наступні заходи. Дотримуйтеся

основних правил поведінки: мінімізуйте

соціальні контакти, залишайтеся вдома

(тут ви перебуватимете в середовищі, до

якого вже давно адаптувався ваш орга

нізм), слідкуйте за своїм здоров'ям, дотри

муйтеся гігієни тіла і мозку. Якби всі дот

римувалися елементарних правил, а в ін

формаційному просторі не нагнітали си

туацію, ми б із вами зараз вели майже

звичне для кожного життя, а інфекцію

сприймали як грип, який ми, погодьтеся,

вже давно не помічаємо.

По"друге, добре аналізуйте інформа"
цію, щоб точно розуміти, які проблеми є і
як їх вирішувати.

Задовго до сьогоднішнього дня я почав

аналізувати ситуацію: спілкувався з голов

ними лікарями міста та області, вивчав ре

альний стан медицини. Я повинен був для

себе визначитися, що я можу реально зро

бити, щоб зменшити вплив цього захворю

вання на людей. Усі лікарі в один голос

сказали мені, що потрібні апарати штучної

вентиляції легень. Не чекаючи запізнілих

звернень адміністрації, президента та

інших чиновників, я знайшов і уклав кон

тракти на придбання 15 таких апаратів. У

такій ситуації мені важливо було не пропі

аритися, а спокійно працювати у цьому на

прямку, щоб дійсно надати допомогу міс

цевій медицині, тому й мовчав.

На цьому я не зупинився. Я, аграрій,
подумав, що в нашій компанії є сучасні
прилади, за допомогою яких ми визнача"
ємо наявність генетично модифікованих
організмів у сільгосппродукції, харчових
продуктах та ін. Тож я підключив своїх ін"
женерів"хіміків вивчити можливість виз"
начати наявність коронавірусу в крові лю"
дини. І виявилося, що за допомогою одно"
го з наших апаратів — ампліфікатора
CFX96 TouchReal"Time PCR DetectionSy"
stem, 2017 року виробництва (США) —
можна виявляти коронавірус методом по"
лімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Метод ПЛР є найточнішим для виявлення
геномної РНК вірусів, що зараз існують у
світі, оскільки аналізує саме специфічний
геном SARS"CoV"2, з великою точністю
виявлення від 5 цільових послідовностей.
Для цього нам потрібно закупити всього
лише реагенти для екстракції RNA/DNA"
Virus і набори для прямого якісного вия"
влення нової РНК коронавірусу. Що ми
негайно і зробили, замовивши 200 проб у
Німеччині. Замовив таку кількість, бо не
знаю реальну потребу, а фахівці не про"
явили ентузіазму.

Ми готові купити і більше реагентів,
якщо нашу ініціативу сприймуть і підтри"
мають. І ми покажемо іншим областям
приклад, як потрібно діяти.

Більше того, виявилося, що такого
рівня обладнання ні в міських, ні в обла"
сних медичних закладах немає. І навіть ті,
що закуповуються зараз, простіші за наш.
Мабуть, ми достатньо потужна аграрна
компанія, що маємо набагато продуктивні"
ше обладнання навіть там, де воно потріб"
не для здоров'я людини. Але, відкрию та"
ємницю, в Миколаєві в інших, не медич"
них, структурах такі апарати є, як мінімум
3. А якщо говорити про Україну в цілому,
то таких апаратів до сотні.

За допомогою цього приладу можна
аналізувати одночасно 40"48 проб біомате"
ріалів на наявність вірусу SARS"CoV"2. За
нашими підрахунками, за добу можна об"
робити до 400 зразків. А якщо задіяти всі
три… Ціна одного такого «задоволення»
EUR25, але чи слід говорити, наскільки це
пришвидшить виявлення вірусу і допоможе
дійсно взяти під контроль його розповсюд"
ження?

Але і це ще не все. Зрозумівши, що ми
дійсно можемо допомогти вирішити в Ми"
колаєві та області питання своєчасного те"
стування на наявність вірусу, наші фахівці
відразу почали шукати лікарню, якій ми го"
тові на безоплатній основі передати такий
апарат і реагенти, щоб вони ним користу"
валися, допоки не буде вирішена ситуація з
цієї недугою. І тут почалося: то немає від"
повідного сертифіката у лікарні, то немає
фахівців, а подекуди й просто було відсут"
нє бажання щось змінювати. Добре, кажу
я, наші фахівці привезуть це обладнання,
допоможуть встановити, налаштувати і
проводити такі аналізи спільно з медика"
ми, щоб вони отримали навички роботи з
обладнанням. Але це буде оперативно —
без нескінченних тендерів і можливості на"
гріти на цьому руки.

Та головне, лікарі зможуть взяти під
контроль ситуацію з пандемією, працюючи
на випередження — тестувати людей, вия"
вляти проблему і локалізувати її, лікувати
тих, хто цього потребує, а не закривати
всіх і чекати. Так, як це роблять провідні
країни світу, бо це дійсно працює.

На щастя, ми визначилися з медзакла

дом, який готовий прийняти таке обладнан

ня, і я впевнений, що ми зможемо зламати

цю закостенілу бюрократичну машину.

По"третє, владі необхідно збудувати
чітку вертикаль і діяти організовано, цен"
тралізовано.

Не завадить у цій ситуації і чітке знан

ня, що і в яку лікарню потрібно, свого роду

реєстр наявного, того, що потрібне зараз, і

того, що можна і наступного року закупи

ти. Бо я вже зіштовхнувся з ситуацією,

коли, запропонувавши свою фінансову до

помогу для вирішення ситуації з коронаві

русом, отримую від лікарів замовлення на

придбання обладнання, яке знадобиться їм

за рікдва…

Я готовий виділяти значні фінансові

кошти для розвитку цієї сфери і в подаль

шому, бо робив це і до цього, адже розумію,

що за мною 7000 працівників компанії, а

разом з ними й інші громадяни України, і

мені важливе їхнє здоров'я. Але не варто

зловживати і наживатися на цьому…

Таке централізоване управління допо

могло би, наприклад, на рівні країни,

маючи необхідний перелік обладнання, до

мовитися з іншими країнами на його по

стачання за прийнятними цінам. А не як

тепер: кожен самостійно шукає, домо

вляється про ціну тощо. Це, звісно, підви

щує попит і ціну.

За такого підходу ми б не читали, як з

України вивозять вкрай потрібні нашим лі

карям захисні матеріали. А потім ми не

знаємо, де їх знайти і як імпортувати в кра

їну, але вже за завищеними цінами.

По"четверте, щоб усім було зрозуміло,
я категорично проти фондів. Не кажу, що

це зло, але мій величезний досвід у сфері

благодійності в українських реаліях навчив

не працювати з фондами. Адже в переваж

ній більшості це гроші в нікуди, ніхто потім

не гарантує, що обладнання буде закуплене

і доставлене за призначенням. Перекона

ний, що мій колектив має знати, на що ви

трачає гроші гендиректор і яка роль цієї до

помоги саме для них. Тож відразу застері

гаю чиновників від подібних звернень. Я

допомагаю адресно і безпосередньо отри

мувачу цієї допомоги.

По"п'яте, ніхто крім нас собі не допо"
може, на жаль. Я як підприємець розумію,

що держава мені не допоможе ні в чому.

Мені потрібно сіяти, вирощувати і зберіга

ти зерно, щоб в Україні був хліб (життя

після пандемії повинне продовжуватися).

Мені потрібно будувати судна і розвивати

перевезення по Дніпру.

Ця ситуація звичайно внесла корективи

у роботу наших підприємств:

— частина людей переведена на змін

ний графік роботи. Це дозволяє зменшити

концентрацію людей і, на випадок хвороби

одного, мати можливість тимчасово знайти

підміну;

— частина людей працює з дому;

— бажаючі взяли відпустку;

— на всіх підприємствах, на кожному

робочому місці наведено порядок, вжива

ються всі належні заходи запобігання по

ширенню інфекції.

Я повністю і з усією серйозністю розу

мію, що здоров'я людини понад усе. І саме

тому я як керівник компанії не можу собі

дозволити сказати працівникам, що про

бачте, але заробітну плату на період каран

тину ви не отримаєте. Я не кажу, що каран

тин не потрібно вводити, але влада повин

на дати чіткі й зрозумілі сигнали бізнесу і

захистити його, захистити, перш за все,

простих українців — працівників цього біз

несу. А то виходить, що у спокійні часи об

бізнес «витирають ноги», а в критичних си

туаціях використовують його як дійну ко

рову і згадують про соціальну відповідаль

ність. А після кризи про бізнес знову забу

вають, і ми відновлюємося не завдяки під

тримці держави, а всупереч.

І найголовніше! Ми обов'язково пере"
живемо і цю кризу. Головне, щоб кризи в
наших головах не було. І станемо ми ще
сильнішими і матимемо ще більше досяг"
нень. У своєму житті я неодноразово чув:
«ти не суднобудівник — не будуй судна», «ти
не моряк — не створюй судноплавну компа"
нію». Але, попри скепсис, я, як аграрій, суд"
нобудівник і промисловець, будував, ство"
рював і досягав успіху. Я допомагав, допо"
магаю і буду допомагати нашій країні, нам із
вами. І сьогодні хочу подякувати своїм пра"
цівникам за те, що вони мене підтримують у
такий складний час. Усе буде добре! Здо"
ров'я і миру нам усім!
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Що робити, аби перемогти пандемію
Коли реальне планетарне зло — пандемія COVID�19, гепнуло нам у

двері, стало зрозуміло, що ні влада, ні пересічні громадяни не були го�

тові сприйняти цей виклик. Тож було вкрай потрібно всім почути хоча б

якусь конструктивну думку, ЩО РОБИТИ, а не традиційне — хто винний.

І такі слова підтримки та конкретної протидії пандемії українці почу�

ли від Олексія Вадатурського, Героя України, який вкотре справою

довів свою любов до рідної країни. 

Він став першим, без перебільшення, представником великого віт�

чизняного бізнесу, хто не просто запропонував вихід із ситуації, а,

крім іншого, зміг надихнути багатьох зерновиків наслідувати приклад

«НІБУЛОНа» застосувати лабораторне обладнання для визначення на�

явності коронавірусу в крові людини.

Наводимо допис Олексія Вадатурського на його сторінці у Фейсбук

від 23 березня. Бо він залишається актуальним, навіть з урахуванням

сьогоднішнього досвіду. І робимо це навмисне, щоби з плином часу

не було можливості чи спокуси викривляти історію (применшувати

виклики, хейтити добрі справи тощо) — адже друковане слово не за�

губиться в тенетах Інтернету. 

Допис О. Вадатурського на власній сторінці у Фейсбуці 
від 23 березня 2020 року



«ТЕМА КОРОНАВІРУСУ, мабуть, уже дістала

всіх, хоча і порізному. Хтось хвилюється, під

даючись панічним настроям, інші намагаються бути

позитивними і передавати цей позитив тим, хто на

передовій у боротьбі з новим вірусом. Я виключно

за позитив.

В Європі, де медична система на високому рівні,

люди підтримують медиків оплесками. В Україні теж

почали поважати роботу медиків, але, на жаль, лише

оплесками ми їм не допоможемо. Їм потрібні еле

ментарні засоби захисту, сучасне обладнання, додат

кова мотивація у вигляді підвищеної заробітної

плати, бо вони одні з тих, хто отримує мізерну плату

за свою небезпечну та важку працю.

Будучи патріотом, бізнесменом і просто пересіч

ним українцем, я вирішив їм допомогти конкретни

ми справами. Це і буде моя подяка, бо вони дійсно

Герої. Допомагаючи їм, я допоможу і кожному з вас.

І ось мої конкретні справи.

Доступна кожному 
сучасна діагностика
МАЛО хто цікавився цією темою донедавна. Але

тепер усі зрозуміли, що ситуація з діагностикою в Ук

раїні вкрай незадовільна. Просто порівняйте кіль

кість тестувань в Україні і Європі. У нас відсутнє не

те що масове тестування, інколи не можуть проте

стуватися навіть ті, хто цього дійсно потребує. На

скільки я розумію, боротьба проти COVID19 у нас

ще попереду, тому, як і писав раніше, ми всього за
тиждень, і це в нинішніх умовах(!), «під ключ» організу"
вали додаткову лабораторію на базі Миколаївського
обласного лабораторного центру МОЗ України. Осна

стили її всім необхідним обладнанням від кращих

американських та європейських виробників, переда

ли зареєстровані в Україні тестсистеми німецького

виробництва. Сьогоднішня вартість такого центру

сягає майже EUR 200 тисяч.

Ми, мабуть, єдині в Україні, хто проявив ініціати

ву і самостійно це зробив, бо я отримав надзвичайно

багато дзвінків з пропозиціями зробити це і в інших

областях. І, ви знаєте, я серйозно задумався над цим.

Такий потужний позитивний відгук у суспільстві про"
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Олексій Вадатурський: 

«Моя подяка медикам 
конкретними справами. 
Адже допомагаючи їм, 
я допоможу кожному з вас»

ТАКІ слова вдячності написала

Світлана Федорова, головний

лікар Миколаївської інфекційної

лікарні, на свої сторінці у Фейс

бук.

«Лікарня більше 25 років не

бачила нічого подібного. Олексій

Опанасович, низький Вам уклін!

Насправді, друзі, зроблено наба

гато більше, ніж написано в стат

ті. Найголовніше, співробітники

лікарні, побачивши, як багато,

швидко й ефективно робиться,

піднеслися духом. Люди вже не

звільняються, працюють з енту

зіазмом. Ви не просто відбудува

ли заново все, що приходило в

занепад десятиліттями, Ви збере

гли інфраструктуру, в цілому си

стему інфекційної допомоги на

Миколаївщині! Одна людина

взяла на себе роль держави! І

спрацювала ефективно і систем

но! ДЯКУЄМО!!!»

Слід зазначити, що до 13

квітня Миколаївщина залишала

ся єдиною областю України, де

не було зафіксовано жодного по

зитивного результату на корона

вірус.

Водночас головний лікар ме

дичного закладу 10 квітня наго

«ОФІЦІЙНО повідомляємо, що

будьяка інформація про те, що

«НІБУЛОН» нібито передав Ми

колаївському обласному лабора

торному центру МОЗ України не

працююче, несправне обладнан

ня, неповний набір тестсистем чи

тим паче, що нібито саме наше

«несправне» обладнання і є при

чиною того, що в Миколаєві досі

не можуть виявити хворих на

COVID19, — вигадана, абсолют

но неправдива (фейкова) інфор

мація». Таку інформацію розміще

но на офіційному сайті ТОВ СП

«НІБУЛОН».

