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ЦЬОГОРІЧНИЙ Великдень християни

всього світу зустрічали в особливих умовах,

здебільшого самоізоляції, коли життя зав(

дяки технологіям перемістилося в онлайн

— від спілкування до освячення кошиків.

Виклики та обмеження, пов'язані з панде(

мією, спонукають усіх до більш глибокого

усвідомлення значення віри в Бога, величі

перемоги над смертю і дару вічного життя,

які подає людям воскреслий Христос. 

Посміхнувся Лукавий: «Я закрив віру�
сом церкви». 

Господь відповів: «Я відкрив храм у кож�
ному домі!»

Щоби вберегти життя і здоров'я людей,

а відтак уникнути скупчення великої кіль(

кості вірян, які зазвичай бажають потрапи(

ти на Великодні богослужіння, більшість

конфесій 2020 року провели служби без па(

рафіян. Як, власне, до цього і закликали

предстоятелі церков. «Але ми, священно(

служителі Православної Церкви України,

будемо в молитві поруч», — сказав митро(

полит Єпіфаній у зверненні до вірян. 

«Маємо визнати і прийняти, що ці об(

межувальні заходи не впливають на нашу

віру», — наголосив у своєму зверненні го(

лова Константинопольської Правосла(

вної Церкви Вселенський Патріарх Вар(

фоломій.

Попри те, що католики святкували Ве(

ликдень тижнем раніше, християн Східного

обряду 19 квітня привітав також і голова

Римо(Католицької Церкви Папа Римський

Франциск І. У молитві глава Святого пре(

столу, згадавши пандемію, застеріг також

від зараження «вірусом байдужості та егоїз(

му», який не визнає кордонів і не розрізняє

національності. Він також закликав вико(

рінити нерівність і позбутися несправедли(

вості, які загрожують здоров'ю всього люд(

ства.

Багато українських церков, аби не зали(

шити віруючих без радості долучення до го(

ловного християнського свята, проводили

трансляцію богослужінь, тож до них через

Інтернет або телевізор могли долучитися всі

охочі. 

Ті ж храми, які попри карантинні забо(

рони залучили парафіян до служби, у пере(

важній більшості намагалися дотримуватися

заходів безпеки: за офіційними даними,

участь у Великодніх служіннях взяли 130

тисяч українців, а правоохоронними орга(

нами зафіксовано 19 випадків порушень ка(

рантинних обмежень у 13 областях України.

УПЦ (МП) була єдиною в Україні, очільни(

ки якої, на жаль, закликали своїх вірян при(

ходити на Великодні служби Божі. Це на(

віть попри те, що через спалах коронавірусу

(90 хворих) 4 квітня було закрито Києво(

Печерську Лавру, 17 квітня у Почаївській

лаврі зафіксували хворобу, однак церковни(

ки все одно провели Великодню службу в

храмі за численного люду з недотриманням

правил захисту, відтак м. Почаїв довелось

закрити на в'їзд і виїзд 21 квітня. Третьою

лаврою УПЦ (МП) є Святогірська лавра на

Донеччині, де після аналогічних порушень є

ймовірність спалаху пандемії. 

Минулого року на святкування Вели(

кодня зібралися аж 7,5 мільйонів осіб. Ця

величезна різниця підтверджує свідомість

українців, їхню турботу про рідних і близь(

ких, їхнє відповідальне ставлення до віри і

зокрема заповіді «Люби ближнього твого,

як себе самого». За Великоднім тижнем,

який добігає кінця, настають Проводи, або

Гробки — який в українській традиції є по(

минальним тижнем за померлими родича(

ми. Цьогоріч через карантинні заходи по(

минальні дні представники релігійних

конфесій погодились перенести на поча(

ток літа. Тому влада просить місцеві гро(

мади з розумінням поставитись до такої

ситуації, бо її завдання, як і завдання хри(

стиянської віри — це перемога життя над

смертю!
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РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях провідних
вітчизняних агропідприємств.
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АКУТАЛЬНО
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 
ПРОДОВЖЕНО ДО 11 ТРАВНЯ
КМУ продовжив дію карантину до 11 травня 2020
року. Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду
22 квітня. Лише після цієї дати за умови сприятливої
епідемічної ситуації почнеться поетапне зняття або
послаблення обмежень, заявив Прем'єр)міністр Денис
Шмигаль, відкриваючи засідання уряду. 

АГРОПОЛІТИКА
ЗМІСТ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНУ
Голова ВРУ Дмитро Разумков 13 квітня підписав закон
про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення (№ 2178)10). Пропонуємо вашій увазі
тезові точки зору на цей документ експертів —
правників, економістів і керівників профільних
аграрних об'єднань.

#ВЕЛИКДЕНЬВДОМА#ВЕЛИКДЕНЬВДОМА

Господь відкрив храм у кожному домі!



Карантин в Україні продовжено до 11 травня

EUR 25 мільйонів 
від Євросоюзу для України 
на підтримку фермерів
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ союз виділить Україні EUR 190 млн,

з яких EUR 25 млн буде спрямовано на підтримку малих

фермерських господарств. Про це проінформував міністр

закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомив

21 квітня Урядовий портал. Також EUR 61 млн буде спря(

мовано на підтримку української економіки, EUR 20 млн

— на підтримку малих та середніх підприємств.

Крім того, повідомляється, що Дмитро Кулеба провів

телефонну розмову з представником Європейського

союзу із закордонних справ і безпекової політики Жоз(

епом Боррелєм, під час якої сторони обговорили пріори(

тети ключових реформ в Україні.

Так, Д. Кулеба поінформував про історичний прогрес

в ухваленні земельної реформи та запевнив, що закон про

регулювання банківської діяльності залишається у пріо(

ритеті уряду України попри спроби його заблокувати. У

свою чергу, Ж. Боррель відзначив, що ці та інші реформи

є надзвичайно важливими для подальшої співпраці Укра(

їни та ЄС.

В Україні впроваджене
держрегулювання цін
на соціальні продукти
З 15 КВІТНЯ на період надзвичайної ситуації в Україні

буде діяти державне регулювання цін на соціальні про(

дукти, лікарські засоби та медичні вироби. Про це 14

квітня на своїй сторінці в мережі Фейсбук написав голо(

ва Національної ради економічного розвитку України

Олексій Дорошенко.

«Держава три роки тому вирішила позбавитися від

можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпід(

ставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32

продукти», — нагадав він.

Так, під державне регулювання підпадають гречка,

цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, мо(

локо 2,5% у плівці, житньо(пшеничний хліб, куряче яйце

1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та міне(

ральна вода без газу.

Тож якщо ціна в торгівлі на вказані продукти планує

підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну

форму зобов'язаний повідомляти про це в Держпродспо(

живслужбу. На виробників або постачальників це регу(

лювання не розповсюджується. Але держава буде вивча(

ти причини зростання цін в роздрібних магазинах, і мати

можливість впливати й на виробників або імпортерів,

якщо ціни зростають без економічного обґрунтування.

«Можу сказати, що вперше так чітко визначено пе(

релік продукції, включаючи цінову категорію товару, кра(

їну виробництва та фасування. Це дозволить робити якіс(

ний моніторинг. По(друге, вперше вода для пиття потра(

пила до соціально(значущих товарів. По(третє, якщо бу(

дуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулю(

ванню, може зростати», — додав О. Дорошенко.

УЗА вимагає ліквідувати
монополію на ринку
сертифікації насіння
УКРАЇНСЬКА зернова асоціація звернулася до уряду та

Міністерства економіки, торгівлі та сільського господар(

ства з проханням ініціювати зміни до законодавства Ук(

раїни для створення конкуренції на ринку сертифікації

насіння, про це повідомляє прес(служба асоціації. 

Зокрема, УЗА пропонує запровадити міжнародну

практику ефективного регулювання для залучення при(

ватного сектору до надання послуг із сертифікації насін(

ня на сортові якості насіння. 