Створена силами компанії до

даткова лабораторія на базі Мико

лаївського обласного лабораторно

го центру, йдеться у повідомленні,

працює в штатному режимі, а пра

цівники цієї лабораторії, яка під

порядковується МОЗ України, ви

конують необхідні дослідження

(потужності дозволяють виконува

ти до 400 досліджень на добу).

Підтвердженням цього є пряма

мова Віктора Ляшка, заступника

Віктор Ляшко підтвердив
повноцінну роботу лабораторії, 
яку організував «НІБУЛОН»

якомога раніше. І результати отримувати не через 2"3
дні, а через 3 години. Ми просто зобов'язані перейти на
новий рівень діагностики в Україні.

На жаль, мою ідею проведення аналізів на базі

лабораторій Держспоживслужби ніхто не реалізував.

Ніхто з тих, хто приймає відповідні рішення, не розу

міє, що за цим наше сьогодення і майбутнє. І це пот

рібно вирішити.

Я людина системна, тому моїм наступним кроком
стала допомога Миколаївській обласній інфекційній лі"
карні, яка першою візьме на себе удар. Тож я особисто

відвідав обласну інфекційну лікарню, щоб зрозуміти

реальну ситуацію.

Не буду ділитися своїми враженнями від побаче

ного, щоб потім замість допомоги місцеві медики не

отримали додаткових перевірок. Лікарям зараз і без

цього вистачає роботи. Зауважу одне: останні чотири

демонстрував мені, що ми зробили
дійсно необхідну для України
справу.

Сьогодні я відвідав цю лабора

торію і я тепер можу переконати

навіть найбільших скептиків, що

створена нами лабораторія повно

цінно працює, бо сам пройшов те

стування на цьому обладнанні.

Але важливо, щоб доступ до

тестування був у якомога більшої

кількості людей. Адже сьогодні те

стування проходять лише ті, у

кого є вже серйозні підстави пі

дозрювати наявність інфекції

COVID19 або які перебувають на

лікуванні чи обстеженні в обла

сній інфекційній лікарні. На пе

риферії кількість досліджень ще

менша, бо сільські лікарі не мають

ні засобів, ні знань, щоби взяти

зразки для аналізу та транспорту

вати їх до лабораторії. Тож потріб

но терміново навчати персонал,

бо за красивою офіційною стати

стикою можуть насправді бути ре

альні смерті людей.

Тому на моє прохання голов

ний лікар центру Володимир Іва

нович Клочко внесе на розгляд

Миколаївського обласного упра

вління охорони здоров'я мою про

позицію щодо розширення кола

людей, які зможуть пройти тут те

стування.

Потенціал цієї лабораторії ве

ликий, тож якщо лабораторії сус

ідніх областей не зможуть спра

влятися, вона зможе допомогти

і їм.

Загалом, за моїми підрахунка"
ми, в Україні за добу можна вико"
нувати більше 20 тисяч аналізів на
наявність COVID"19, бо подібне
обладнання є у майже 100 лабора"
торіях. А значить, робити їх не на
7"8 день, коли людина вже хвора і,
ймовірно, інфікувала вже когось, а

лосила, що в обласній інфек

ційній лікарні Миколаївщини

хворих на пневмонію вияви

лося у 18 разів більше, ніж ми

нулого року. Про це пишуть

«НикВести». 

За її словами, за січеньбе

резень 2020 року до лікарні з

пневмонією потрапили 56 осіб

проти трьох 2019го. Світлана

Федорова також відзначила

більш складний перебіг хворо

би, і якщо дотепер летальних

випадків не було, то цьогоріч,

на жаль, вже маємо дві смерті

від пневмонії.

«Одна людина 
взяла на себе роль держави»
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Минулого тижня виробничі

підрозділи компанії,  що

працюють у 12 областях Ук�

раїни, розпочали комплекс

робіт із сівби ярих культур,

усі підприємства стовідсот�

ково забезпечені необхід�

ним насінням та добривами.

Після передпосівного обробітку

ґрунту — культивації, внесення

мінеральних добрив — на площі

близько 31 тис. га перші філії у

Миколаївській, Черкаській, Він

ницькій, Хмельницькій, Жито

мирській та Полтавській обла

стях почали сівбу пізньої групи

ярих культур.

Зокрема, станом на 14 квітня

кукурудзою засіяно на 1,5 тис. га

(із запланованих 17,8 тис. га),

соняшником — 5,5 тис. га (з 21,3

тис. га).

Попри те, що сівбу розпоча

то недавно, вже визначились лі

дери. Так, філія «Кам'янецьПо

дільська» Хмельницької області

вже посіяла 100% соняшнику.

Філія «Прибужанівська» Мико

лаївської області виконала 100%

робіт із сівби кукурудзи в своє

му регіоні.

Дещо пізніше розпочнеться

сівба сорго та сої. Їх цього сезону

заплановано посіяти на площах

1,8 тис. га та 1,9 тис. га відповід

но. Весь комплекс робіт із сівби

«НІБУЛОН» планує завершити

в максимально стислі терміни.

«Щодо прогнозів урожайно

сті ярих культур, то наразі все

залежить від весняних дощів. За

зимовий період накопичилася

критично низька кількість воло

ги у ґрунті, і на формування вро

жаю, як ніколи, впливатимуть

поточні опади», — зазначив Ко

стянтин Хмельницький, заступ

ник генерального директора

компанії з сільськогосподарсь

кого виробництва.

Також наприкінці минулого

тижня всі виробничі підрозділи

закінчили друге підживлення

озимини. Наразі тривають робо

ти з хімзахисту рослин та ґрунту. 

За результатами обстеження

агрономами компанії, майже всі

посіви перезимували успішно,

врожай формує 33,9 тис. га ози

мих культур: у т.ч. 29,1 тис. га

пшениці, 1,6 тис. га ячменю та

3,2 тис. га ріпаку.

Надзвичайно важливим у

питанні аграрного виробництва

є й технічне забезпечення. Саме

тому «НІБУЛОН» продовжує

модернізувати власний парк

сільськогосподарської техніки,

поповнюючи її новими сучасни

ми одиницями від провідних

світових виробників. Так, нещо

давно компанія закупила для

нового аграрного сезону 6 про

сапних сівалок KINZE 3600

AgLeader та Gaspardo MTR8, 6

розкидачів мінеральних добрив

Amazone ZAV 3200 та Kverne

land TL3900, 2 телескопічних

навантажувачі MasseyFerguson

TH7035 і самохідний оприску

вач CASE Patriot 3330 на загаль

ну суму $1,22 млн. 

Окрім того, фахівці сервіс

них центрів виробничих підроз

ділів компанії під час підготовки

та безпосередньо у період польо

вих робіт виконують високоякіс

ний ремонт та обслуговування

техніки, чим забезпечують мак

симальну результативність її ро

боти.

За останні роки компанія за

купила 140 нових одиниць сіль

госптехніки на загальну суму

більше $10 млн. Нині нібулонів

ський парк сільськогосподарсь

кої техніки налічує близько 2300

одиниць.

Отже, «НІБУЛОН» продов

жує працювати в штатному

режимі, дотримуючись усіх за

ходів для унеможливлення пе

редачі коронавірусної інфекції

COVID19 між працівниками

компанії.

роки ця лікарня фінансувалася за залишковим

принципом. Точніше, і не фінансувалася взагалі. Бо

як ще можна це назвати, коли за ці роки вони отри

мали всього 400 тисяч гривень?!

Можна критикувати роботу, точніше, бездіяль

ність теперішніх і колишніх депутатів та чиновни

ків, але я вирішив піти іншим, ефективним шляхом.

Я вирішу нагальні проблеми цієї лікарні всього за 2
тижні. Не просто перерахую кошти на якийсь фонд і
заспокоюся. Ні! За 2 тижні ми виконаємо роботи, які
не виконувалися десятиріччями. І моєму колективу

не буде соромно, як ми допомогли цій лікарні, і

кожен мешканець області та міста буде знати, що

отримає належне лікування в належних умовах. На

цей період лікарня стане свого роду нашим підрозді

лом. І щовечора я буду знати про вже виконаний

об'єм робіт і перелік завдань на завтра.

Думаю, це буде саме той позитивний стрес для

лікарів, який і надасть їм сили боротися за життя

та здоров'я кожного з нас.

Планував на цьому і завершувати свій сьогод

нішній допис, але згадавши такий відвертий та емо

ційний пост Світлани Федорової, вирішив трохи

більше розповісти про позитивні сюрпризи, які че

кають на них у найближчі два тижні:

— Нова киснева мережа — шанс на життя для

80 пацієнтів. За два тижні буде спроєктовано, про

ведено експертизу, укомплектовано та змонтовано

обладнання для створення кисневої мережі на 86

точок подачі кисню до апаратів ШВЛ. До 17 квітня

плануємо завершити цю роботу. Насправді це над

складно, але ми це зробимо.

— Нові апарати ШВЛ. Уже до 16 квітня прибуде

перша партія цього обладнання, і воно негайно

буде встановлене тут.

— Новий рівень дезінфекції. Сучасна електрич

на дезінфекційна камера прямо з виробництва при

буде і вже до 12 квітня буде змонтована.

— Нові пральні, сушильна та прасувальна ма

шини. Тільки уявіть собі, що зараз тут використову

ється обладнання 19501960х років. Бідний обслу

говуючий персонал змушений сушити цю білизну

на вулиці. Щоб вирішити це питання терміново, я

вийшов на керівника компаніїпостачальника ТОВ

«Лондрі Трейд» і на моє прохання, зважаючи на те,

що це для лікарні, вона зняла з продажу і реалізува

ла нам дві промислові пральні машини, дві сушиль

ні та прасувальну. Уявіть — в п'ятницю перемовини,

а на ранок вівторка обладнання вже у лікарні. Тепер

лікарня без порушення технології зможе забезпе

чити належні умови при роботі з інфікованою бі

лизною.

Додатково в цьому приміщенні буде проведе

ний ремонт та відновлений дах, на нього під час бу

ревію впало дерево і була пошкоджена лінія елек

тропередач.

— Відновимо пандуси та покриття проїжджих

частин на території лікарні. Сьогодні тут є ділянки,

які швидка, за потреби, не може проїхати, і щоб до

ставити пацієнтів в реанімаційне відділення, медики

мають нести їх на руках. Ми виправимо цю ситуа

цію. А також передамо лікарні електромобіль, щоби

медперсонал міг перевозити ним необхідні речі.

— Відновимо огорожу по периметру території.

Ви не повірите, але частина бетонної огорожі була

взагалі відсутня, а мешканці прилеглих до території

лікарні будинків виносили на територію інфекцій

ної (!) лікарні своє сміття! Від завтра територія буде

належним чином огороджена.

— Відремонтуємо харчоблок.

Цей перелік можна ще довго продовжувати, і

сума наших витрат уже становить майже 17 мільйо

нів гривень. Але тут дійсно назріла необхідність бу

дувати нову лікарню. Її потрібно було будувати ще у

далекі 19941996 рр., після холери, що лютувала в

Миколаєві, але епідемія пройшла, і чиновники за

були про цю лікарню. Але, шановні депутати та чи

новники, життя знову нагадує вам про необхідність

будівництва нової інфекційної лікарні. Проєкт є.

Експертні висновки є. Пусті балачки — в сторону, і

виділяйте кошти. Будуйте.

Поки я зроблю все, щоби люди, які, не дай

Боже, потраплять в інфекційну лікарню, були впев

нені, що їм тут допоможуть, але бактеріологічні

війни лише починаються, тому нова, а головне су

часна лікарня вкрай потрібна.

Окремо хочу подякувати миколаївським бізнесме"
нам: Сипку Сергію Олександровичу (компанія
«Агроф'южн»), Кондратюку Володимиру Степановичу
(ФОП Кондратюк), Мазуру Михайлу Олеговичу
(ТОВ «БК Інтербуд»), Шульгачу Сергію Володими"
ровичу (ТОВ «Миколаївавтодор»), а також Грицаєн"
ку Максиму Георгійовичу (ГУ ДСНС України в Ми"
колаївській області), Сиваку Олегу Петровичу (АТ
«Миколаївобленерго»), Кисліченку Віктору Григоро"
вичу (ТОВ «Миколаївський завод ЗБВ») та іншим.

Всі вони без вагань відгукнулися на моє прохан

ня та підключилися до вирішення цієї проблеми.

Буквально в суботу я зателефонував їм, а вже в не

ділю всі вони були на місці, а з понеділка почали

виконувати роботу. Я пишаюся тим, що миколаївці

здатні об'єднатися на благо свого міста. Ми разом

велика сила.

Не залишаємося ми осторонь і від проблем в

інших областях, де працюють і живуть наші колек

тиви та громади. Просто ми без зайвого розголосу

передаємо їм обладнання, захисні матеріали, тест

системи або перераховуємо кошти лікарням.

Можливо, мій сьогоднішній допис здасться ко

мусь задовгим, але проблеми виявилися наскільки

складними і різноманітними, що описати все кіль

кома реченнями неможливо. Втім, я відчуваю пози

тивну динаміку у вирішенні цих складних проблем.

Це свого роду виклик для мене. Тож ми і надалі

продовжуватимемо нашу роботу. І я впевнений, що

разом ми вистоїмо!

«НІБУЛОН»
розпочав 
сівбу ярих

За інф. прес�центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

міністра охорони здоров'я — го

ловного державного санітарного

лікаря України, який 9 квітня ві

двідав Миколаїв з метою перевір

ки обласного лабораторного цен

тру, обласної інфекційної лікарні

та низки інших закладів та уста

нов, покликаних протидіяти по

ширенню коронавірусної інфекції. 

«У першу чергу ми подиви

лися, як засідає штаб з ліквідації

наслідків надзвичайних ситуа

цій. Подивилися вірусологічну

лабораторію. Вірусологічна лабо

раторія сьогодні готова робити

до 500 тестів полімеразної  лан

цюгової реакції на добу. Тому,

якщо буде така необхідність, ві

русологічна лабораторія забезпе

чить усе, що потрібно. 

Також додатково скажу, що

перед моїм приїздом ми вночі

провели спецоперацію: ми забра

ли в одній із лікарень у хворих із

пневмонією зразки і доставили їх

не в цю вірусологічну лаборато

рію, а в іншу лабораторію, яка

знаходить за межами території

області. Результати, які ми отри

мали, підтверджують, що дослі

дження співпадають… 

Я поспілкувався з вірусолога

ми і працівниками лабораторії.

Мені чітко показали дві лабора

торії. Показали перспективний

план розгорнення потужності

навіть у цій лабораторії. Плюс

спеціалісти чітко знають, де

можна додатково посилювати і

збільшувати кількість тестів,

тому це мене задовольнило. Пи

тання в тому, що зараз будемо

дивитися інші алгоритми. Сьо

годні, ну, з чого ми розпочали —

лабораторія готова до проведен

ня 500 досліджень на добу, забез

печена повністю ампліфікатора

ми, забезпечена розхідними ма

теріалами, забезпечена засобами

індивідуального захисту, праців

ники лабораторії отримали заро

бітну плату», — зазначив Віктор

Ляшко у своєму коментарі жур

налістам, відео якого підготували

«НикВести». 

Зважаючи на це, «НІБУЛОН»

закликає ЗМІ та користувачів со

ціальних мереж не розповсюджу

вати фейки та не створювати па

ніку у суспільстві.

Допис О. Вадатурського на власній сторінці у Фейсбуці 
від 6 квітня 2020 року
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Рада України посилила адміні

стративну, суттєво підвищивши

штрафи, та кримінальну відпові

дальність за спалювання трави і

підпали лісу (детально про це

нижче).

Суспільство приголомшили

масштабні лісові пожежі, особли

во велика кількість яких сталася

на Житомирщині, Чернігівщині,

Луганщині та Харківщині і Київ

щині. За даними голови Держав

ного агентства лісових ресурсів

України Андрія Заблоцького на

його сторінці у Фейсбук, станом

на 13 квітня зафіксовано 33 великі

пожежі (більше 5 га), які гасили

силами державної лісової охорони

спільно з рятувальниками ДСНС.

17 лісових пожеж ліквідовані пов

ністю, а 16 — локалізовані та пе

ребувають у стані ліквідації.

У відомчій пожежній охороні

працює близько 12 тис. лісівників.

Створена мережа реагування із

502 пожежноспостережних веж, з

них 337 — обладнано сучасними

телевізійними системами спосте

реження для оперативного вия

влення лісових пожеж. Загалом діє

273 лісові пожежні станції. Однак

на Півдні та Сході, де рівень по

жежної небезпеки завжди найви

щий, не всі станції укомплектова

ні особовим складом і технікою

для гасіння пожеж (тобто ката�

строфічно не вистачає людей і

машин — прим. ред.).

За його словами, держлісгос

пами 2019го влаштовано 59 км

нових протипожежних розривів,

заслонів, бар`єрів та 52,5 тис. км

мінералізованих смуг, доглядають

ся наявні 248,2 тис. км мінералізо

ваних смуг, перекрито 15 тис. по

запланових лісових доріг. Торік

держлісохороною проведено 21,6

тис. рейдів, виявлено та оштрафо

вано 1285 порушників правил по

жежної безпеки на 132,5 тис. грн.

А. Заблоцький стверджує, що

2020 року створюються додатково

нові протипожежні розриви, за

слони, бар`єри довжиною 61 км,

мінералізовані смуги — довжиною

45,6 тис. км, заплановано здій

снення догляду за раніше створе

ними довжиною 219 тис. км, бу

дівництво доріг протипожежного

призначення — довжиною 113 км. 

Близько двох останніх тижнів
палали Чорнобильські ліси, завдаю"
чи екосистемі непоправної шкоди і
загрожуючи людству новою техно"
генною катастрофою. Інформація
замовчувалась, а тим часом меш"
канці столичної області відчували,
що пахне смаженим в усіх сенсах.

На сполох били переважно ак"
тивісти, розміщуючи пости у со"
ціальних мережах із проханням «те"

гати на всі боки». «Наразі ситуація

критична, — наголосив 13 квітня

член Громадської ради ДАЗВ

Ярослав Ємельяненко на своїй

сторінці у Фейсбук. — Зона палає.

Місцева влада звітує, що все під

контролем, але насправді вогонь

стрімко захоплює нові території.

Чито до Кабміну не доводять ре

альну ситуацію, чи він обрав полі

тику замовчування радянської

влади, як 1986 року. Вогонь дістав

ся Прип'яті».

За ліс на території зони відчу

ження відповідає Державне агент"
ство України з управління зоною
відчуження (ДАЗВ). Вочевидь сха

менувшись, 10 квітня т. в. о. голо

ви ДАЗВ Катерина Павлова в

режимі онлайнбрифінгу для ЗМІ

повідомила, що вогнем у зоні від

чуження пройдено близько 3,5

тис. га та завдано шкоди на десят

ки мільйонів гривень. Цю інфор

мацію розміщено на офіційному

сайті ДАЗВ.

К. Павлова наголосила, що

вжитих необхідних заходів вияви

лося недостатньо: «Чорнобильсь

ка зона була не готова до мас

штабної пожежі. Деякі осередки

займання в зоні відчуження розта

шовані у таких місцях, де немає

під'їзду, а відповідно й можливості

підвезти техніку. На розвиток

необхідної протипожежної інфра

структури знадобиться декілька

років, але ми повинні здійснювати

першочергові заходи вже сьогод

ні, бо попереду сезон небезпечної

спеки». 

Серед головних причин такі:

перша — вогонь «прийшов» у

зону відчуження з Житомирської

області зі сторони Древлянського

заповідника, друга — на території

зони розташовані лінії електро

передач, від замикання яких

могла виникнути іскра, що й

призвела до легкого займання

сухої трави, третя — навмисні

підпали, адже були зафіксовані

осередки пожежі, які були дале

ко один від одного.

Через 10 днів від початку по

жежі в зоні Чорнобиля, 13 квітня,

відгукнувся президент на своїй

сторінці у Фейсбук: «Уважно

стежу за ситуацією в Чорно

бильській зоні. Знаю, що вогне

борці роблять усе можливе. Я

вдячний їм за мужність.

Завтра заслухаю інформацію

від голови Державної служби Ук

раїни з надзвичайних ситуацій

Миколи Чечоткіна щодо пожеж.

Висновки не забаряться».

І того самого дня «слуги» про

голосували за скорочення витрат

на управління тією самою Чорно

бильською зоною — на 256 міль

йонів, зазначає Юрій Бутусов у

Фейсбук. «Також майже повністю

скорочені всі витрати на природо

охоронні заходи в усій Україні, де

пожежі охопили великі простори

— на 433 млн грн. Витрати скоро

тили так, ніби все вже згоріло. Ці

каво, які висновки зробить із

цього президент і в чому тут логі

ка? І чи є вона взагалі?», — запи

тує журналіст.

Та зрештою не минулося без

див на Страсний тиждень перед

Великоднем. Вочевидь, Господь

змилувався над українцями, на

славши наступного дня суттєве

похолодання з дощами і подекуди

мокрим снігом… Аграріям такі

сюрпризи ще відгукнуться, тим не

менш полум'я холоди допомогли

пригасити. 

Надвечір 14 квітня деякі ін

формагенції повідомили, що по

жежу в цій зоні ліквідовано, про

водиться боротьба із залишкови

ми проявами займання.

Наступного дня на сайті

ДСНС розміщено інформацію,

що відкритого вогню не спостері

гається. «Станом на 7 годину 15

квітня, йдеться у повідомленні, —

у Зоні відчуження та безумовного

(обов'язкового) відселення підроз

ділами ДСНС надається допомога

ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та

деревини в осередках пройдених

вогнем на території Корогодсько

го, Детятківського, Паришівсько

го та Денисовицького лісництв.

Інженерною технікою створе

но 158 км мінералізованих смуг.

Пожежною авіацією (2 вертольо

ти) протягом 14 квітня здійснено

3 скиди (6 т води).

Всього на території Зони від

чуження залучено 521 чол. та 124

од. техніки, з них від ДСНС 410

осіб та 86 од. техніки, в тому числі

2 вертольоти.

Радіаційний фон по м. Києву

та Київській області у межах

норми та не перевищує природ

них фонових значень (м. Київ —

0,014 мР/год, Київська область —

в межах 0,012 мР/год при допусти

мому фоні 0,05 мР/год)». 

Штрафи і кримінальна
відповідальність
за спалювання трави
і підпали лісу
13 КВІТНЯ 2020 року Верховна

Рада ухвалила зміни до адміні

стративного та кримінального ко

дексів України про підвищення

штрафів за спалювання трави і

підпали лісу. 

А. Заблоцький на своїй сторін

ці у Фейсбук проінформував, що

на правопорушників чекатимуть

такі адміністративні штрафи:

— порушення вимог пожежної

безпеки в лісах — 90900 неопо

датковуваних мінімумів доходів

громадян (від 1530 грн до 15300

грн) (далі нмдг — прим. ред.)

— знищення або пошкоджен

ня лісу внаслідок необережного

поводження з вогнем, а також по

рушення вимог пожежної безпеки

у лісах, що призвело до виникнен

ня лісової пожежі або поширення

її на значній площі — 2701080

нмдг (від 4590 грн до 18360 грн)

— самовільне випалювання

рослинності або її залишків —

1801260 нмдг (від 3060 грн до

21420 грн)

— самовільне випалювання

рослинності або її залишків у

межах територій та об'єктів при

роднозаповідного фонду — 360

1800 нмдг (від 6120 грн до 30600

грн).

— забруднення атмосферного

повітря — 18003600 нмдг (від

30600 грн до 61200 грн)

— знищення або пошкоджен

ня об'єктів рослинного світу —

54009000 нмдг (від 91800 грн до

153000 грн).

Збільшуватиметься й кримі"
нальна відповідальність.

За знищення або пошкоджен

ня лісових масивів, зелених нас

аджень навколо населених пунк

тів, вздовж залізниць, а також

стерні, сухих дикоростучих трав,

рослинності або її залишків вог

нем чи іншим загальнонебезпеч

ним способом правопорушник

може бути позбавлений волі на

строк від 2 до 5 років. Такі ж дії,

якщо вони спричинили загибель

людей, масову загибель тварин

або інші наслідки, караються поз

бавленням волі на строк від 5 до

10 років.

Окрім цих штрафів правопо

рушник повинен буде оплатити

ще й шкоду, яку він заподіяв лісу.

Наприклад, за кожне спалене де

рево діаметром 30 см — майже

6000 грн.

Нарешті українці почули і

Прем'єрміністра України Дени�

са Шмигаля: «Минулого тижня

ми запропонували суттєво збіль

шити відповідальність за підпал

сухостою. І Верховна Рада вже пі

двищила штрафи у 18 разів. Уряд

виділяє з резервного фонду додат

кові 100 млн грн для ДСНС на

ліквідацію наслідків надзвичайних

ситуацій. Крім того, Державному

агентству з управління зоною від

чуження спрямовуємо 34,8 млн

грн, а Державному агентству лісо

вих ресурсів — 10,1 млн грн. До

даткові видатки — це ціна байду

жості осіб, які не лише знищують

довкілля, але й наражають на не

безпеку своїх співгромадян», —

зазначив глава уряду.

Та як би там було, а головну

відповідальність за стан природи і

непідпалювання будьякого су

хостою покладено на нас із вами,

шановні добродії. Тож він нашої

свідомості залежить сьогодення і

майбутнє нашої землі. 

Підготував Артем Житков

АГРОПРОФІ
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Початок на стор. 1

Пахне смаженим, 
або Коштовні забавки з вогнем 

Нелегка боротьба із лісовими пожежами. Фото: ФБ(сторінка Андрія Заблоцького, @andrew.zablotsky
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 13.04.2020 (20:00) по 17.04.2020 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш�

ник
Соя

Куку�
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 6620 6600 6350 – – 4900 – – – – 5370
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 6490 6470 6220 – – 4770 – – – – 5240
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 6410 6390 6140 – – 4690 – – – – 5160
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 6470 6450 6200 – – 4750 – – – – 5220
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 6470 6450 6200 – – 4750 – – – – 5220
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 6320 6300 6050 – – 4600 – – – – 5070
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 6410 6390 6140 – – 4690 – – – – 5160
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 6550 6530 6280 – – 4830 – – – – 5300
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 6195 6175 5925 – – 4475 – – – – 5020
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 6270 6250 6000 – – 4550 – – – – 5020
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 6250 6230 5950 – – – – – – – 5000
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4900
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 6140 – – – – – – – – – 4940
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 6100 6080 5800 – – – – – – – 4900
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 6100 6080 5800 – – – – – – – 4900
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 6050 6030 – – – 4350 – – – – 4870
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4870
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 6050 6030 5750 – – 4350 – – – – 4870
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 6030 5750 – – 4350 – – – – 4870
Філія «Денихівська», Київська обл. – 6150 6130 5850 – – 4500 – – – – 4900
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4870
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 6050 6030 5750 – – – – – – – 4850
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 6000 5980 5700 – – 4300 – – – – 4850
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 5820 5800 5600 – – 4150 – – – – 4620
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 5920 5900 5700 – – – – – – – –

ПШЕНИЦЯ. Протягом поточного

тижня котирування пшеничних ф`ючерсів

на Чиказькій та Паризькій біржах продов

жили демонструвати висхідний ціновий

тренд. Цьому сприяла низка факторів,

серед основних можна виділити такі: зро

стання попиту з боку державних агентств

(Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія,

Судан, Ефіопія), продажів пшениці з США

до Китаю, тимчасову заборону експорту з

Румунії. 

Очікуваний рекордний урожай пшениці

в Індії залишається вагомим стримуючим

фактором для ринку даної культури, але з

огляду на суворі карантинні заходи в цій

країні, існує ймовірність того, що польові

роботи зі збирання збіжжя можуть затрима

тися, що, в свою чергу, може відобразитися

на врожайності. 

Опади у Румунії та на півдні Росії трохи

послабили ажіотаж щодо нестачі вологи в

ґрунті у Чорноморському регіоні. Але у ці

лому ситуація суттєво не змінилася, тож що

найменше до середини травня увага учасни

ків фізичного ринку пшениці буде зосере

джена на погодних умовах у даному регіоні. 