Як йдеться у зверненні, в Україні з лютого 2017 року

склалася ситуація, коли сертифікати на сортові якості

видає єдине підприємство — ДП «Державний центр сер(

тифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»,

яке де(факто є монополістом на ринку видачі сертифіка(

тів. Така ситуація створює перешкоди для конкуренції на

ринку послуг польового інспектування, що передують

видачі сертифікату на сортові якості. Хоча ці роботи від(

повідно до чинного регулювання можуть виконувати як

посадові особи державного підприємства, так і незалеж(

ні експерти. Та фактично ця послуга, а також послуга ви(

дачі сертифікату посівних якостей насіння, теж викону(

ється лише тими аудиторами з сертифікації, які є посадо(

вими особами держпідприємства.

Монопольне становище держпідприємства на ринку

створює ситуацію, коли ніхто не може звернутися до при(

ватних компаній з сертифікації, бо не зможе згодом отри(

мати сертифікат на сортові якості насіння від державно(

го підприємства. Таку ситуацію створив Порядок, затвер(

джений постановою Кабінету Міністрів України № 97 від

21.02.2017.

В УЗА наголошують, що згідно до ст. 42 Конституції

України, держава забезпечує захист конкуренції у підпри(

ємницькій діяльності, а чинним регулюванням напрямку

насінництва, зокрема і ЗУ «Про насіння і садивний мате(

ріал» обмежено конкуренцію підприємств на надання

платних послуг з видачі сертифікатів на сортові якості,

через уповноваження на цю діяльність виключно держав(

ного підприємства.

Експерти УЗА вважають, що ліквідація монополії

держпідприємства на надання платних послуг з видачі

сертифікатів на сортові якості дозволить значно підви(

щити якість послуг як на ринку загалом, так і самого дер(

жавного підприємства, а також оптимізувати процедуру

отримання сертифікатів на сортові якості для суб'єктів

насінництва. 

ПРО відповідне рішення уряду повідомляє

Урядовий портал. Лише після цієї дати поч(

неться поетапне зняття або послаблення

обмежень. Про це заявив Прем'єр(міністр

України Денис Шмигаль, відкриваючи

чергове засідання КМУ 22 квітня.

За його словами, лише завдяки завчасно

введеним карантинним заходам сьогодні в

Україні один з найнижчих показників по

рівню летальності від COVID(19 — 2,7%.

«Але моделювання аналітиків НАН Ук(

раїни та дані МОЗ свідчать, що ми не прой(

шли пік захворюваності, і він може настати

на початку травня. Відтак уряд сьогодні ух(

валить рішення про продовження каранти(

ну до 11 травня. У нас є дуже чіткий план

виходу з цього карантину. Він складається

з п'яти етапів», — зазначив він.

Прем'єр відзначив, що розпочати реалі(

зацію цього плану можна буде лише за

умови сприятливої епідемічної ситуації —

орієнтовно 12 травня, за кількох підстав:

якщо протягом 10 днів відсоток виявлених

випадків захворювання у країні не зміню(

ється або коливається в межах 5% та лікар(

ні мають бути заповнені пацієнтами з

COVID(19 менше, ніж на 50%.

«Після цього йдемо по дорожній карті

виходу з карантину і реалізовуємо наступні

чотири етапи. Водночас у нас є декілька

дуже важливих завдань, які ми маємо зро(

бити до 11 травня», — зазначив він.

За словами Прем'єр(міністра, серед

таких завдань — збільшення кількості те(

стувань на коронавірус, покращення у за(

безпеченні наших лікарень та лікарів всім

необхідним, запровадження е(контролю

самоізоляції як альтернативи обсервації,

створення нових правил функціонування

для об'єктів обслуговування населення з

обов'язковим соціальним дистанціюван(

ням, масочним режимом та постійною де(

зінфекцією.

«Якщо все буде добре і епідемічна си(

туація буде сприяти, то 11 травня ми змо(

жемо говорити про відкриття парків та

скверів, закладів торгівлі непродовольчими

товарами, частини об'єктів побутових по(

слуг. Можливо, будуть інші пом'якшувальні

заходи. Але про них ми зможемо говорити

пізніше», — зазначив він.

Д. Шмигаль також зазначив, що уряд

розуміє, що людям і бізнесу зараз непросто:

«Тому ми впроваджуємо низку заходів,

спрямованих на підтримку українців. Зо(

крема, збільшуємо виплати по безробіттю,

розширюємо програми підтримки бізнесу і

фактично впроваджуємо кредитні каніку(

ли, підвищуємо пенсії, створюємо нові ро(

бочі місця вже сьогодні».

Як повідомлялося, в Україні з 12 берез(

ня 2020 року запроваджено карантин у

зв'язку з протидією поширенню коронаві(

русної інфекції COVID(19. КМУ 25 березня

2020 року запровадив режим надзвичайної

ситуації по всій території країни та продов(

жив карантин до 24 квітня.

Фото: Урядовий портал, www.kmu.gov.ua
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Виробництво рослинницької продук&

ції 2020 року зменшиться проти

2019&го в межах 5,1%, а по зернових

— на 10%, прогнозують у ННЦ «Інсти&

тут аграрної економіки». Для Украї&

ни, яка має запас міцності по пере&

важній більшості сільгоспкультур,

таке зменшення не буде критичним.

«ВРАХОВУЮЧИ, що по більшості про(

дукції експортноорієнтованих культур:

пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник,

ріпак — ми очікуємо деяке зменшення

виробництва (від 3,5% по ріпаку до 12%

по пшениці), то можна прогнозувати і

деяке зменшення обсягів їхнього ек(

спорту. Найбільш відчутним воно може

бути по пшениці, як основній продо(

вольчій культурі, йдеться у повідомлен(

ні. — Однак виробництво пшениці прог(

нозується на рівні 25,6 млн тонн, що

менше 2019 року, але більше проти 2018

року (тоді було 24,6 млн тонн).

Науковці зазначають, що Україна

цього року вперше мала практично без(

сніжну зиму, що призвело до нестачі во(

логи в ґрунті для вирощування сіль(

госпкультур. Проте цю нестачу не слід

розцінювати як катастрофічну.

«Якщо орієнтуватися на дані Укра(

їнського гідрометцентру, то у квітні очі(

кується 24(50 мм опадів, в гірських ра(

йонах — 55(82 мм, що в межах середніх

багаторічних значень. Звичайно, посів

сільськогосподарських культур краще

проводити у достатньо зволожену

землю, що прискорює сходи. Але загаль(

ний урожай ще більше залежить від по(

дальших умов вегетації», — йдеться у по(

відомленні.

Загалом зменшення негативних нас(

лідків зміни клімату вимагає глобальних

рішень, таких, як зменшення викидів

вуглецю, відновлення природних угідь,

в першу чергу лісових та водних, еколо(

гобезпечне землекористування, оптимі(

зація розміщення виробництва сільсько(

господарських культур, застосування по(

сухостійких сортів, інноваційних техно(

логій та інше.

АГРОПРОФІ
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Прогноз виробництва 
рослинницької продукції&2020

Кабмін хоче контролювати
кожен комбайн через ІТ
натомість відстежувати
реальний рух збіжжя
АГРАРІЇ не підтримують ініціативу Кабінету Міністрів

України щодо контролю за врожаєм через ІТ(схему, яка

передбачає встановлення на кожному комбайні програм(

ного забезпечення, що обліковуватиме кількість зібрано(

го урожаю та вид культур, які збираються, а також обро(

блювану площу земель. Як зазначається, такий підхід ні(

бито допоможе у боротьбі тіньовим виробництвом сіль(

госппродукції. Про це повідомляє прес(служба Всеукра(

їнської аграрної ради.

16 квітня під час онлайн(наради МЕРТ з аграрними

асоціаціями було презентовано ініціативу Кабміну щодо

контролю за урожаєм через ІТ(схему. Вартість реалізації

даного проєкту оцінено у приблизно в 9,2 млрд грн. Вар(

тість установки обладнання на один комбайн — до 160

тис. грн. Компанії(реалізатору даної пропозиції аграрії

муситимуть заплатити по 1 долару з тонни зібраного вро(

жаю, тобто близько $80 млн на рік.

ВАР виступає за виведення агросектору з тіні, оскіль(

ки «тіньовики» ставлять офіційних сільгоспвиробників в

умови нерівної конкуренції, а державу позбавляють мі(

льярдних прибутків. Саме тому ВАР вітає готовність

уряду боротись із цим негативним явищем в українській

економіці. Однак, дану ініціативу асоціація не підтримує

і закликає Кабмін відмовитись від її реалізації, оскільки

вона є дорогою, технічно нездійсненною і такою, що не

досягає поставлених цілей. Крім того, пропонована си(

стема перебуває у гострому протиріччі з чинним законо(

давством, у тому числі, антикорупційним.

Більше того: без системи відстеження руху фізичного

обсягу товару контроль зібраного легальними агровироб(

никами врожаю позбавлений будь(якого сенсу. Ті, хто

працює легально, і так його не приховують.

Саме тому ВАР іще раніше запропонувала створити

систему простежування руху фізичного обсягу товару. Її

суть у тому, щоб встановити контроль за ланцюжком пе(

реміщення ризикового товару від виробника до кінцево(

го споживача. Зробити це можливо через впровадження

електронної видаткової/товарно(транспортної накладної

(е(ВТТН), яка реєструється у спеціальному реєстрі.

Таким чином, якщо говорити про агропродукцію, трей(

дер не зможе експортувати необліковане зерно, похо(

дження якого є невідомим. Неможливість реалізації неза(

конно вирощеної продукції поставить «тіньовиків» перед

необхідністю легалізувати своє виробництво.

У разі реалізації пропозицій ВАР, тіньовий сектор

економіки і не лише в аграрній галузі, суттєво скоротить(

ся, а подібні дороговартісні ініціативи будуть не потрібні.

Імпорт молочних
продуктів зростає
ЗА ПІДСУМКАМИ першого кварталу 2020 року Украї(

ною експортовано молочної продукції на $44,7 млн, що

на 9,3% менше, ніж торік (($17,2 млн). На фоні цього ім(

порт зріс до $67,4 млн — на 167,5% (+$42,2 млн). Усього

за 3 місяці 2020(го Україна перетворилася на нетто(ім(

портера молочної продукції, повідомляє Асоціація вироб(

ників молока.

У січні(березні спостерігалося падіння експорту мо(

лочних товарів. Найбільше скорочення відмічається тор(

гівлею маслом, яка скоротилася на 47,2%, до 3,1 тис. т.

Провал у понад 39% відбувся і по позиціях молочної си(

роватки та казеїну: до 4,8 тис. т та 402 т, відповідно.

Також суттєвого експортного падіння зазнали сири:

до 1,2 тис. т ((26,1%), молоко та вершки згущені — 4,4

тис. т ((25,3%), молоко та вершки незгущені — до 4,4 тис.

т ((25,3%). Найменшого скорочення експортних поста(

вок зазнала група кисломолочних товарів, проте падіння

було теж суттєвим: 9,8%, до 1,3 тис. т.

Єдиною групою молочних товарів, яка збільшила ек(

спорт, є морозиво — 12,1% до 1,3 тис. т.

«Критичне падіння експорту розпочалося ще минуло(

го року через проблеми у молочній галузі, а також зміц(

нення нацвалюти — через це та зниження імпортного мита

на молочку суттєво активізувалися імпортери. Цьогоріч до

проблем долучилися коронавірус, падіння цін на нафту та

загальносвітова рецесія», — зазначають в асоціації.

Цікаво, що загальносвітовий карантин та транснаціо(

нальні логістичні обмеження, виявляється, не завадили

Україні продовжити нарощування імпорту молочних

продуктів, яке спостерігається по всіх групах молочних

товарів.

Поточного року найбільше вражає імпорт масла, який

сягнув 2,8 тис. т, а зростання у порівнянні з аналогічним

періодом минулого року склало 1223%. Захмарні цифри

демонструє також й імпорт молока та вершків незгуще(

них — 626% (до 2,8 тис. т) та казеїну — 427% (до 58 т).

Триває зростання імпорту сиру (на 152% до 10,2 тис. т),

сухого та згущеного молока (на 119% до 1 тис. т), сироват(

ки (на 119%, до 1,2 тис. т), морозива (на 64,3%, до 46 т),

групи кисломолочних продуктів (на 27,9% до 1,8 тис. т).

Весь минулий рік відмічалося щомісячне невпинне

падіння показника позитивного торгового балансу, а за

підсумками 2019 року баланс імпорту(експорту молоч(

них продуктів  дорівнював нулю. Нині Україна вже має

від'ємне сальдо у торгівлі молочними продуктами  ($22,7

млн. Всього за три місяці нового року Україна перетвори(

лася на нетто(імпортера молочних продуктів.

Ціни на молоко 
стрімко знизилися
У ПОРІВНЯННІ з моніторингом двотижневої давності,

ціни на екстраґатунок у середньому знизилися до 10,54

грн/кг ((19 коп.), вищий ґатунок подешевшав найбільше

— на 23 коп. і опустився до 9,98 грн/кг, середня ціна пер(

шого втратила 12 коп. і знизилася до 9,42 грн/кг. Про це

повідомляє прес(служба Асоціації виробників молока.

Середньозважена ціна по трьох ґатунках зменшилася на

18 коп. і складає 9,98 грн/кг.

Відмічається збільшення різниці у вартості екстраґа(

тунку по регіонах. Так, найдешевшим він є у Західному

регіоні з діапазоном коливань 10,1(10,6 грн/кг, а найдо(

рожчим у Північних областях — 10,2(10,95 грн/кг. Центр

— 10,2(10,8 грн/кг, Південь — 10,0(10,9 грн/кг, Схід —

10,0(10,85 грн/кг.

Стріске зниження цін зараз, крім сезонного фактора,

зумовлене падінням попиту на молочну продукцію, що

пов'язано з карантинними заходами та, відповідно, зни(

женням купівельної спроможності. В таких умовах ми(

нулорічний дефіцит сировини неочікувано перетворився

на профіцит, що виявляє додатковий тиск на ціни.

Схожа ситуація відмічається і в більшості країн світу,

особливо експортноорієнтованих. Світові ціни на моло(

ко(сировину також зазнали різного ступеня  падіння, так

як і ціни на біржові молочні товари.

Очікується, що ціни на молоко в Україні в другій по(

ловині квітня зазнають чергового зниження. Такий сцена(

рій, очевидно, буде продовжуватися до другої половини

травня. Втім, це суттєво залежатиме від тривалості обме(

жувальних заходів не тільки в Україні, але й в цілому в

світі.

Зараз деякі європейські країни оголосили про посту(

повий вихід із режиму обмежень та планомірний запуск

економіки. Водночас Китай в останні тижні відновлює

економічну активність та демонструє відновлення попи(

ту на товари, серед яких і молочні.



ДЛЯ КОМПАНІЇ «НІБУЛОН» безпека

праці та здоров'я людей — понад усе. Тому у

зв'язку з поширенням пандемії COVID(19 в

Україні та світі компанія разом із партнера(

ми(будівельниками негайно розробила та

впроваджує систему заходів, спрямованих

на запобігання поширенню коронавірусної

інфекції та убезпечення кожного працівни(

ка. Нібулонівці організували свою діяль(

ність з дотриманням усіх вимог карантину,

який діє в країні, тому зберегли колектив і

працюють у штатному режимі, розвиваючи

українську економіку.

Продовжуються й роботи з будівництва

нового потужного річкового перевантажу(

вального термінала, який розташований у

с. Мар'янське Апостолівського району Дні(

пропетровської області. 