Станом на 15квітня закупівельні ціни у
портах України наступні: пшениця 2"го
класу: 6500"6750 грн/ т, 3"го класу: 6450"
6750 грн/т, 4"го класу: 6300"6575 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Останнім часом на ринку яч

меню панувало доволі звичне для даної пори

року затишшя, проте наприкінці минулого

тижня, зовсім неочікуване для продавців на

ринок ячменю вийшла Саудівська Аравія

(найбільший у світі імпортер цієї культури)

та оголосила про проведення тендеру на

його закупівлю. Згідно з умовами цього тен

деру, обсяг до закупівлі становив 600 тис. т з

поставкою до порту покупця у липні — пер

шій половині серпня поточного року. Слід

зауважити, що цей обсяг на 240 тис. т

менше, ніж було законтрактовано на анало

гічний період урожаю2019 і на 540 тис. т,

аніж двома роками до цього. До того ж сам

тендер був оголошений на місяць раніше,

ніж зазвичай. Останній факт є особливо ва

жливим, зважаючи на нинішні неясні перс

пективи стосовно нового врожаю ячменю на

тлі занепокоєння щодо посушливих погод

них умов у Чорноморському регіоні. 

Реакція фізичного ринку на результати

даного тендеру поки не проявилася, адже

понеділок був вихідним в країнах ЄС, де ба

зується більшість мультинаціональних

трейдерів. 

Станом на 15 квітня закупівельні ціни в
портах України на ячмінь перебувають у ді"
апазоні: 4900"5200 грн/т.

КУКУРУДЗА. Ситуація на товарних

ринках, масштабно постраждалих від зни

ження попиту через світовий карантин,

протягом останнього часу залишається нез

мінною, а прогноз щодо темпів відновлен

ня до передкризових рівнів є досить песи

містичним. 

Незважаючи на поступовий вихід

Китаю на світові ринки та досягнення дов

гоочікуваної домовленості між країнами —

основними експортерами нафти щодо зни

ження темпів її видобутку, ціни на дану си

ровину не поспішають повертати втрачені

раніше позиції. 

Кукурудза більше інших зернових куль

тур відчуває на собі негативний вплив низь

ких цін на нафту. Окрім цього додатковий

тиск на ціновий рівень на кукурудзу надхо

дить збоку погіршення епідеміологічної си

туації, як в ЄС, так і в США, і відсутності

розуміння щодо повернення цих найбіль

ших регіонів до звичних рівнів споживання. 

Переробні підприємства, що спеціалізу

ються на використанні кукурудзи у вироб

ництві біоетанолу в США, продовжують

закривати свої заводи, а прогнози стосовно

посівів даної культури поточного року збе

рігаються на рекордно високому рівні (по

чинаючи з 2012року).

Згідно з оцінками аналітиків, близько

4060 млн т кукурудзи не буде використано

для промислових цілей, та відповідно піде

на кормові/продовольчі потреби, що відра

зу створить величезний профіцит кукуру

дзи на світовому ринку. Саме така перспек

тива розвитку подій диктує настрої біржо

вих гравців і практично однозначно визна

чає їхню стратегію гри на пониження.

Румунія заблокувала експорт основних

сільськогосподарських культур за межі ЄС

до середини травня (включаючи продані,

але не відвантажені партії), чим викликала

гостру критику з боку Єврокомісії. 

Частково поліпшити ситуацію зможе

спад поширення вірусу і повернення насе

лення до звичного життя (до типових спо

живчих настроїв).

Станом на 15 квітня закупівельні ціни в
портах України на кукурудзу перебувають
у діапазоні: 5200"5450 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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

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

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на 15.04.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 5370 – 5625 5600 – – – 4750
ТОВ «Королівське ХПП» – 5370 – 5625 5600 – – – 4750
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4900
ТОВ «УкрАгроКом» – 5370 – 5625 5600 – – – 4750
ПАТ «Шарівське» – 5370 – 5625 5600 – – – 4750



Логістика. В умовах тран

скордонних обмежень її вартість

зростає. Це робить невигідним ек

спорт агропродукції поточного се

зону. Транспортні компанії врахо

вують складнощі перетину кордо

нів — затримки або взагалі заборо

ну в'їзду. Як наслідок — ускладнен

ня експорту, перш за все, недоро

гих продуктів. Транспортним ком

паніям з урахуванням затримок на

кордонах, і відтак збільшення тер

міну рейсів, доводиться додатково

наймати водіїв. Все це здорожує

логістику і, відтак, ціну товару.

Порушення логістичних лан

цюжків призводить до фінансових

втрат. На митницях через жор

сткість процедур псуються десят

ки тисяч тонн продукції. Її треба

утилізувати і, знов таки, витрачати

на це гроші. Також втрати продук

тів зростають на рівні споживачів.

Люди зменшили кількість виходів

у магазини, але купують багато

продуктів. Зрозуміло, що не все

можна довго зберігати в домашніх

холодильниках.

Якість продукції. Кризові

обмеження ускладнили фермерам

забезпечення повного циклу ви

робництва, що веде до зниження

якості продукції. Надалі, в ході

розподілу по торговельним мере

жам, якість продукції знижується

ще більше. Це теж втрати. І трей

дери намагаються їх компенсува

ти за рахунок зростання роздріб

них цін на продукти. 

Сезонні робітники. У пло

доовочевому секторі, де пошире

ний ручний збір, забезпечення се

зонної робочої сили завжди було

проблемою. Зараз вона загост

риться. У багатьох країнах через

обмеження не вистачає робочих

рук, що призводить до зриву стро

ків збирання, формування партій

на поставки, зменшення якості

продукту. 

Почалося масове повернення

сезонних працівників, які виїхали

працювати за кордон. Але це про

блему не вирішує. Кількість робо

чої сили всередині країни начебто

зросла, але витрати на неї не

впали, а збільшилися. Через ка

рантин не всі працівники можуть

добиратися на роботу самостійно.

Працівників треба привозити, ви

конуючи правила про обмеження

кількості людей у транспорті та

інші обмеження. Тож у фермерів,

які продовжують виробництво в

умовах карантину, витрати на ро

бочу силу зростатимуть.

Аграріям слід усвідомити, що

повернення ізза кордону впра

вних робітників загальну ефектив

ність робочої сили не підсилить.

Колишній гастарбайтер чекає у

вітчизняному полі високих заро

бітків, а їх тут немає. Але потреба

змусить людей працювати за малі

гроші. Це болюче зниження моти

вації для тих, хто працював за кор

доном, отже їхня ефективність

може виявитися низькою. 

Щоби продовжити виробниц

тво, слід впровадити роботу згідно

до всіх рекомендацій ВООЗ —

вони є у відкритому доступі на

офіційному сайті. Зрозуміло, за

безпечити умови ВООЗ точно до

останньої букви під час ручного

сортування, наприклад, горіхів,

складно. Один із шляхів вирішен

ня проблеми — купувати нові тех

нологічні сортувальні та обробні

лінії. Виробники мають вирішува

ти такі питання через профільні

асоціації, які повинні звертатися

до держави і пояснювати, чому

альтернатива ручному процесу

одна — придбання сучасних авто

матизованих ліній.

Виклики 
та можливості
плодоовочевого ринку
«У плодоовочевій галузі розвиток

буде дуже неоднорідним: не всі

фактори будуть однозначно пога

ними, рівно як і гарними. Причо

му, в різних країнах вони діяти

муть не однаково», — зауважив

Андрій Ярмак. 

Загальна тенденція для еконо

мік країн сфери EastFruit — де

вальвація національних валют. Це

призводить до подорожчання ім

порту. Здавалось би, це добре —

імпорт дорожчає, місцева продук

ція отримує перевагу, стає більш

конкурентною, місцеві виробни

ки можуть трохи підняти ціну. Але

при цьому зростає вартість ім

портних добрив, насіння, саджан

ців, ЗЗР тощо. 

Ще один помітний негатив

ний фактор для країн сфери East

Fruit — ускладнення доступу агра

ріїв до держфінансування та бан

ківських кредитів. Влада країн ЄС

та США намагається впорснути в

фінансову систему якомога біль

ше грошей. Натомість керівниц

тва країн сфери EastFruit не мо

жуть цього зробити, бо побоюють

ся гіперінфляції. 

Зниження доступу до фінансу

вання відбивається на ході посів

ної кампанії, затягує надходження

матеріальнотехнічних ресурсів,

ЗЗР, тощо. Це може спричинити

проблеми з продуктивністю.

Також на весняні роботи тисне

побоювання людей за своє здо

ров'я. Це означає, що кількість

охочих працювати в сільському

господарстві не збільшиться.

Специфіка 
споживання 2020
ІЗ РОЗВИТКОМ кризи збільшу

ється попит на продукти, які за

традиційними уявленнями зміц

нюють імунітет — цибулю, ча

сник, лимони, ягоди. Також зрос

тає попит на овочі, фрукти, ягоди

та продукти, які можна зберігати

довго — картоплю, цибулю, ци

трусові. «Наприклад, в Італії зараз

на цитрусові ціни найвищі за

останні кілька років», — зауважив

доповідач. Але треба розуміти, що

це зростання цін триватиме не

завжди. Вже у низці країн вироб

ники розширили посіви картоплі,

її багато садять у приватних до

машніх господарствах. Це може

спричинити навалу цього товару

на ринок і зниження його ціни.

У сфері споживання плодо

овочевої продукції практично

впав сектор HoReСa — отелі, ре

сторани, кафе. Ці заклади зараз

закриті. Аграріям, які працювали

з HoReСa, слід перейти до збуту

через роздрібну торгівлю. Роз

раховувати, що сектор відновить

ся до літа, не доводиться. Коли

цей сектор відродиться з динамі

кою, яка була до кризи, сказати

важко. Можливо, що через кілька

років після закінчення карантин

них обмежень.

Імпорт і експорт свіжої ягідної

та плодоовочевої продукції

ускладниться, хоча попит не зни

кне. Триматиметься певний попит

і на продукти з далеких країн —

екзотичні харчі традиційно прива

бливі, бо споживач наділяє їх над

звичайними якостями, плюс

працює реклама.

Покупці, на жаль, збідніють,

отже придбаватимуть більш до

ступні товари. Втім очікувати по

слаблення споживацьких вимог до

якості продуктів не варто. У людей

буде менше грошей, але вони зви

кли вживати високоякісні продук

ти. Тож і зараз воліють купити

якісний продукт, але в меншій

кількості. Виробникам слід збе

регти якість продукції і навіть її пі

двищити. З відміною обмежень

збільшиться пропозиція і поміт

ними залишаться продукти якісні.

Це дозволить виробникам дещо

підвищити ціну на свою продук

цію і почати відновлення бізнесу

до ефективного рівня. 

Позитивні фактори 
ПОПРИ кризу, інвестиції в агробіз"
нес зростуть. Агробізнес стане тією

самою нішею, куди можна буде

вкладати кошти, виводячи їх із га

лузей, що падають. 

«Інвестор намагатиметься ви"
тягти кошти з падаючих галузей і
вкладати в агросферу, яка залиша"
ється перспективною. При цьому
овочі і фрукти необов'язково залу"
чать головний потік грошей. Цілком
імовірно, що потужні інвестиції пі"
дуть у виробництво зернових, олій"
них культур, рослинних олій і інших
продуктів першої необхідності», —

пояснив нові можливості

А. Ярмак.

Криза породила ще один пози"
тивний фактор впливу — усвідо"
млення виробниками потреби підви"
щити рівень автоматизації і механі"
зації. «Всі інвестуватимуть у зни

ження частки ручної праці. Це ін

вестиції на майбутнє. Причому

вони будуть ефективніше в краї

нах, що не є членами ЄС. Можли

во, що Італія і Польща зіткнуться

з дефіцитом робочої сили більше,

ніж Україна. А заповнити дефіцит

сезонної робочої сили в Італії і

Польщі після завершення каран

тину швидко не вийде — скасу

вання обмежень займе певний

час. Тому у цих країнах не виклю

чені скорочення насаджень ягід і

фруктів. Також в ЄС та країнах

сфери EastFruit не виключені ско

рочення нішевих секторів, таких,

наприклад, як спаржа, їстівні квіті

тощо.

Найвагомішою новацією плодо"
овочевого бізнесу внаслідок кризи
стало зростання онлайн"продажів
продукції. Причому зараз онлайн

торгівля дає змогу співпрацювати

аграріям не тільки з великими

торгівельними мережами. Нині

поширюються сервіси доставок,

такі як Glovo та Uber. Цей вид по

слуги зростатиме і далі. Чи варто

виробникам прямо зараз заходити

в онлайнторгівлю? Перед тим, як

наважитись, слід зважити ресурси

виробництва і потрібні ринку об

сяги продукту. 

Що кажуть експерти
з різних країн

Таджикистан. «Згідно до

заяви ВООЗ, станом на 1 квітня

ця країна є вільною від коронаві

русу. Працюють школи та вузи,

йде робота на полях, продовжують

роботу підприємства», — повідо

мив консультант ФАО з Таджики

стану Бахтієр Абдувохідов.
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Криза відкриває нові можливості
Прогнози плодоовочевого сезону 2020 

Початок на стор. 1

«У людей, на жаль, буде менше грошей, але вони
звикли вживати високоякісні продукти. Тому очікувати
послаблення споживацьких вимог до якості продуктів
не варто. Споживачі і зараз воліють купити якісний
продукт, але в меншій кількості». 
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Наразі головна турбота уча

сників плодоовочевого ринку —

з'ясування перспектив експорту.

Найбільші споживачі таджицької

плодоовочевої продукції — РФ і

Казахстан. Ці країни ввели обме

ження у зв'язку з коронавірусом, а

їхні економіки відчули удар від па

діння цін на нафту. Біржова вар

тість енергоносія є вагомим бю

джетоутворюючим елементом у

цих країнах. Від цього чинника

врешті залежатимуть і закупівель

ні ціни на імпорт плодоовочевої

продукції. Також не відомо, коли

ці країни відкриють кордони.

На місцевому ринку є невиз

наченість через падіння днями на

10% курсу нацвалюти до долара.

Ринок очікує, чи продовжиться

падіння, чи курс стабілізується.

Головною зміною на плодоовоче

вому ринку в Таджикистані є зни

ження купівельної активності на

селення. Люди зробили тримісяч

ні запаси, тож на середину весни

гроші у населення вичерпалися.

Ринки працюють. Всі імпортні то

вари подорожчали приблизно на

20%. Стрибок цін відбувся в очі

куванні зниження курсу нацвалю

ти і вичерпання товарних залиш

ків на складах. Місцева продукція

подорожчала на внутрішньому

ринку через ажіотажний попит. 