Зведення річкового перевантажуваль(

ного термінала здійснюється за підтримки

першокласних міжнародних фінансових

установ — Європейського банку рекон(

струкції та розвитку та Європейського ін(

вестиційного банку, загальна вартість інве(

стицій складе $22 мільйона. Підприємство

матиме об'єм зберігання зерна — 75,2 тис.

тонн, добова потужність сушарок станови(

тиме 3,6 тис. тонн, добова потужність із

відвантаження на водний транспорт — 12

тис. тонн. Загальна потужність комплексу з

відвантаження — 300 тис. тонн на рік. 

Перевантажувальний термінал філії

«Зеленодольська» стане найсучаснішим

технологічним об'єктом у регіоні й забезпе(

чить робочими місцями близько 120 людей. 

Важливо, що, працюючи з дотриманням

усіх карантинних вимог, будівництво обертів

не збавляє — всі роботи виконуються за

планом. Керівництво компанії висловлює

щиру вдячність працівникам та партнерам

за такий відповідальний підхід та якісну ро(

боту. 

Так, на сьогодні ТОВ «ЦКС(СТАЛЬ»

(власник Віктор Миколайович Панасюк)

закінчило монтувати металоконструкції ав(

томобілерозвантажувача, де вже встановлю(

ється перший пристрій для вивантаження

зерна від ПАТ «Калинівський машинобу(

дівний завод» (директор Анатолій Васильо(

вич Остапенко). Висота каркаса робочої

вежі перевантажувального термінала ста(

ном на 17 квітня перетнула позначку в 29 м

(із 48 м). Завершує роботи з формування

конструкцій повітряних галерей над зерно(

сховищами (ємністю по 5,5 тис. тонн) та су(

шарки й ТОВ «Монтажспецконструкція»

(директор Вадим Олександрович Береза).

Зводяться бункери відходів та кабельна

естакада.

Має вже філія «Зеленодольська» і шість

змонтованих сучасних зерносховищ (чотири

по 2,3 тис. тонн та два по 5,5 тис. тонн) від

надійного партнера компанії — фірми AGI

(Канада). На превеликий жаль, у зв'язку ко(

ронавірусною пандемією, італійське дочірнє

підприємство AGI EMEA S.R.L. затримало

відправку чергової партії матеріалів, які за

контрактом мали би надійти ще до 31 берез(

ня. Тому монтаж решти десяти зерносховищ

розпочнеться в середині травня, коли мате(

ріали прибудуть на будівельний майданчик.

Нібулонівці з розумінням поставилися до

цієї ситуації і вдячні партнеру за те, що в

надскладних умовах підприємство виготови(

ло продукцію і транспортує її не автошляха(

ми, а морем, щоби пришвидшити процес та

уникнути додаткових затримок під час пере(

тину кордонів.

Спеціалісти ТОВ «Тукуруй» (директор

Анатолій Васильович Коршманюк) впевне(

но розбудовують вантажний причал довжи(

ною 150 м — закінчили забивати шпунт та

взялися за формування міцного фундаменту

причальної стінки. 

За словами заступника генерального

директора компанії «НІБУЛОН» з будів(

ництва Сергія Беседіна, всього для будів(

ництва філії «Зеленодольська» вже забито

3311 залізобетонних паль загальною довжи(

ною близько 56 км, також буде використа(

но близько 15 тис. м3 бетону й більше 5 тис.

тонн металоконструкцій.

Нещодавно на будівельному майданчи(

ку розпочався монтаж першого потужного

технологічного обладнання: двох зерносу(

шарок (Mathews Company, США), бункер(

них ваг (PRECIA(MOLEN, Бельгія),

норій, ланцюгових та стрічкових конвеє(

рів (Cimbria Unigrain A/S, Данія). З мину(

лого тижня розпочалися роботи з прокла(

дання кабельної мережі до основних

об'єктів будівництва, а також встановлен(

ня фундаментів під освітлювальні опори.

На понад 50% виконано роботи із прокла(

дання внутрішніх мереж водозабезпечен(

ня та каналізації. 

Фахівці ПАТ «ПМК №132» (директор

Роман Миколайович Рибалко) закінчили

будівництво операторської вагового ком(

плексу. ТОВ ВКФ «БУЛАТ» (директор Ва(

лентин Романович Яворський) здійснює

встановлення автомобільних ваг. Зведено й

трансформаторну, де наразі триває монтаж

обладнання. Двоповерховий адміністратив(

но(лабораторний корпус та їдальня готу(

ються до проведення покрівельних робіт. 

Також стартували і роботи з благоу(

строю території. Найближчим часом роз(

почнеться ремонт під'їзної дороги, а саме,

укладка надійних залізобетонних дорожніх

плит (388 шт.), які здатні витримати значні

навантаження та стійкі до змін клімату. Така

дорога є універсальною та довговічною, а

також за необхідності підлягає швидкому

ремонту.

Уже в червні сучасний перевантажуваль(

ний термінал філії «Зеленодольська» прий(

ме свою першу партію збіжжя, чим запу(

стить позитивні зрушення в регіоні. Із вве(

денням в експлуатацію підприємства місце(

ва громада отримає нові робочі місця, со(

ціально відповідального інвестора, стабільні

фінансові надходження за рахунок сплаче(

них податків, фермерські господарства ма(

тимуть змогу додатково розвитися за раху(

нок зекономлених коштів на транспорту(

ванні збіжжя й нарощувати аграрний потен(

ціал, українські автошляхи будуть розванта(

жені ще на 12,5 тис. вантажівок щорічно. 

Загалом за час реалізації інвестиційного

проєкту компанії «НІБУЛОН» внутрішніми

водними шляхами транспортовано близько

17 млн тонн вантажів, а отже, дороги країни

розвантажено на понад 708 тис. вантажівок.
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Будівництво нового перевантажувального
термінала на Дніпропетровщині йде за планом

Уже в червні поточного року свою роботу розпочне перший на

Дніпропетровщині потужний річковий перевантажувальний термінал —

філія «Зеленодольська» ТОВ СП «НІБУЛОН», який сьогодні компанія зводить

у с. Мар'янське Апостолівського району.

СУДНОБУДІВНО(судноремонтний завод

«НІБУЛОН» продовжує реалізовувати суд(

нобудівну програму, дотримуючись усіх за(

ходів для запобігання поширення корона(

вірусної інфекції COVID(19 між працівни(

ками компанії. Станом на 15 квітня роботи

виглядають наступним чином.

Перший портовий буксир штовхач&

кантувальник пр. Т410 (зам. 10033).

На замовленні змонтовано ходову рубку, в

якій уже встановлено пульти управління.

Наразі фахівці підприємства займаються їх

підключенням. Завершено роботи з ізоля(

ції і зашиття всіх приміщень буксира.

Салон команди облаштований необхідни(

ми меблями та технікою. 

Триває монтаж пропульсивного ком(

плексу, після чого буксир буде спущено на

воду для проведення ходових випробувань. 

Другий портовий буксир штовхач&

кантувальник пр. Т410 (зам. 10034).

Усі роботи з монтажу трубопроводів, елек(

трослюсарного та доізоляційного насичен(

ня виконано. Встановлено якірний, швар(

товний пристрій, а також буксирний гак.

Триває монтаж ходової рубки. Фахівці про(

кладають кабельні лінії на судні та займа(

ються підключенням обладнання.

У збірно(секційному цеху тривають ро(

боти з виготовлення металевої тентової

конструкції, яка призначена для захисту го(

ловних двигунів замовлення.

Третє несамохідне судно&майдан&

чик пр. В1500 (зам. 10037). Закінчу(

ються роботи із формування міцного кор(

пусу замовлення. У сухих відсіках тривають

випробування на герметичність, після чого

фахівці малярно(ізоляційної дільниці при(

ступлять до їх очищення та фарбування.

Тим часом на палубі суднобудівники

вже встановлюють комінгси вантажного

майданчика, проводиться монтаж трубо(

проводів.

Четверте несамохідне судно&май&

данчик пр. В1500 (зам. 10038). Цех

металообробки закінчив свою частину ро(

боти з порізки та гнуття металу для вигото(

влення деталей корпусу судна, тому наразі

активно працює збірно(секційний цех,

який уже підготував більше половини сек(

цій, необхідних для формування корпусу

замовлення. Готові секції перенесено на

передстапельний майданчик підприєм(

ства.

Нагадаємо, у березні суднобудівно(суд(

норемонтний завод «НІБУЛОН» спустив на

воду друге несамохідне судно(майданчик

відкритого типу проєкту В1500.

Суднобудівники не скидають обертів 

Портові буксири штовхачі&кантувальники пр. Т410 (зам. 10033, 10034)



«КОЛИ 2018 року мені, аграрію з Мико(

лаєва, вкотре присвоїли звання «Людина

року на водному транспорті», організато(

ри рейтингу зазначили, що це унікальний

випадок в Україні, адже транспортна гро(

мадськість визнала безумовне лідерство

на водному транспорті людини, основний

бізнес якої пов'язаний з іншого галуззю, в

моєму випадку з аграрною, — згадує

Олексій Вадатурський. — Виступаючи на

церемонії нагородження, я тоді сказав,

що підняв високу планку для майбутніх

переможців і буду радий, якщо наступні

переможці піднімуть цю планку ще вище. 

Минув час, і мене знову, вже втретє,

визнали переможцем цього рейтингу, за

що я всім вдячний. Що я відчуваю? Від(

чуваю гордість за компанію і колектив, за

те, що зміг організувати все це. 

Водночас відчуваю жаль, що ані про(

фільні чиновники, ані депутати не ско(

ристалися нашим досвідом для впрова(

дження його в Україні. Відчув, наскіль(

ки зашкарублою виявилася існуюча на

водному транспорті система, що ніхто

навіть не намагається її побороти, як це

робимо ми. 

Але я надалі боротимуся за відро(

дження цієї галузі в нашій державі — буду

відстоювати український прапор, будів(

ництво українського флоту, відродження

українського суднобудування, створення

нової сучасної ефективної логістичної ін(

фраструктури. І, звичайно, підніматиму

планку вище. Україна не повинна бути

державою біля моря, ми просто

зобов'язані бути морською державою!».

Підтвердженням слів Олексія Вада(

турського стало те, що експерти відзна(

чили його внесок у розвиток інфраструк(

тури внутрішніх водних шляхів і малого

суднобудування, розвиток вантажопере(

везень Дніпром, а також згадали за «на(

рощування обсягу річкових перевезень,

експортні продажі зернових, розвиток

берегової зернової інфраструктури Дні(

пра», «розвиток суднобудування та ак(

тивне будівництво флоту для річкових

перевезень». Його назвали «єдиним біз(

несменом, який намагається побудувати

в Україні багатопрофільне підприємство,

яке включає в себе морські і річкові пере(

везення, будівництво суден на українсь(

ких підприємствах».  

На думку одного з експертів, «компа(

нія «НІБУЛОН» увійшла в топ(5 новато(

рів агросектору, створивши мережу з 27

сучасних перевантажувальних терміналів

і комплексів з приймання, зберігання і

відвантаження зернових та олійних куль(

тур. За потужністю одночасного зберіган(

ня зерна (2,1 млн тонн) зараз це найбіль(

ша термінальна мережа в Україні. 2019(

го компанія ввела в експлуатацію най(

довше спеціалізоване кранове судно

класу «річка(море», побудоване за час не(

залежності України, 140(метровий NI(

BULON MAX».

Перемогу у номінації Олексій Вада(

турський розділив з Шотою Хаджішвілі

— президентом Асоціації морських

агентств України.

Традиційно поза конкуренцією «НІ(

БУЛОН» залишається і в номінації «Від(

новлення флоту». Цього разу компанія

отримала перемогу за будівництво най(

більшого в історії незалежної України

140(метровго кранового судна NIBULON

MAX на суднозаводі «НІБУЛОН». 

Також серед досягнень 2019 року у ро(

звитку річкового транспорту експерти

відзначили введення в експлуатацію

2019(го нового потужного перевантажу(

вального термінала з відвантаження зер(

нових та олійних культур компанії «НІ(

БУЛОН» (філія «Тернівська») у с. Тернів(

ка Вільнянського району Запорізької

області, а також початок будівництва

компанією перевантажувального термі(

нала (філія «Зеленедольська») у с.

Мар'янське Апостолівського району Дні(

пропетровської області.

Нагадаємо, що компанія «НІБУЛОН»

та Олексій Вадатурський протягом ба(

гатьох років стають лауреатами Націо(

нального морського рейтингу України у

таких номінаціях, як «Людина року на

водному транспорті», «Темпи росту»,

«Абсолютне зростання», «Відновлення

флоту», «Золотий причал».

«НІБУЛОН» — унікальний випадок,

коли аграрна компанія майже самотужки

відроджує річкове судноплавство та суд(

нобудування в країні. Компанія вже ін(

вестувала в економіку України більше

$2,2 млрд. Суднобудівно(судноремонт(

ний «НІБУЛОН» сьогодні найсучасні(

ший український суднобудівний завод,

на якому працює кожен 5(й суднобудів(

ник країни. Компанія з українського ме(

талу звела і продовжує будувати кращий в

Україні флот (78 суден), що ходить під

українським прапором і на якому пра(

цюють 600 українців, які знову(таки от(

римують заробітну плату і сплачують по(

датки в Україні.

Протягом останніх років Олексій Ва(

датурський наполегливо бореться за ро(

звиток українського суднобудування і

судноплавства як визначних галузей для

потенціалу економіки всієї країни. В

одній зі своїх осінніх публікацій у Фей(

сбук він зазначив, що через бездіяльність

чиновників «сьогодні Україна — це не

морська держава, а країна біля моря. У

нас немає повноцінного військово(мор(

ського флоту, хоча ми й маємо найбіль(

шу морську прибережну зону у Чорному

та Азовському морях. Про річковий флот

ми теж від чиновників чуємо лише слова,

але жодних реальних дій. Багаторічна не(

долуга політика призвела до того, що на(

ціональне суднобудування знищено. На(

явний вітчизняний 31 суднозавод не

працює, як не працюють і 140 тисяч суд(

нобудівників. Зупинились й супутні галу(

зі економіки. Це справедливо? Ні». Одні(

єю з головних причин поступового зни(

щення вітчизняного суднобудування і

судноплавства він називає відсутність

справедливого для України і чесного для

бізнесу законодавства у сфері внутріш(

нього водного транспорту:

«Саме тому я критикую черговий, пе(

реписаний з попередньої версії, але все з

гіршою і гіршою якістю, проєкт закону

«Про внутрішній водний транспорт»

тепер уже під номером 1182(1(д. І мене

знову намагаються безпідставно звинува(

тити у нібито бажанні монополізувати

річку. Але я за створення рівних конку(

рентних умов для кожного. Я проти пільг,

проти екологічного свавілля, проти ство(

рення джерел екологічних лих на укра(

їнських річках, проти нанесення збитків

державі та паразитування на ній. Я за те,

щоб український прапор поважали не

лише на словах, щоб в Україні поважали

українське».