Зараз на плодоовочевому

ринку є дефіцитна позиція — міс

цева фісташка, яка минулого року

не дала врожаю. Таджикистан

залежить від поставок фісташки з

Туреччини та Ірану. Зараз фісташ

ка торгується на рівні $14/кг

проти $9/кг торік на цю дату. Ін

шого дефіциту в плодоовочевому

секторі немає, але є стрімке подо

рожчання. 

Лідер зростання ціни — ча

сник, що восени йшов по $1/кг, а

зараз понад $7/кг. Зросла ціна на

місцеві лимони: торік роздрібна

ціна була близько $1,5/кг, зараз —

$2,4/кг. Ціна на цибулю в опті

збільшилася більш ніж удвічі —

від $0,18/кг до $0,37/кг. Торік у

цей період ціна падала з $0,11 до

$0,9. Тобто зараз ціна цибулі вища

минулорічної в 4 рази. Картопля з

лютого подорожчала в 2,2 разу з

$0,18 до $0,4. Минулого року в

цей період ціна становила $0,15.

Якщо кордони не відкриють,

Таджикистан потребуватиме кар

топлі, імбиру, часнику, мандарин і

груш. Посівна кампанія плодо

овочевого ринку вже завершена.

За державною програмою прод

безпеки розширені посіви цибулі

та картоплі. За ініціативи вироб

ників розширені посіви часнику

— через його високу ціну. 

У сезоні 2020 очікується зро

стання врожаю винограду і кісточ

кових — почнуть плодоносити за

кладені раніше насадження. Про

зниження цін на ягідну та плодо

овочеву групу не йдеться. Очіку

ється зростання цін через подо

рожчання ЗЗР і падіння курсу на

цвалюти до долара. Витрати на

внутрішню логістику зросли через

стрімке подорожчання палива та

мастил. 

Україна. Внаслідок каран

тинних обмежень і економічної

кризи на плодоовочевому ринку

порушено ланцюги постачання,

змінено умови контрактів, а деякі

з них відмінено. «Через зміну сма

ків споживачів змінився і вну

трішній ринок»,— повідомила

міжнародний консультант ФАО,

директор з розвитку Української

плодоовочевої асоціації (УПОА)

Катерина Звєрєва.

Криза зачепила експортерів і

імпортерів плодоовочевої продук

ції всіх масштабів виробництва.

Фермери, постачальники у малу

гуртову і роздрібну торгівлю свіжої

ранньої зеленини, редису, огірків

отримали удар через закриття

оптових та роздрібних ринків. 

Для споживачів альтернатив

ним джерелом овочів стали супер

маркети, які підняли ціни. Лідера

ми цінового стрибка стали імбир,

часник і лимон. Нині лимон тор

гують від 7090 грн/кг проти стан

дартної ціни в цей період 4050

грн/кг, місяць тому він коштував

3540 грн/кг. Основний поста

чальник лимона в Україну — Ту

реччина, де спостерігається обме

женість запасів через невисокий

врожай торік. Це спричинило під

няття ціни. Плюс нещодавно Ту

реччина припинила експорт ли

мона взагалі.

Імбир подорожчав учетверо.

Торік він коштував 100 грн/кг,

нині ціна сягнула понад 500

грн/кг. Часник зараз коштує в ді

апазоні 140170 грн/кг, підвищен

ня до минулого року становить 2

2,5 разу.

Продуктивною тенденцією на

шого овочевого й ягідного ринків

став пошук нових форматів реалі

зації продукції. Імпортери уважно

приглядаються до внутрішнього

ринку, відкривають нові ділові від

носини з трейдерами, торговель

ними мережами. Багато фермерів

звернули увагу на інтернетторгі

влю, особливо майданчики, що

створені за участю асоціацій ви

робників. Поширилася робота

фермерів зі споживачами напряму

через соціальні мережі. Зростає на

ринку роль доставки — як від

спецфірм, так і від виробників,

здатних організувати свою власну

доставку.

«Зараз найбільші збитки укра

їнському плодоовочевому ринку

несуть панічні рішення бізнесме

нів. Емоційні вчинки ведуть до пі

двищення цін і втрати клієнтури.

Кризовий стрестест відсіє з рин

ку найслабших учасників», — вва

жає керівник Української плодо

овочевої асоціації (УПОА) Федір

Рибалко .  На його думку, на

ринку залишаться лише сильні

гравці. 

Першими під удар потрапили

виробники ранньої продукції, які,

як правило, починають сезон із

високих цін. Але нині їм ніхто не

дає ціни, на яку виробники роз

раховували раніше. Причиною

цього є незрозуміла ситуація з ко

ливаннями курсу гривні до дола

ра США. А цей показник помітно

впливає на ціноутворення. При

цьому можлива в майбутньому

глибока девальвація гривні здатна

стимулювати експорт і буде захи

сним бар'єром для позицій, які під

час дефіциту заміщуються імпорт

ними поставками.

Зараз у торговельних мережах

помітне зростання цін на товари

тривалого зберігання — в основ

ному борщового набору — цибу

ля, часник, морква, капуста. Таку

реакцію рітейла викликало зак

риття роздрібних ринків. Торгі

вельні мережі супермаркетів не в

змозі компенсувати зростання по

питу. А входження в мережі нових

постачальників продуктів і укла

дання угод про безготівкові розра

хунки з відтермінуванням платежу

відбуваються повільно. 

Молдова. «Більшість підпри

ємств фруктового й овочевого

секторів постраждає при прове

денні польових робіт через обме

ження щодо залучення сезонної

робочої сили», — говорить екс

перт Федерації сільгоспвиробни

ків Молдови (FARM) Василе По�

жога. Щоб утриматися на ринку,

аграріям доведеться надалі ретель

но планувати, вносити оператив

ні корективи в продаж продукції.

Головний тренд зараз — повер

нення традиційно спрямованих на

експорт виробників до внутріш

нього ринку.

Ціни на продукти місцевого

виробництва наразі зросли на 50

100%, але дефіциту немає. Най

більше подорожчали часник і

лимон. Помітна заміна на полях

до 3040% посівів помідорів, ци

булі, солодкого перцю на овочі

довгого зберігання — картоплю,

помідор, цибулю.

У роздрібній торгівлі багато

імпортної продукції за дуже висо

кою ціною. Це спричиняє зро

стання цін на продукти внутріш

нього виробництва. Онлайндо

ставка продукції споживачеві пе

ребуває в зародковому стані, її

здійснюють лише два національ

них рітейлера. Наразі зберігається

високий рівень експорту молдав

ських яблук до РФ. Постачальни

ки з Молдови терпляче перено

сять складнощі на кордонах в очі

куванні зиску від вірогідної де

вальвації рубля. 

Узбекистан. «Криза викли

кала спад імпорту, виробництво

продукції буде дорожчим. Але

видно нові переваги — покупці

беруть тільки упаковану продук

цію, особливо весняну зелень, яку

раніше ніколи не пакували. В су

пермаркетах також пакують у ва

куумні пакети овочі та фрукти, які

раніше лежали на прилавках у

лотках і насипом», — відзначила

консультант ФАО по Узбекистану

Дар'я Ільїна.

У роздрібній торгівлі зараз по

дорожчали картопля, цибуля, ча

сник, на які споживачі вчинили

ажіотажний попит. Картопля

зараз продається на ринках у роз

дріб за 7 тис. сумів (нацвалюта Уз

бекистану). До кризи картопля

продавалася за 3,5 тис. сумів. У

мережах ціна картоплі тримається

на рівні 3,54 тис. сумів. Раніше

часник коштував 30 тис. сумів,

зараз йде за 5060 тис. сумів. Ціна

на цибулю не зросла. Щоби збити

ажіотаж, уряд уперше опублікував

офіційні дані про обсяги запасів

овочів та фруктів у сховищах та

строки, на які їх вистачить. Серед

імпортних продуктів у дефіциті

картопля. Узбекистан її виробляє,

але недостатньо. Імпорт картоплі

йде переважно з Єгипту. Серед

змін на полях помітне зменшення

посівів бавовни на користь овочів.

Фермери розширили посіви цибу

лі і часнику так, що навіть очіку

ється перевиробництво.

У країні експорт овочів і фрук

тів, а особливо ягід, серед яких го

ловний продукт черешня, завжди

регулювала держава. Агросектор

сподівається, що держрегулятор

збереже експорт у таких обсягах,

щоб ягідна галузь не впала силь

но, хоча зниження, звісно, через

антипандемічні заходи все ж від

будеться.

Грузія. Аграрний ринок краї

ни знизив активність і чекає

нових правил міжнародної торгів

лі. Найбільш вразливі позиції —

це вартість логістики, зміна впо

добань споживачів і попиту, а

також каналів збуту. Зупинився

важливий для Грузії туристичний

бізнес. «Наразі аграрії працюють,

але зменшилась кількість покуп

ців, а сектор HoReСa взагалі

впав», — зазначила консультант

Європейського банку реконструк

ції і розвитку (ЄБРР) і ФАО по

Грузії Катерина Побережна. 

Що відбувається на ринку?

Ціни на борщовий набір підвищи

лися на понад 60%. Постачальни

ки і роздрібна торгівля поки спра

вляються, звичний асортимент

овочів і фруктів забезпечують.

Суб'єкти ринку перебувають в очі

куванні девальвації нацвалюти

ларі. Грузія імпортує на $40 млн

овочів і на $65 млн фруктів, ово

чів борщового набору, томатів та

горіхів. 

Серед експортних продуктів

найбільше постраждав фундук,

який постачався до Італії і Німеч

чини. Через пандемію кордони

закриті, в Грузії переробка горіха

зупинилася. Наразі запасів фунду

ка в шкаралупі залишилося 5 тис.

тонн. Сезон фундука в принципі

закінчується вдало, але якби не

коронавірус, підсумки були би

кращими.

Ягоди на експорт, головним

чином лохина, принесли минуло

го року $1 млн. Ягідний сезон по

чинається в Грузії наприкінці

травня, тож виробники шукають

точки збуту. Планують два головні

напрямки — автотрейлерами до

Росії (до 80% виробництва) і авіа

перевезення в Дубаї і Катар (до

10%). З часткою для арабських

країн проблема: введено обмежен

ня не більше трьох працівників у

теплиці, де вирощують ягоду на

експорт. Через це потрібний об'єм

експортних партій не встигають

зібрати під авіарейс. Розмір партій

почали зменшувати, щоб встига

ти, але це не подобається замов

никам. Можливо, цю частку пе

реорієнтують на Росію.

Костянтин Макульський
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ВЛАСНЕ, через коронавірус сама

конференція відбулася виключно

в онлайнформаті за допомогою

програмного забезпечення Zoom,

яким користуються навіть для від

даленого навчання в школах.

Ймовірно, до речі, що нинішня

пандемія й обмежувальні заходи

значно переформатують трудові та

економічні відносини в усьому

світі: компанії нарешті зрозумі

ють, що не завжди ефективно три

мати співробітника в офісі, якщо

він може так само якісно прац

ювати віддалено.

Під час заходу аналітики ІА

«АПКІнформ» Юлія Іваницька та

Андрій Купченко розповіли про ре

зультати опитування сільгоспви

робників і перші прогнози щодо

майбутнього врожаю зернових і

олійних культур.

Попри назву конференції і

всеохоплюючий вплив коронаві

русу на економіку, він не був наз

ваний визначальним фактором

нинішньої посівної. І без нього

проблем вистачає. 

Зокрема, аналітики скаржать

ся на відсутність достовірної ін

формації — минулого року були

скорочені районні управління

сільського господарства і районні

управління статистики. Тож звіти

сільгоспвиробників просто нікому

опрацьовувати.

Тож останніми достовірними

даними є ті, що збирає Укргідро

метцентр (див. «Тепла зима — добре

чи погано?» на стор. 11), а також

опитування сільгоспвиробників.

Опитування агенції «АПКІн

форм» було проведене серед

майже 1000 респондентів, що об

робляють площу понад 300 тис. га,

і стосувалося стану озимих і плану

щодо сівби озимих культур. 

Зернові та зернобобові.

Згідно з опитуванням, після пере

зимівлі за достатньо теплої зими

результати досить непогані. 89%

озимих перебуває в доброму та за

довільному стані, 9% — в незадо

вільному і 2% — загинуло (див.

табл. 1). Найкращий стан озимих

відзначається в Тернопільській,

Харківській, Полтавській обла

стях. Найгірший — в Одеській,

Запорізькій, Київській областях.

Плани посіву ярих зернових

культур більшість товаровиробни

ків залишили без змін. Окремо

слід зауважити про можливе зро

стання посівних площ під греч

кою, просом і ярою пшеницею

(див. мал. 1).

У своїх прогнозах щодо вро

жаю 2020 аналітики відзначають

кілька факторів. Так, нестабільні

кліматичні умови, за їхньою ін

формацією, додають невизначено

сті значній кількості виробників

щодо остаточної структури ярого

клину. Тож, підкреслюють в агент

стві, прогнози ще можуть суттєво

мінятися. Через зазначені погодні

явища очікується приріст площ під

пізніми культурами — кукурудзою,

гречкою, соняшником. 

Крім того, поточного сезону

не очікується істотного збільшен

ня виробничих витрат — спостері

гається зниження цін на нафту,

паливо; через пандемію поста

чальники проводять багато акцій,

розпродажів. Вносить свою част

ку у невизначеність з посівами і

земельна реформа. 

Високий попит у сегменті

гречки і зростання цін в 2,5 разу з

початку сезону стимулює приріст

площ. Залишаються ризики ситу

ативності попиту і низької вро

жайності, яку не компенсує зро

стання цін.

Кукурудза залишатиметься

найбільш маржинальною культу

рою. Сучасний насіннєвий фонд

дає змогу мінімізувати ризики

зниження врожайності при нес

приятливих погодних умовах.

Водночас аналітики констату

ють, що глобальний попит зали

шатиметься стабільним і навіть

можуть з'явитися можливості від

криття нових ринків. Очікування

експертів на урожай2020 наведе

но у таблиці 2. 

Олійні культури. Згідно з

опитуванням, соняшника буде по

сіяно більше, ніж минулого року.

Зростання площ очікується в Кі

ровоградській, Луганській, Хер

сонській, Харківській, Черкась

кій, Чернігівській і Миколаївській

областях. Причини збільшення,

які називали аграрії окрім сівозмі

ни, це високий попит і рентабель

ність культури, через пересів заги

блих озимих (в основному ріпаку)

або непосіяних восени через посу

ху. Зниження площ прогнозується

в Одеській, Донецькій, Запорізь

кій і Київській областях. Причи

ни зниження: подорожчання на

сіння, несприятливі умови для

сівби (нестача вологи), низька

врожайність, нерентабельність. 

По сої зниження площ очіку

ється в Житомирській, Запорізь

кій, Кіровоградській, Сумській,

Херсонській та Хмельницькій

областях. Зростання покажуть

Вінницька та Полтавська області. 

Серед причин скорочення

площ аграрії називають низьку

врожайність і рентабельність, на

дання переваги соняшнику, відмо

ва від вирощування цієї культури,

відсутність ринку збуту. Серед

причин розширення площ: пере

сівання загиблих озимих або не

посіяних восени через посуху, еко

номічна привабливість культури. 

Загалом по олійним очікуван

ня аналітиків наступні. Відбудеть

ся зростання площ під  соняшни

ком на 35%. Площа сої або зали

шиться на торішньому рівні, або

скоротиться (до 6%). По ріпаку

очікується зниження збиральної

площі за рахунок більшої загибелі

озимого ріпаку. Загальний вало

вий збір олійних становитиме

22,623,1 млн тонн проти 23,1 млн

тонн 2019 року (див. табл. 3). 

Підготував Павло Мороз

АНАЛІТИКА Коронавірус і пов'язані з ним карантинні заходи впливають на
всі сфери життя країни. Як саме позначилась ця ситуація на аграрному
секторі, спробували розібратися учасники конференції «Урожай�2020: чи
готовий український АПК до викликів пандемії?», що її провело ІА «АПК(
Інформ» 10 квітня ц. р.

Табл. 1. Стан посівів озимих культур За даними ІА «АПК(Інформ»

Культура
У доброму

стані
У задовіль�
ному стані

У незадовіль�
ному стані

Загинуло

Пшениця озима 35% 57% 8% 0,4%
Жито озиме 55% 43% 2% 0%
Ячмінь озимий 24% 60% 12% 4%
Ріпак озимий 22% 52% 17% 9%
Разом 32% 57% 9% 2%

Табл. 2. Прогнози врожаю зернових і зернобобових культур За даними ІА «АПК(Інформ»

Культура

Посівні площі, 
тис. га

Збиральні площі, 
тис. га

Урожайність, 
ц/га

Валовий збір, 
тис. т

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Зернові і зернобобові 15318 14986 15292 14942 49,1 48,3 75143 72198
Пшениця 6818 6549 6812 6541 41,6 40,9 28328 26728
$ озима 6650 6409 6645 6401 41.6 40,9 27664 26185
$ яра 167 140 167 139 39,7 39,0 664 543
Жито 116 135 115 135 28,9 28,0 335 378
$ озиме 115 135 115 134 28.9 28,0 333 377
$ яре 1 1 1 1 21,5 20,0 1 1
Ячмінь 2613 2197 2609 2192 34,2 33,1 8917 7245
$ озимий 1055 1047 1057 1045 36,7 35,2 3878 3678
$ ярий 1555 1150 1552 1147 32,4 31,1 5038 3567
Кукурудза 5005 5250 4987 5223 71,9 69,1 35880 36096
Овес 183 110 182 110 23,2 22,7 422 249
Просо 92 110 93 109 18,1 17,0 170 186
Гречка 69 125 69 125 12,3 12,1 85 151
Горох 254 350 253 348 22,6 21,4 573 743
Рис 11 11 11 11 52,2 51,5 55 56

Табл. 3. Прогнози врожаю олійних культур За даними ІА «АПК(Інформ»

Культура

Посівна площа, 
тис. га

Збиральна площа, 
тис. га

Урожайність, 
ц/га

Валовий збір, 
тис. тонн

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Соняшник 6000 6200$6300 5959 6170$6270 25,9 25,0 15454 15420$15670
Соя 1700 1600$1700 1690 1590$1690 25,7 24,8 4350 3940$4190
Ріпак 1322 1356 1279 1259 26,1 25,7 3340 3242
$ озимий 1292 1296 1250 1200 26,2 26,0 3277 3120
$ ярий 30 60 29 59 21,3 20,5 63 122

Мал. 1. Плани аграріїв щодо вирощування 
ярих культур у 2020 р., % За даними ІА «АПК(Інформ»

Урожай�2020: найперші прогнози



ТАК, упродовж весни не було

жодного циклону, який би при

ніс ефективні опади. Те, що від

бувається з посівною — це вже

аномалія, бо сіяти соняшник у

Житомирській області — це вза

галі катаклізм.

За словами експерта, весня

не зволоження ґрунту форму

ється за рахунок трьох складо

вих: осіннього зволоження,

кількості зимових опадів та гли

бини промерзання ґрунту взим

ку. Через дефіцит опадів ще з

другої половини літа на початку

листопада зволоження метрово

го шару ґрунту під озимими

було одним із найгірших за

останнє десятиліття. Продук

тивної вологи було у 1,52 рази

менше, ніж за середніми багато

річними показниками. 

Осінь була надзвичайно

складною. Дедалі частіше внас

лідок осінніх посух сівба озимих

культур зміщується ближче до

зими. Так і минулої осені майже

50% посівів були дуже пізніми.

Втім, тут погода якраз посприяла

— завдяки теплому листопаду

все закінчилося середніми по

казниками розвитку — тобто

лише 1015% слаборозвинутих

посівів.

Вперше в Україні не було

зими як метеорологічного сезо

ну, з тривалим періодом від'єм

них середніх добових температур

та морозами. Майже не було

снігу на полях. Спостерігалася

небувала позитивна аномалія

температури повітря. Ймовірно,

що такого типу зими будуть де

далі частішими в Україні, і це

прообраз майбутніх зим в нашій

країні. Тож це вже питання стра

тегії адаптації до зміни клімату. 

Тут слід навести кілька виз

начень. Холодний період в Укра

їні триває з листопада по бере

зень — і це саме період спокою

озимих культур та накопичення

вологи.

Зимовий період — це три зи

мових місяці. Обидва ці періоди

виявилися супер екстремальни

ми — такого за період погодних

спостережень не було ніколи. 

Середня температура холод

ного періоду в Україні за кліма

тичною нормою становить 

1,6°С. Нинішні дані за листопад

березень показують показник

+3,2°С. 

Середня температура зимо

вих місяців за кліматичною нор

мою становить 3,7°С, цього зи

мового періоду показник стано

вив +1,5°С.

Позитивним у таких теплих

зимах є те, що це безпечніше для

перезимівлі рослин. Збереглося

майже все посіяне, навіть відбу

лися позитивні зміни в окремих

областях. Але разом із озиминою

прекрасно перезимували шкід

ники і збудники хвороб. 

Оскільки зими не було, не

було і промерзання ґрунту, тож

практично всі опади, навіть які

траплялися у вигляді конденсату,

туману, роси, були засвоєні ґрун

том, що фактично врятувало по

сіви озимих.  

Водночас опади за холодний

період, які формують весняні во

логозапаси, становили 72% від

норми, що є значним недобо

ром.

За оцінками метеорологічних

станцій та за розрахунками по

моделям продуктивності, в ози

мих зберігається потенціал уро

жайності на рівні минулого року.

Погіршення стану не відмічено.

Візуальний стан посівів на тесто

вих полях оцінювався як добрий

на 70% площ — тут можна очіку

вати врожай вищий за середній. 

За оцінками Укргідрометцен

тру, коренева система озимих на

разі розвивається і здатна вико

ристати вологу, яка все ще при

сутня в глибоких шарах ґрунту. У

такій ситуації рослини можуть

протриматися ще 23 тижні без

погіршення врожайності. Кри

тична ситуація залишається в

Одеській області, де посуха не

припинялася з другої половини

літа 2019го.

Існує також проблема з ран

німи ярими культурами. Згідно з

кліматично обґрунтованими

строками, вже пізно сіяти прак

тично скрізь. Проте на багатьох

площах недостатньо або взагалі

немає вологи для проростання

зерна, хоча волога є нижче, ніж

лежить зерно. 

Загалом майже на всій тери

торії України цього року сфор

мувалася метеорологічна посуха,

яка може призвести до знижен

ня врожаю сільгоспкультур на

20% по окремих областях, сказа

ла експерт.

Вона також додала, що, за

оцінками Укргідрометцентру,

нині на більшій частині території

України верхній шар ґрунту

слабо зволожений. При цьому у

південних, центральних і захід

них регіонах верхній шар ґрунту

практично сухий.

«Ґрунт вже прогрівся на гли

бині 510 см до 1015°С. Тобто

склалися такі умови, коли вже

можна починати сівбу тепло

любних культур. Але період за

морозків в Україні зберігати

меться до початку травня, тому

немає гарантії, що сходи рано

посіяних культур (кукурудза, со

няшник) не потраплять під

вплив заморозків», — зазначила

експерт.

Резюмуючи, Тетяна Адамен

ко зазначила, що з 1991 року в

Україні кожне наступне десяти

річчя тепліше попереднього. 

«Ми вступили у зовсім інший

клімат. Більш жорсткий. І тільки

адаптація та проективний підхід

можуть врятувати ситуацію. Від

так озимі зернові залишаються

найменш ризикованими. Ярі

зернові стають дедалі більше

проблемними. Якщо рано посія

ти, ризик потрапити під замо

розки, пізно — ризик потрапити

під дію високих температур», —

сказала фахівець. 

Законопроєкт про обіг земель сіль�

госппризначення після виснажливої

епопеї з розгляду 4 тисяч правок Вер�

ховна Рада таки ухвалила 31 берез�

ня ц. р. Сталося це у ніч проти цього

дня, на позачерговому пленарному

засіданні під час дії всеукраїнського

карантину через коронавірус. 

ЗА УХВАЛЕННЯ відповідного законо

проєкту №217810 проголосували 259 де

путатів. Напередодні ж Президент В. Зе

ленський закликав Раду невідкладно ух

валити два закони, необхідні для отри

мання Україною допомоги від міжнарод

них партнерів, зокрема, про ринок землі

і так званий «антиколомойський» (щодо

окремих питань функціонування банків

ської системи).

Коментуючи це рішення, Голова ВРУ

Дмитро Разумков зазначив, що Рада

ухвалила закон про ринок землі у тому

форматі, який був запропонований. А

саме: 100 га в одні руки; ринок має за

працювати лише з липня 2021 року; з

2024го ринок відкривається для юри

дичних осіб; збільшується об'єм до 10

тис. га. Отже, на думку спікера, наразі є

достатньо часу, щоби підготувати ринок,

пройти кризу, яка є сьогодні, та «почати

допомагати і державі і фермерам розви

вати саме цей напрямок нашої роботи».

Однак після голосування документ не

було підписано Головою ВРУ і відтак не

відправлено на підпис Президенту. Адже,

відповідно до Регламенту, того ж дня

двоє позафракційних депутатів зареєс

трували у ВРУ проєкти постанов про

його скасування, і цьому прикладові нас

лідували: всього в парламенті було заре

єстровано 13 проєктів постанов про ска

сування закону. Зокрема 10 — від фракції

«Батьківщина», бо, на думку депутатів,

які вносили правки, при розгляді зако

нопроєкту №217810 та голосуванні був

порушений регламент.

Та вже 13 квітня всі ці 13 постанов,

такий собі збіг дивних цифр, Верховна

Рада відхилила.

«Дмитро Разумков підписав закон

про внесення змін до деяких законодав

чих актів України щодо обігу земель

сільськогосподарського призначення

(№ 217810). Відповідна позначка є у

картці закону на сайті ВРУ, — повідо

мляє «Укрінформ». — І направлено на

підпис президенту».

Проте в день голосування Д. Разум

ков зазначив, що наразі залишається

право народних депутатів звернутися до

Конституційного Суду України, і все за

лежить від того, яке рішення ухвалить

Конституційний Суд. Глава фракції

«Батьківщина» у Раді Юлія Тимошенко

31 березня заявила, що її політсила має

намір звернутися до Конституційного

суду для скасування закону про введення

ринку землі.

АГРОПРОФІ
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Земельний закон направлено 
на підпис Президенту

Тепла зима — добре чи погано?
ПРОГНОЗИ Нинішня погода — це наслідок зміни клімату, вважає
начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного
центру ГСНС України Тетяна Адаменко. Можливо навіть, що це наслідок
збою кліматичної системи, до якого людство останніми роками прямувало
семимильними кроками. 

Такі 3 мм опадів отримали на Харківшині 15.04.2020. 
Сніг не страшний, розтане швидко, а страшні тривалі морози 
в період активної вегетації та підсилені подальшою посухою.  

Фото Віталія ОРЛОВА, директора ДП ДГ «Елітне» ІЗ НААН.

Фото з особистого архіву 
Тетяни АДАМЕНКО



НАРАЗІ добігла кінця посівна кампанія
цукрових буряків та соняшнику в агро

фірмах Полтавської, Хмельницької та

Вінницької областей, яка була проведе

на в рекордно стислі терміни. Опера

тивності сівби було досягнуто завдяки

роботі новопридбаних сучасних посів

них комплексів, що збільшили точність

висіву та продуктивність роботи.

У порівняні з 2019 роком сівозміна

компанії 2020го не зазнає змін, тому

традиційно основними ярими культура

ми залишаються цукрові буряки (35 тис.

га), кукурудза (65 тис. га), соя (28 тис.

га) та соняшник (41 тис. га).

АСТАРТА на 100% забезпечила по

треби всіх дочірніх підприємств най

якіснішим посівним матеріалом власно

го насіннєвого бренду Astarta Select та

іноземної селекції, добривами, засоба

ми захисту рослин та пальним. Закупів

лі проводилися в кілька етапів, від жов

тня 2019 року, що дозволило ретельно

обрати контрагентів для співпраці з ак

центом на якість придбаної продукції та

придбати все необхідне згідно до бю

джетних планів.

Більш розлого про перебіг подій на

ланах агропромхолдингу АСТАРТА роз

повів директор сільськогосподарського
виробництва Вадим Скрипник у рамках

організованої ІА «АПКІнформ» он

лайнконференції «Урожай2020: чи го

товий український АПК до викликів

пандемії?».

Вадим Скрипник: 

— У зв'язку з оголошеним в країні

карантином організаційні підготовчі ро

боти до виходу в поле проводилися у

віддаленому режимі — з 16 березня мак

симальна кількість працівників почала

працювати дистанційно. Проте це аж

ніяк не вплинуло на продуктивність

нашої роботи, бо ми вибудували сталу

комунікацію з усією командою у форма

ті чатів та спільних онлайнконферен

цій.