У зв'язку зі спалахом у світі COVID(19

Олексій Вадатурський останні тижні

практично весь свій час присвячує допо(

мозі медичній галузі України і реалізує си(

стемний підхід, як він це робить і у своєму

бізнесі. Він переконаний, що важливо ре(

алізовувати комплексні проєкти, а не роз(

порошувати їх. Саме тому за його ініціа(

тивою в Миколаєві був створений додат(

ковий повноцінний сучасний лаборатор(

ний центр, в якому можна проводити

аналіз на наявність/відсутність коронаві(

русу методом ПЛР. Наразі компанія взяла

шефство над Миколаївською обласною

інфекційною лікарнею, щоби кожен хво(

рий міг отримати належне лікування, а лі(

карі — безпечні умови праці. Щоб Украї(

на була морською державою, а українці —

здоровою нацією!
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ОСОБИСТІСТЬ Щороку провідні експерти морегосподарської галузі країни у Національному
морському рейтингу визначають основні здобутки року. Головними критеріями тут є
професіоналізм і реальні досягнення. Номінація в рейтингу — це справжнє визнання серед
морського співтовариства. Тому цьогорічний вибір експертів не став сюрпризом для більшості:
перемогу у номінації «Людина року» вже втретє здобув генеральний директор компанії
«НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський.

Олексій Вадатурський втретє визнаний 
«Людиною року на водному транспорті»

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

«Україна не повинна бути
державою біля моря, ми просто
зобов'язані бути морською
державою!»
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АСТАРТА
«КОРОНАВІРУС — наш спільний виклик. І щоб встоя(

ти — ми повинні об'єднатися», — пише на власній сто(

рінці у Фейсбук Світлана Мозгова, директор департа(

менту по роботі з персоналом, корпоративного партнер(

ства та комунікацій агропромхолдингу АСТАРТА, і роз(

повідає, що наразі робить компанія для підтримки охо(

рони здоров'я і економічної стабільності:

«Ми подбали про безпеку наших працівників —

максимальну частину адміністративної команди пере(

вели у режим віддаленної роботи, а усіх, хто працює в

полі або ж відвідує робоче місце в офісі, забезпечили

захисними масками, рукавичками та дезінфікуючими

засобами.

Ми визначили коло наших працівників, котрі потен(

ційно перебувають у зоні ризику. Працює оперативний

штаб ТОП(менеджменту, керівники постійно турбують(

ся про стан здоров'я свого колективу та членів їхніх

родин.

Наш колектив на зв'язку 24/7: у форматі робочих

нарад, особистих дзвінків, листування — обмежень

немає. Бо, як влучно сказав ізраїльський історик Юваль

Ной Харарі: «Перш за все, щоб перемогти вірус, нам пот(

рібно обмінюватися інформацією. Це велика перевага

людей перед вірусами». Відстань зараз не має значення

— завдяки ІТ(рішенням «зустрічаємось» з колегами он(

лайн під час дирекції та щоденних селекторів усіх бізнес(

напрямів. 

Ми поетапно продовжуємо програму допомоги від

АСТАРТИ 36 медичним закладам в семи областях Укра(

їни: з лікарнями тримаємо прямий зв'язок та оперативно

реагуємо на запити. АСТАРТА вже виділила 23 млн гри(

вень на підтримку лікарень.

Робимо все можливе, аби нашим працівникам, пайо(

викам та їхнім родинам, в разі необхідності, було надано

всю необхідну медичну допомогу.

Наша компанія об'єднала зусилля для допомоги у

протистоянні коронавірусу з іншими великими бізнеса(

ми, владою і ми спільно допомагаємо лікарням, грома(

дам дороговартісним обладнанням, засобами захисту, де(

зінфікуючими засобами.

Дякуємо нашому партнеру з постачання засобів захи(

сту рослин, компанії UKRAVIT, яка передала нашим лі(

карням 900 літрів дезінфікуючого засобу. Це дуже цін(

ний внесок у спільну справу — здоров'я українців».

Нива Переяславщини
ГРУПА компаній «Нива Переяславщини» наразі вклала

в оснащення Яготинської районної лікарні майже 500

тис. грн, повідомляє прес(служба ГК. Наразі завершився

черговий етап оснащення інфекційного відділення лі(

карні. Раніше лікарня не мала централізованого поста(

чання кисню у відділеннях, бо це значні капіталовкла(

дення, зараз роботи із його встановлення у інфекційно(

му відділенні лікарні завершені.

Роботи виконано спеціалізованою ліцензованою ор(

ганізацією ТОВ «Кріогенсервіс», яка займається поста(

чанням технічних і медичних газів, а також є лідером з

обладнання лікувальними системами медичного газоза(

безпечення «під ключ».

Увесь процес та організаційні питання від самого по(

чатку і до завершення робіт відслідковували разом із ме(

диками і спеціалісти Групи компаній «Нива Переяслав(

щини». Наразі кисень підведений до всіх лікарняних

ліжок.

«Що це означає чудово розуміють лікарі. Як відомо,

тільки незначна кількість пацієнтів, не більше 5%, вима(

гають ШВЛ, а от централізоване постачання кисню зна(

добиться хворим на серцево(судинні захворювання, ве(

гето(судинну дистонію, запалення легень, воно допомо(

же постраждалим від пожежі та багатьох інфекційних

хвороб. 

Відтепер усі лікарняні ліжка в інфекційному відділен(

ні його матимуть. Працівники ТОВ «Кріогенсервіс» зро(

били внутрішнє розведення по палатах, установили ме(

талевий бокс для розміщення одночасно 10 балонів із

медичним киснем. Всі балони сполучені між собою на

них встановлені манометри, щоб відслідкувати тиск газу.

Окрім оплати цих робіт ГК «Нива Переяславщини»

придбала ще двадцять кисневих балонів. Наразі вони уже

знаходяться у спеціально обладнаному приміщенні лі(

карні. Тим самим створено запас на випадок ускладнен(

ня ситуації чи перебоїв із киснем, також укладено дого(

вір про заправку балонів. Загальна вартість цих робіт ста(

новить 407 тис. грн.

Як сільськогосподарська компанія, ми стикалися із

проблемами медицини тільки опосередковано, але зараз

зрозуміли, у якій плачевній ситуації перебувають наші

медичні заклади, тому ми йдемо на те, щоб вкладати

кошти у їх підтримання. Щиро сподіваємось, що наші

зусилля допоможуть багатьом людям у критичній ситуа(

ції вижити. Підтримуємо медиків конкретними справа(

ми», — підсумовує директор ГК «Ниви Переяславщини»

Віталій Шакель.

Група компаній також продовжує роботу із забезпе(

чення сільських медиків засобами захисту. «За багато

років співпраці із сільськими радами ... наразі акценти

суттєво змістилися, зараз одним із першочергових зав(

дань бачимо необхідність захистити сільських медпра(

цівників. Всього у селах, де ми працюємо, 23 медичні

сестри та троє лікарів. Всі вони отримали індивідуальні

засоби захисту, маски, захисні окуляри, щоб робота із

пацієнтами для них була безпечною», — розповідає

Віталій Шакель.

«Перший, хто зіткнеться із хворими, — це фельдшер

та працівники швидкої, насамперед маємо захистити

саме їх, тому ваша допомога дуже вчасна, — каже сільсь(

кий голова села Стара Оржиця Любов Коваль. 

Тому цього разу із допомогою представники ГК

«Нива Переяславщини» завітали до 11 сіл чотирьох райо(

нів: Згурівського, Яготинського, Переяслав(Хмельниць(

кого та Баришівського. Вручили медикам невеличке ма(

теріальне заохочення: по 5000 гривень лікарям та по 3000

гривень середньому медперсоналу, захисні костюми, рес(

піратори, рукавички, окуляри.

Кернел
КОМПАНІЯ «Кернел» виділила 95 млн грн на екстрену

закупівлю медобладнання, ліків, засобів індивідуального

захисту і дезінфекторів для лікарень Полтавської та Кіро(

воградської областей. Про це повідомила прес(служба

компанії в Telegram.

«Як соціально відповідальна компанія «Кернел» не

може залишатися осторонь, коли країна потребує під(

тримки. Ми беремо безпосередню участь в масштабних

роботах з протидії коронавірусу, щоб бути впевненими в

готовності медичних установ надавати своєчасну квалі(

фіковану допомогу жителям областей. Для координації

ситуації на місцях створені оперативні штаби», — роз(

повів генеральний директор компанії Євген Осипов.