На полях під час висіву немає вели

кої кількості людей, адже всі завдання

на день агрономи, механізатори, дис

петчери планують за допомогою ІТмо

дулю AgriChain Farm. І це наша перевага,

адже в режимі віддаленого планування,

моніторингу та звітності польових опе

рацій ми вже працюємо понад рік і

зараз не відчули труднощів в організації

робіт.

Ми забезпечені всією необхідною

матеріальнотехнічною базою для про

ведення весняної посівної, а також

щиро вдячні нашим партнерам John

Deere за вчасну поставку нової техніки.

Наш колектив, котрий працює в

полі або ж через посадові обов'язки не

може залишатися вдома, проінструкто

ваний щодо дотримання правил пове

дінки під час пандемії коронавірусу, за

безпечений захисними масками, рука

вичками та дезінфікуючими засобами.

Технічних культур у виробництві
АСТАРТИ три: наша основна сільгосп"
культура — цукрові буряки, а також со"
няшник і ріпак.

Ріпак озимий під урожай 2020 року

торік ми вперше посіяли на невеликій

площі 1,5 тис. га у двох регіонах — Чер

нігівська та Хмельницька області. Стан

посівів можна назвати добрим, врахо

вуючи примхи цьогорічної зими (якщо

так можна сказати про період часу від 1

грудня до 1 березня — без снігу і моро

зів). Наразі ми проводимо агротехніч

ний комплекс боротьби проти шкідни

ків, насамперед, прихованохоботника.

Ріпак для нас — це нішева культура,

разом із тим вона перебуває у гарному

стані, тому восени ми плануємо збіль

шити його посіви у тих регіонах, де не

вирощуємо цукрові буряки. Йдеться

про часткові площі на Хмельниччині,

Полтавщині і Чернігівщині

Сівбу цукрових буряків ми провели в

дуже стислі терміни — впродовж 12

днів. Для нас це рекордні строки, які

стали можливими завдяки декільком

складовим. Насамперед, це злагоджена

цілодобова добросовісна робота всіх ви

робничих ланок, належне забезпечення

підрозділів високопродуктивною сіль

госптехнікою для оперативного вико

нання всіх технологічних операцій. А

також — завчасна повна забезпеченість

насінням, хімзасобами і пальним до по

чатку посівної. Це дозволило скориста

тися більш низькими цінами на основні

засоби, коли курс валют був нижчим, а

також уникнути перебоїв із постачан

ням імпортного насіння через каран

тинні заходи у світі.

Тож днями очікуємо перші сходи

цукрових буряків, бо у кореневій зоні

ґрунту наразі є волога. Також очікуємо

на прогнозовані синоптиками опади,

адже за відсутності дощів можуть вини

кнути відчутні проблеми.

Через більш ранню цьогорічну веге

тацію рослин вже видно основних шкід

ників. Для Полтавщини у нашій зоні це,

насамперед, сірий буряковий довгоно

сик — дуже небезпечний і рухливий по

ліфаг, який інтенсивно харчується і від

так потребує активних заходів хімзахи

сту. Тому ми з 10 квітня вже розпочали

боротьбу з ним, торік це було після 20

го числа. 

Оскільки ми працюємо по серед

ньозважених п'ятирічних планах, бюд

жетні розрахунки не є песимістичними.

Наразі забезпечені всіма необхідними

ТМЦ для дотримання всіх агротехноло

гічних норм. 

Щодо посівних площ, наші техноло

гічні карти базуються на сівозміні і си

туації на споживчому ринку цукру, тому

базова площа під цукровими буряками

перебуває в межах 3537 тис. га. Цього

річ ми засіяли площу у 34,8 тис. га, торік

вона становила 35,3 тис. га. Ми були,

залишаємося і в подальшому плануємо

бути виробником цукру №1 в Україні.

Тому ми створили відповідну інфра

структуру замкненого циклу, маємо дос

відчених фахівців, яких не можна втра

тити, і сучасні енергоощадні технології

виробництва. Звичайно, ми були би раді

працювати на експорт, і це був би опти

містичний прогноз. Водночас ми вихо

димо з сьогоднішніх реалій і необхідно

сті забезпечення внутрішнього ринку гі

дним продуктом — високоякісним і

конкурентоспроможним цукром. Тож

ми і надалі працюватимемо в цьому на

прямку.

Площі посіву соняшнику цьогоріч

ми дещо збільшили, проти минулого

року — на 5% за рахунок скорочення
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ВЕСНЯНИЙ КОМПЛЕКС На підприємствах АСТАРТИ наприкінці квітня стартувала цьогорічна
посівна кампанія. У цілому сприятливі погодні умови дозволили розпочати весняно(польові
роботи згідно до запланованих термінів. Для максимального збереження продуктивної вологи в
орному шарі ґрунту закриття вологи і сівба ранніх ярих проводились практично одночасно. 

Вадим СКРИПНИК, 
директор сільськогосподарського

виробництва агропромхолдингу АСТАРТА

АСТАРТА: ефективна робота
зумовлює готовність до викликів 



посівів кукурудзи. 2020го під соняш

ник відведено 41 тис. га (65 тис. га під

кукурудзу), з них близько 90% площ мі

ститься в Полтавській області. В Захід

ному регіоні маємо незначну площу, 2,5

тис. га, адже більшу економічну віддачу

там дають кукурудза і соя.

Сівбу соняшнику в усіх підприєм

ствах станом на 14 квітня завершено.

Лише половину соняшникового клину

засіяно високоолеїновими гібридами,

бо більше якісного насіння не змогли

знайти на ринку станом на кінець ли

стопада минулого року, решту площ

займає соняшник традиційний олійний. 

Оперативність проведення посівної

стала можливою завдяки своєчасно

придбаним новим пневматичним сівал

кам точного висіву Kinze, а також

Horsch Maestro та широкозахватним

John Deere. За рахунок цього ми змогли

ефективно і більше легко працювати

ними вночі.

Наразі, виходячи з прогнозів погоди

на найближчий період, є всі підстави

розраховувати на належну вегетацію со

няшнику, як і для цукрових буряків. Для

найближчих двохтрьох тижнів вегетації

у нашій зоні соняшникосіяння наявна

волога на глибині близько 30 см.

* * * 

Відповідаючи на запитання учасників
онлайн"конференції, Вадим Скрипник

зазначив, що диверсифікація бізнесу в

АСТАРТІ наразі є достатньою. На тлі

рослинницького напрямку — інтенсив

ного виробництва сільгоспкультур на

240 тис. га — добре розвинений сектор

скотарства, компанія серед лідерів із ви

робництва молока у країні. 

Основний напрямок — виробництво

цукру, представлений сучасними 8 цук

ровими заводами, здатними переробля

ти понад 39 тис. тонн цукрових буряків

на добу (4 підприємства на Полтавщині,

2 — у Харківській, по одному — у Він

ницькій та Хмельницькій областях). Її

конкурентною перевагою є наявність

власної сировинної бази. 

Також компанія набуває досвіду у

галузі органічного землеробства. В її

складі на Полтавщині працює госпо

дарство, яке 2020 року завершує 3річ

ний перехідний етап для отримання

сертифікату виробника органічної сіль

госппродукції. 

У складі АСТАРТИ працюють суча

сні підприємства — Глобинський соє

переробний завод та Глобинський біое

нергетичний комплекс. Також достой

ними наразі є елеваторні потужності з

розвиненою логістичною складовою.

«Ми постійно працюємо над удоскона

ленням і підвищенням ефективності на

явних бізнеснапрямків роботи, актив

но і зважено впроваджуємо новітні тех

нології. Тому розгалуженості астартів

ської діяльності наразі достатньо, щоби

почуватися впевнено в умовах сьогоден

ня і на майбутнє», — резюмував Вадим

Скрипник.

Підготував Артем Житков
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Ситуація 
на ринку яйця?
У БЕРЕЗНІ	КВІТНІ традиційно зберіга	

ється тренд зростання виробництва яйця

під впливом сезонного чинника, за рахунок

збільшення у приватному секторі.

Із введенням в Україні карантину в кра	

їні (від 12 березня в навчальних закладах та

від 25 березня — введення урядом надзвичай�

ної ситуації терміном на 30 днів з можливі�

стю продовження — прим. ред.) і закриттям

ринків, близько третини виробників (а саме

невеликі фабрики і фермерські господар	

ства) виявилися відрізаними від спожива	

ча. Відповідно збільшився попит на товарне

яйце у великих торгових мережах, які про	

дають продукцію великих птахофабрик і аг	

рохолдингів.

Тим часом, зазначають експерти, дефі	

циту продукції не буде, оскільки на тлі се	

зонного зростання виробництва у березні

на 20% відбулося скорочення експорту то	

варного яйця.

Щодо ціни на товарне яйце, після зни	

ження в січні	березні, у квітні вона дещо

стабілізувалася. Однак слід відзначити, що

на сьогодні ціни на 20% нижчі проти анало	

гічного періоду минулого року. Серед фак	

торів зниження ціни — збільшення вироб	

ництва при зростанні запасів.

Україна активно розвиває експорт то	

варного курячого яйця. Так, 2019 року ек	

спорт зріс на 28% в порівнянні з 2018	м.

Поточного року пандемія коронавірусу

ускладнила процес експорту, і вироблена

продукція повинна реалізовуватися на вну	

трішньому ринку. Виробники змушені про	

давати наявну продукцію з мінімальною

маржею або навіть собі у збиток, щоби не

знижувати кількість птахопоголів'я, тому

що сподіваються на відновлення і зростан	

ня експортних поставок незабаром.

«УкрАгроКонсалт» прогнозує деяке зро	

стання цін, близько 5%, на товарне яйце

найближчим часом. Серед факторів —

збільшення вартості сировини для комбі	

кормів, ветпрепаратів, енергоносіїв.

2019 року собівартість виробництва то	

варного курячого яйця в Україні в се	

редньому склала 15,25 грн за десяток.

Посилаючись на Асоціацію «Союз пта	

хівників України», з початку 2020 року від	

пускна ціна на яйце жодного разу не дося	

гала цієї позначки, і птахофабрики поста	

вляли свою продукцію в збиток.

Натепер роздрібна ціна в торговельних

мережах на куряче яйце залишається без

змін.

Ситуація на ринку борошна:
перелом у виробництві
і зростання споживання
НА РИНКУ борошна спостерігається вра	

жаюче зростання цін — до 9 тис. грн за

тонну внаслідок активного експорту пше	

ниці, а також девальвації гривні. Взимку ж

спостерігалося просідання внутрішніх цін

через поєднання зниження цін на пше	

ницю, зміцнення гривні і дешевих енерго	

носіїв.

«УкрАгроКонсалт» прогнозує перелом у

виробництві борошна і початок його відно	

влення, що обумовлено зростанням вну	

трішнього споживання. Факторами, що

стимулюють попит, стануть:

— збідніння населення і перехід на де	

шевші продукти,

— скорочення поставок і подорожчан	

ня овочів через переривчастість ланцюжків

(булки замість авокадо),

— повернення до країни заробітчан (у

т.ч. збільшення чисельності населення).

Ринок м'яса: зростання
попиту на м'ясо птиці та
зниження цін на свинину
СИТУАЦІЯ на ринку м'яса розвивається під

впливом карантинних заходів і періодом,

що зумовлює підготовку до Великодня.

Зменшення попиту на м'ясну продук	

цію в період посту перед Великоднем та

зростання пропозиції з боку дрібних вироб	

ників чинили тиск на ціни.

Переробники через зниження продажів

і скасування замовлень на свинину були

змушені відмовлятися від частини попе	

редньо заброньованих партій живця.

Через закриття продовольчих ринків,

які були для дрібних виробників основним

напрямком збуту, дрібні виробники поміт	

но збільшили пропозицію свинини для пе	

реробки.

Більшість м'ясопереробників поки сум	

нівається, що реалізація свинини і продук	

тів з неї покращиться напередодні Велико	

дня через продовження карантину і поси	

лення заходів по дистанціюванню.

Тому м'ясокомбінати, які мали запаси

мороженої продукції, зараз активно їх ви	

користовують і, відповідно, скорочують об	

сяги заготівлі свинини. У зв'язку з цим за	

купівельники очікують, що спадний рух цін

може тривати навіть до Великодня.

Під час карантину відзначається зро	

стання попиту на м'ясо птиці, особливо на

фасовану продукцію. При цьому найбільші

виробники не спекулювали на цінах і не за	

вищували їх, незважаючи на попит.

Середній рівень роздрібних цін в Украї	

ні нині становить на птицю (тушки курячі)

— 57,42 грн/кг, свинина — 115,94 грн/кг,

яловичина — 137,28 грн/кг.

У період перед Великоднем передумов

для значних цінових коливань на м'ясо і

м'ясопродукти в ритейлі не відзначається.

Ринок молока: 
зростання пропозиції і 
зниження закупівельних цін
ЗАКУПІВЕЛЬНІ ціни на молоко залиша	

ються високими (середні ціни на молоко

екстра і вищого ґатунку на початок квітня

складають 10,80 грн/кг та 10,25 грн/кг від	

повідно), але наявний тренд до їхнього зни	

ження. Особливо в господарствах приват	

ного сектору (за останні два тижні ціни

знизилися на 50	70 коп, до 8,80	9,20

грн/кг).

Тепла погода сприяє більш ранньому

початку сезону «великого молока» і відпо	

відно до зростання пропозиції.

Ринок збуту сирого молока звузився.

Закриття торгівлі на продовольчих ринках

і «з рук», транспортні обмеження для пере	

сування населення сприяли збільшенню

пропозиції молока для промислової пере	

робки від приватних господарств (таке мо	

локо йде в основному на виробництво сухо	

го молока, казеїну і масла). Як результат,

почалося помітне зниження закупівельних

цін на молоко в господарствах приватного

сектору в усіх регіонах України.

Значне падіння вартості сировини від

сільгосппідприємств стримується зростан	

ням попиту на молочну продукцію з боку

рітейла. В умовах карантинних заходів під	

приємства роздрібної торгівлі стали основ	

ним місцем придбання продовольства на	

селенням.

Із розвитком сезону «великого молока»

ціни знижуватимуться, незалежно від яко	

сті молока і обсягів поставок. Цьому також

сприятимуть світові тренди падіння попиту

на молочні продукти.

З початку дії карантину ціни на молочку

у торгових мережах зросли на 2	8%, що ви	

кликало запитання з боку АМКУ. Торгові

мережі обґрунтували це посиленням попи	

ту на окремі молочні продукти та додатко	

вими витратами мереж через заходи біобез	

пеки. Однак після проведення АМКУ пере	

вірок, а також вжитих заходів, ціни до по	

чатку квітня почали знижуватися.

Дотепер діє Меморандум про посилен	

ня співпраці між Кабміном, торговими ме	

режами і агроасоціаціями для забезпечення

безперебійного постачання споживачам

продуктів харчування за обґрунтованими

цінами з умовою обов'язкового своєчасного

розрахунку за товар з боку мереж. Головна

вимога виробників — не більше 14 днів від	

строчки платежу (зазвичай досягає 30	90 і

більше днів). До підконтрольних позицій у

Меморандум включені соціально значущі

продовольчі товари, серед яких і молочні

продукти.

Середній рівень роздрібних цін в Украї	

ні нині на молоко пастеризоване становить

25,74 грн/кг, масло вершкове 213,5 грн/кг,

на сметану — 76,15 грн/кг, сир — 109,6

грн/кг.

У період перед Великоднем, незважаю	

чи на очікуване зростання попиту на мо	

лочну продукцію, цінова ситуація у ритейлі

залишиться стабільною.

За інформацією «УкрАгроКонсалт»
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Великодній кошик в умовах карантину

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 15 квітня 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 41,50 817 2,0% �8,3%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 6,48 692 1,3% �33,2%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 72,50 105 �9,4% �2,7%

ІМК Варшава IMC PW PLN 12,25 98 14,5% �1,6%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 12,45 75 5,1% �22,2%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,28 17 5,1% �11,4%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,40 3 5,3% �9,1%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

АНАЛІТИКА Незмінним атрибутом одного з найголовніших християнських свят є Великодній
кошик. Цього року як на саме свято, так і на підготовку до нього, істотно вплине пандемія
коронавірусу. Основними продуктами, що входять до складу великоднього кошика, є паски,
м'ясо!молочні вироби, яйця. Чи впливає пандемія на ринки цих продуктів?

Сергій ФЕОФІЛОВ, 
генеральний директор «УкрАгроКонсалт»
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* * *

ПЕРЕНОСИТЬСЯ: з 27 березня 2020 року — нова

дата уточнюється! У м. Херсон проводиметься Третій

щорічний Торговий форум «Плодоовочевий

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

* * *

ПЕРЕНОСИТЬСЯ: з 14 квітня 2020 року — нова

дата уточнюється. У Києві (Міжнародний виставко"
вий центр) відбудеться Перша спеціалізована конфе�

ренція з технологій цифрової трансформації харчо�

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

* * *

ПЕРЕНОСИТЬСЯ: з 15�16 квітня на 24�25 червня

2020 року. У Києві відбудеться Міжнародна конфе�

ренція для підприємств харчової промисловості «Во�

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

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

* * *

ПЕРЕНОСИТЬСЯ: з 2�5 червня на 11�14 серпня

2020 року в м. Київ (НК «Експоцентр України») прово"
дитиметься 32�а Міжнародна агропромислова ви�

ставка «АГРО�2020». Організатор — ТОВ «ТД «Промфі"
нінвест».
«АГРО"2020» — найбільша агропромислова виставка в Ук"
раїні та Східній Європі, виступає ефективною платформою
для вдосконалення виробництва, впровадження іннова"
цій, презентацій новинок в усіх сферах АПК України, діло"
вим заходом, що відкрив можливості для співпраці з краї"
нами — лідерами світового аграрного сектору, а також уні"
кальною нагодою для діалогу між приватним 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 ук"
раїнському споживачу всього переліку будівельних еко"
логічно чистих матеріалів і технологій — від облаштуван"
ня заміського будинку до підбору земельної ділянки.

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.

* * *

ПЕРЕНОСИТЬСЯ: з 22�23 квітня на 2�3 вересня

2020 року! У м. Київ (готель «Інтерконтиненталь») від"
будеться 17�та Міжнародна конференція «BLACK SEA

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

* * *

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

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

* * *

12 червня 2020 року в Києві (Міжнародний центр Ук"
раїнський дім) відбудеться «Комбікормовий Форум

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

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Поки українці сперечаються, чи

можна висидіти на карантині кілька

тижнів, окремі племена мають досвід

самоізоляції, що злічується десяти�

літтями, а то й століттями. Здавалось

би, 20 сторіччя не залишило на мапі

Землі недосліджених білих плям, а

соціальні мережі 21�го дозволяють

людям спілкуватися навіть між кон�

тинентами. Тим не менше, усамітне�

них племен, а то й людей, на планеті

не так вже й мало. Звісно, самоізо�

люються вони не від хорошого життя.

Втім, є і позитивні новини: менше

контактів — менше хвороб, у тому

числі і коронавірусної інфекції. З ін�

шого боку, надто довга самоізоляція

призвела до того, що звичайний

грип, який середньостатистичному

європейцю загрожує максимум дво�

тижневими шмарклями, може стати

смертельно небезпечним для неза�

гартованих самоізолянтів. 

Людина з нори
ГЛИБОКО в бразильському тропічному лісі

вже понад 20 років живе мабуть найсамотні

ша людина у світі. Весь цей час одинак, нас

кільки відомо, не спілкувався з жодною

іншою людиною. Агентство бразильського

уряду FUNAI, яке займається захистом ко

рінних народів, охрестило чоловіка Люди

ною з нори (португ. «Iondio do Buraco»), ос

кільки саме у власноруч виритих норах він і

мешкає. 

За цією людиною FUNAI спостерігає

дистанційно з 1996 року, але він залишається

загадкою. Ніхто не знає назви його племені,

мова його невідома, і він лише зрідка потра

пляв у об'єктив фотоапаратів і відео.

Відомо, що Людина з нори, якій, як вва

жають, близько 60ти, полює на дрібну здо

бич за допомогою лука. Усі спроби спілку

вання з чоловіком зазнали невдачі, оскільки

він погрожував зброєю тим, хто намагався

це зробити.

Ця агресія цілком зрозуміла. Вважаєть

ся, що решту його племені фермери чи лісо

руби вбили у 1980х чи 1990х роках.

2007 року FUNAI оголосив територію у

8 га довкола цієї людини недоторканою,

зрештою територія була розширена до 11 га.

З моменту створення заповідника FUNAI

намагався запобігти вторгненням на його те

риторію. Попри це Людина з нори була ата

кована бойовиками 2009 року, але їй вдалося

вижити.

Хоча самітник уникає подальшого пря

мого контакту з людьми, він усвідомлює, що

за ним наглядають. Агентство періодично

залишало для нього подарунки — інстру

менти та насіння, і таким чином вийшло на

певний рівень довіри. Іноді він сигналізує

спостережним командам, щоб уникнути пі

дземних пасток, які він викопав або для за

хисту або для відлову тварин. 2018 року

FUNAI опублікувало відео про нього, щоби

підвищити обізнаність у світі про загрози не

контактним народам Бразилії.

На варті рідного острову
ОСТРІВ Північний Сентінель — це шматок

суші, що охоплює дещо менше 60 км2. Він

міститься у Бенгальській затоці, в 50 км від

Індії, другої у світі найбільш густонаселеної

країни. Попри це, Північний Сентінель —

одне з найзагадковіших місць на планеті.

Лише жменька сторонніх людей будь

коли ступала на острів, а ще менше людей

змогли залишити його. Тут проживає плем'я

сентінельців, ймовірно, найбільш відокре

млене плем'я в будьякій точці Землі, оскіль

ки вони відкидають будьякі контакти з

людьми поза своєю цивілізацією.

Про сентінельців відомо дуже мало. Ми

навіть не маємо чіткого уявлення про те, яка

їхня чисельність, за різними оцінками — від

15 до 500 осіб.

Оскільки не існує інформації ні про

укладання будьякої угоди з жителями цього

острова, ні про їхню фізичну окупацію,

через яку жителів визнала б влада Індії, ос

трів, відповідно до встановленого міжнарод

ним правом законодавства, може бути пред

ставлений як суверенна територія під ін

дійським протекторатом. Дефакто він є

одним з автономних регіонів Індії.

Локальний уряд Андаманських і Ніко

барських островів, які входять до складу

Індії, повідомив про відсутність намірів

втручатися в життя сентінельців та їхнє сере

довище проживання. Хоча острів, ймовірно,

постраждав від цунамі 2004 року, наявність

людей, що вижили, була підтверджена: через

кілька днів після цунамі вертоліт індійського

уряду спостерігав, як кілька жителів намага

лися відігнати його стрілами. Урядом Індії

заборонено наближатися і висаджуватися на

острів, індійські прикордонні катери періо

дично патрулюють прибережні води острова

для запобігання проникненню сторонніх.

Закон розроблений не лише для захисту

аборигенів, які не мають природного імуні

тету до багатьох поширених захворювань, а

й для безпеки будьяких потенційних дос

лідників. Крім того, що сентінельці виявля

ють мало бажання взаємодіяти з навколиш

нім світом, вони є кваліфікованими лучни

ками, і коли відчувають загрозу, готові захи

щати себе будьякою ціною.

На початку 1990х місцеві урядовці роз

почали програму обмежених контактів із

сентінельцями під наглядом урядового

агентства з соціального розвитку племінних

народів. Була запланована серія «контактних

експедицій», що мали залишати на березі

«подарунки», такі, як кокосові горіхи, з

метою привчити сентінельців до відвідувачів

і дещо послабити їхнє звичайне вкрай воро

же ставлення до прибульців. Якийсь час зда

валося, що програма контактів починає по

вільно просуватися, однак наприкінці 1990

х програму було припинено. Сентінельці

продовжують вороже ставитись до будьяких

відвідувачів острова. 2006 року вони вбили

двох рибалок, що нелегально ловили крабів

у прибережних водах, і зустріли градом стріл

гелікоптер, що прилетів забрати тіла. 

2018 року це плем'я з'явилося у заголов

ках світових новин. Американський місіо

нер на ім'я Джон Аллен Чау заплатив рибал

кам, щоб ті незаконно перевезли його на ос

трів, де він мав намір навернути місцевих

жителів у християнство.

Щоденник Чау свідчить, що він пропо

нував подарунки молодому хлопцеві, але той

поцілив стрілою у Біблію. Американець від

ступив, але, на жаль, не прислухався до дуже

чіткого попередження. Останній запис у що

деннику свідчить про одну спробу наблизи

тися до сентінельців… 

Примітно, що з англійської слово senti

nel перекладається як вартовий.

Люди з землі 
диких свиней
ПО ВСЬОМУ світу щороку знищується

близько 80 тис. км2 лісу. Це майже дорівнює

площі Австрії.

Ніде вирубка лісів не відбувається швид

ше, ніж у лісі ГранЧако, де щомісяця вируб

ують до 14 мільйонів дерев. Ця екосистема,

що швидко зменшується, є останнім прихи

стком неконтактних племен Південної Аме

рики за межами басейну Амазонки. Люди

племені айорео складаються з численних

підгруп, найбільш відокремленою з них є то

тобігосоди, що перекладається як люди з

землі диких свиней. 

Айорео вперше вийшли на контакт, коли

єзуїти започаткували місію СанІгнасіо у

1720х роках, щоб навернути народ на като

лицизм. Місія була припинена в 1740х

роках, і айорео залишилися на самоті до 20

століття. Війна 19321935 року за територію

ГранЧако між Болівією та Парагваєм заче

пила й айорео. Війна розгорілася через ймо

вірні поклади нафти, яку, за іронією долі,

знайшли лише 2012 року. Під час військово

го конфлітку територією аборигенів прой

шло близько 100 тис. солдат, які принесли

до регіону спалах кору та інших захворю

вань. Для обох країн айорео становили про

блему. Відомо навіть, що з 1940х до 1970х

років парагвайські солдати отримували зао

хочення за вбивство аборигенів. 

У 1940х на території айорео проклали

залізницю, що полегшило доступ до цих те

риторій. Християнські місіонери налагодили

контакт з айорео наприкінці 1940х, спочат

ку з північними групами в Болівії, а потім з

південними — в Парагваї. Наприкінці 1950

х місіонери застосували силу та маніпуляції,

щоб вивезти айорео зі своєї землі до різних

місійних пунктів. Згодом земля була прид

бана для скотарства та фермерства. 

Досі не йде на контакт вже згадана група

тотобігосодів. Зараз достеменно невідомо,

скільки саме їх представників проживає в

глибині лісу ГранЧако. Однак 1996 року були

хороші новини, коли люди айорео отримали

права на 100 тис. га лісових земель. Однак

вони вважають, що це менше половини від

того, що може знадобитися для виживання

їхніх найбільш ізольованих родин у лісі.

Боротьба за землю триває, і після завзя

тої битви законні права на ще 18 тис. га були

забезпечені урядом 2019 року.

Яномамі 
ПЛЕМ'Я яномамі — одне з відокремлених

племен, які називають домом амазонські

тропічні ліси. Однак їхня культура досить ві

дрізняється від інших. Найбільш характер

ним є те, що вони не мають лідерів. Замість

того, щоб виконувати накази вождя, плем'я

збирається разом заради обговорення ва

жливих рішень. Питання розв'язується лише

після досягнення групового консенсусу.

Близько 20% раціону харчування племе

ні яномамі складають мавпи, птахи та олені,

на яких полюють із луком. Однак сам ми

сливець ніколи не їсть нічого, що особисто

вполював. Натомість їжа розподіляється

серед інших.

Полюванням займаються майже ви

ключно чоловіки, жінки використовують

свої знання про ліс, щоб збирати ягоди та

їстівних комах. Вважається, що вони регу

лярно використовують більше 500 різних

видів рослин, за допомогою яких виробля

ють ліки, фарби для тіла, барвники, отрути

та навіть галюциногенні препарати.

Вважається, що близько 35 тис. пред

ставників племені живуть у 250 розсіяних

осередках по Бразилії та Венесуелі. Плем'я

зрідка контактує з зовнішнім світом. 

Хотілось би завершити на позитиві і ва

жливості самоізоляції, проте навряд вийде.

Саме коли готувалася ця стаття, 9 квітня,

з'явилася новина, що COVID19 діагносту

вали у 15річного підлітка яномамі.

Підготував Павло Мороз
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