Він також повідомив, що спільно з Полтавською та

Кіровоградською обласними державними адміністрація(

ми розроблено комплексну програму підтримки медич(

них установ.

«Ми виділили вже 150 млн грн для подолання епіде(

мії в Україні. Поки наша країна знаходиться в зоні ризи(

ку, поки лікарням не вистачає медичного обладнання, а

лікарям — засобів індивідуального захисту, ми будемо

надавати як фінансову, так і координаційний допомогу»,

— зазначив Євген Осипов.

У «Кернел» відзначили, що програма протидії коро(

навірусу в компанії не обмежується потребами медичних

установ Полтавської та Кіровоградської областей. Ком(

панія спрямовує кошти і зусилля на підтримку медиків у

всіх регіонах своєї присутності.

Крім того, компанія спрямовує 55 млн грн на термі(

нову закупівлю експрес(тестів для діагностики корона(

вірусу.

Миронівський хлібопродукт
ЧИСТИЙ прибуток агроіндустріального холдингу

«Миронівський хлібопродукт» (МХП) за 2019 р. зріс на

68% і склав $215 млн у порівнянні з показником анало(

гічного періоду минулого року (2018 р. — $128 млн). Про

це повідомляє прес(служба компанії.

EBITDA(маржа  знизилася до 18% з 29%. Показник

EBITDA скоротився до $376 млн з $450 млн, що викли(

кано низькими цінами як на зернові культури, так і на

курятину, а також в результаті несприятливих погодних

умов і значного зміцнення гривні.

Виручка агрохолдингу виросла на 32% і склала $2056

млн (2018 р. — $1 552 млн), що обумовлено збільшенням

продажів курятини, рослинної олії і напівфабрикатів, а

також придбанням компанії Perutnina Ptuj.

Експортна виручка МХП досягла $1186 млн, що ста(

новить 58% від загальної виручки (2018 г. — $ 924 млн,

що становило 59% від загальної виручки).

У компанії відзначили, що експортна виручка зросла

на 28% в порівнянні з 2018 року, що викликано збіль(

шенням продажів зерна, рослинного масла і продуктів

м'ясопереробки.

Операційний прибуток МХП в 2019 р склав $216

млн, що на 31% нижче в порівнянні з показником анало(

гічного періоду минулого року ($312 млн), а операційна

маржа знизилася з 20% до 11%.

«Зараз ми переживаємо дуже непрості часи, пов'язані

з пандемією COVID(19. Я хочу запевнити наших людей,

їх здоров'я і безпека — це головний пріоритет, і ми про(

довжимо надавати необхідну підтримку і допомогу. Я за(

лишаюся впевненим, що МХП має унікальну бізнес мо(

дель, яка дозволить не тільки адаптуватися, щоб упра(

вляти короткостроковими викликами, а й успішно їх по(

долати», — прокоментував голова правління МХП Юрій

Косюк.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 22 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 40,50 796 +2,4% +10,5%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 5,70 609 +12,0% +41,2%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 79,50 114 9,7% 6,7%

ІМК Варшава IMC PW PLN 12,00 95 +2,0% +3,6%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 12,00 72 +3,6% +25,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,29 17 0,3% +11,1%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,40 3 0,0% +9,1%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 22.04.2020 (07:30) по 24.04.2020 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш5

ник
Соя

Куку5
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 – 6700 6680 6450 – – 5000 – – – – 5170
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 6570 6550 6320 – – 4870 – – – – 5040
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 6490 6470 6240 – – 4790 – – – – 4960
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 6550 6530 6300 – – 4850 – – – – 5020
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 6550 6530 6300 – – 4850 – – – – 5020
Філія «Кам’янка+Дніпровська», Запорізька обл. – 6400 6380 6150 – – 4700 – – – – 4870
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 6490 6470 6240 – – 4790 – – – – 4960
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 6630 6610 6380 – – 4930 – – – – 5100
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 6275 6255 6025 – – 4575 – – – – 4820
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 6350 6330 6100 – – 4650 – – – – 4820
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 6330 6310 6050 – – – – – – – 4870
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4730
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 6220 – – – – – – – – – 4770
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 6180 6160 5900 – – – – – – – 4730
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 6180 6160 5900 – – – – – – – 4730
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 6130 6110 – – – 4400 – – – – 4700
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4700
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 6130 6110 5850 – – 4400 – – – – 4700
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – 6110 5850 – – 4400 – – – – 4700
Філія «Денихівська», Київська обл. – 6220 6200 5950 – – 4600 – – – – 4770
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4700
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 6100 6080 5850 – – – – – – – 4700
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 6070 6050 5800 – – 4400 – – – – 4650
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 5920 5900 5700 – – 4200 – – – – 4450
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 6020 6000 5800 – – – – – – – –

ПШЕНИЦЯ. Несприятливі погодні

умови і зниження оцінок врожайності пше(

ниці в ЄС, Росії та Україні сприяли розвит(

ку позитивного цінового тренду на ф`ючер(

сному ринку даної культури. 

Незважаючи на те, що на півдні і в цен(

трі Росії пройшли дощі, по всьому Чорно(

морському регіону спостерігається нестача

вологи у ґрунті, а прогнози щодо подаль(

ших опадів залишаються не такими сприят(

ливими, як очікував ринок. Тож деякі ана(

літичні агентства знизили свій прогноз

щодо врожайності пшениці російського по(

ходження з 79,5 млн т до 77,2 млн т. Відміт(

имо, що близько місяця тому більшість екс(

пертів прогнозувало, що даний показник

перебуватиме в діапазоні 83(85 млн т. 

Водночас через посуху у Франції стан

посівів пшениці також погіршився, наразі

у доброму та відмінному стані перебуває

61% рослин. У цілому в ЄС очікується ви(

робництво даної культури на рівні 126 млн т

проти 130,9 млн т минулого сезону. 

Станом на 22 квітня закупівельні ціни в
портах України наступні: пшениця 2�го класу:
6300�6750 грн/ т, 3�го класу: 6300�6750
грн/т, 4�го класу: 6335�6600 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Протягом останнього часу

ситуація на ринку ячменю демонструє ста(

більність. Основні покупці не поспішають

здійснювати закупівлю цієї культури як ста(

рого, так і нового врожаю. Відмітимо, що у

період з 23 квітня по 23 травня у мусуль(

манських країнах триватиме Рамадан, тож

попит на ячмінь з їхнього боку буде малой(

мовірним. 

Основна увага всіх учасників ринку яч(

меню наразі зосереджена на поточних по(

годних умовах у країнах Чорноморського

регіону та Європи і прогнозах щодо їхньої

зміни. Перспективи щодо нового врожаю

цієї культури на сьогодні такі:

— приватне агентство StrategieGrains

дещо знизило прогноз валового збору євро(

пейського ячменю урожаю 2020 року до

62,3 млн т проти попереднього прогнозу у

62,6 млн т місяцем раніше. Державне агент(

ство Coceral очікує, що даний показник

складе 61,8 млн т проти 60,8 млн т — ре(

зультату минулого року;

— Українська зернова асоціація, вихо(

дячи з інформації про посівні площі, прог(

нозує урожай вітчизняного ячменю в 6,8

млн т проти 9 млн т 2019 року;

— «Русагротранс» очікує, що російські

фермери цьогоріч зберуть 19,4 млн т ячме(

ню проти 20,5 млн т минулого.

Усі ці прогнози, швидше за все, відоб(

ражають динаміку посівних площ і серед(

ню багаторічну врожайність, а вирішальне

значення все ж матимуть опади та їхня кіль(

кість у найближчі 2(4 тижні.

Станом на 22 квітня закупівельні ціни в
портах України на ячмінь перебувають у ді�
апазоні 5000�5300 грн/т.

КУКУРУДЗА. Рекордне за всю історію

падіння цін на нафту(яке сталося у понеді(

лок 20 квітня) на тлі закінчення терміну ко(

лишніх домовленостей по скороченню її

видобутку і перед вступом в силу нових (з 1

травня), призвело до послаблення кукуру(

дзи на ф'ючерсному ринку та встановило

антирекорд, починаючи з 2009року.

Виробники біоетанолу значно скороти(

ли його виробництво, а зважаючи на відсут(

ність місця для зберігання нафти, говорити

про повернення до передкризових рівнів

виробництва зарано. Разом зі сприятливи(

ми погодними умовами та закриттям ба(

гатьох м'ясопереробних комплексів у США,

попит на кукурудзу зазнав колосального

зниження, що негайно відбивається на ко(

тируваннях на Чиказькій біржі.

Аргентина активно виходить на зовніш(

ні ринки з пропозиціями продажу нового

врожаю, а цінові пропозиції аргентинських

трейдерів на 20(30 доларів нижчі від пропо(

зицій українських експортерів на травень(

червень. 

США також пропонують кукурудзу по

більш привабливим цінам, виграючи при

цьому конкуренцію з Чорноморським ре(

гіоном.

Посівна кампанія кукурудзи в США

просувається впевненими темпами. Станом

на поточну дату сівбу проведено на 7% за(

планованої площі. Минулого маркетинго(

вого року на аналогічну дату було засіяно

5% площі, а середньорічний показник за 5

років становить 9%. Погодні ризики зали(

шаються, але нині ринок оптимістично на(

лаштований щодо майбутніх врожаїв куку(

рудзи у Північній півкулі і не бачить потен(

ційних ризиків для продовольчої безпеки в

світі на тлі рекордно низького споживання

через COVID(19.

Станом на 22 квітня закупівельні ціни в
портах України на кукурудзу перебувають у
діапазоні 5150�5400 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 22.04.2020

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» – – – – – – – – 4750
ТОВ «УкрАгроКом» – 5370 – 5625 5600 – – – 4750
ПАТ «Шарівське» – 5370 – 5625 5600 – – – 4750



Основні положення 
цього закону, невтішні
думки щодо земельного
референдуму та ризики
покупця
Олександр Поліводський, адвокат,

партнер правничої Фірми «Софія» —

на своїй сторінці у Фейсбук:

ЗАКОН передбачає наступне: землі

державної та комунальної власності сіль�

госппризначення наразі не будуть прода�

ватися, ринок земель приватної власності

відкриватиметься поетапно, спочатку на�

бувачами можуть бути тільки громадяни

України. Іноземні громадяни, юридичні

особи зареєстровані за законодавством

України, учасниками (акціонерами, чле�

нами) яких є іноземці, обмежуються у

праві власності на землю. Іноземці змо�

жуть набувати право власності на землю

після проведення референдуму. Запрова�

джується також переважне право на купі�

влю землі, при цьому таке право може

бути продане третім особам. Крім того,

встановлено максимальні площі земель,

що можуть перебувати у власності однієї

особи.

На сьогодні остаточний текст закону

ще не оприлюднено, прискіпливий де�

тальний аналіз тексту ще попереду. Однак

на цей момент предмет для оцінок вже є.

За словами правника, говорити про за�

провадження ринку зарано, адже встано�

влені правові механізми унеможливлюють

відкриття вільного ринку. Строки запро�

вадження ринку насправді залишаються

непевними. Так, у тексті зазначено, що

закон вступає у силу з 1 липня 2021 року, а

до 1 січня 2024 року купувати землю змо�

жуть тільки фізичні особи�громадяни Ук�

раїни. 

Однак чинний Земельний кодекс Ук�

раїни, що містить мораторій, був прийня�

тий у жовтні 2001 року і декларував право

розпорядження, тобто ринок землі. Тоді

його ухвалення також сприймалася як

довгоочікувана і революційна подія. Від�

тоді мораторій щоразу продовжувався та

затягнувся до сьогодні. Де є гарантія, що

зазначені дати запровадження ринку

знову не перенесуть на наступні роки? 

Крім того, зазначає він, умовою запро�

вадження вільного ринку є проведення за�

гальнонаціонального референдуму, чи на�

давати право іноземцям набувати права на

землю безпосередньо або через контро�

льовані ними юридичні особи.

Щоб оцінити перспективи такого ре�

ферендуму, слід пригадати, що Україна за

часів незалежності їх проводила два: рефе�

рендум 1 грудня 1991 року про підтвер�

дження Акту проголошення незалежності

України та референдум 16 квітня 2000

року щодо системи державного управлін�

ня. Якщо у результаті першого існує дер�

жава Україна, то за результатами другого,

25�річної давнини, як кажуть, «робота

триває»…

Відтак референдуми — не буденна

справа, і між референдумом та втіленням

його результатів проходить певний час,

який у нашому випадку буде більше на�

ближений до нескінченності, ніж до кон�

кретної дати.

Слід також враховувати, що для рефе�

рендуму потрібна правова база, якої нара�

зі немає. Закон України «Про всеукраїнсь�

кий референдум» від 6 листопада 2012

року визнаний неконституційним Рішен�

ням Конституційного суду України 

(№ 4�р/2018 від 26 квітня 2018 року).

Отож народовладдя не тільки щодо землі,

а так само щодо інших питань відклада�

ється і надовго.

До того ж законом не сформульовано

питання, які мають бути винесені на ре�

ферендум. Ми не можемо знати, коли і які

зміни будуть внесені до законодавства за

наслідками такого референдуму. Відтак

правові рамки майбутнього ринку є надто

невизначеними. Навіть більш примарни�

ми, ніж це було до вирішення питання

про призначення такого референдуму.

На додаток, у новоприйнятому законі

міститься таке застереження: «За будь�

яких умов, у тому числі у випадку схвален�

ня на референдумі рішення…, заборо�

няється набуття права власності на зе�

мельні ділянки сільськогосподарського

призначення…». Іншими словами, як би

не було проголосовано, законодавець все

ж таки дещо вже вирішив наперед.

З наведеного слідує, що повноцінне за�
провадження ринку за участі великого або
середнього капіталу неможливе, більш
утруднене, ніж було до цього.

Справа у тому, що новоприйнятий

закон містить суттєву санкцію: визнання до�

говору купівлі�продажу землі недійсним з
конфіскацією земельної ділянки (у покупця)
у разі порушення правил щодо участі інозем�
ців. Про конфіскацію грошей (у продавця) у
новоприйнятому законі не йдеться. Це оз�

начає, що більше ризиків у таких угодах

набуває покупець, ніж продавець. 

Законом встановлено, що після 1 січня

2024 року право набувати землі у власність

отримають також юридичні особи, а це

поставить під ризик угоди з юридичними

особами. Так, якщо після цієї дати про�

давцем землі буде юридична особа, склад

учасників (власників статутного капіталу,

акціонерів) якої неможливо встановити

або у складі яких були іноземці, то покуп�

ці матимуть суттєві ризики при укладенні

таких угод: якщо покупець був добросо�

вісним і не порушував закон, а продавці

та попередні власники мали постійно або

тимчасово у складі своїх учасників інозем�

них осіб, то така угода має високу ймовір�

ність визнання її недійсною, а останній

власник нестиме відповідальність, незва�

жаючи на свою добросовісність. При

цьому така відповідальність не мала —

конфіскація набутої землі. Іншими слова�

ми, великі і середні інвестори, які є юридич�
ними особами, не будуть вкладати кошти у
такі угоди до референдуму та до внесення
відповідних змін до закону. За таких умов
очікувати на приток інвестицій у цю сферу є
примарним.

З позитивів правник назвав — визнан�

ня законодавцем необхідності поетапного

запровадження ринку, надання переваг

малому і середньому бізнесу та розуміння

суспільством частини ризиків, які несе

ринок. 

«На завершення повторюся: прийнят�

тя цього закону є кроком вперед, але не

настільки значним, щоб його можна було

святкувати як завершення земельної ре�

форми і вирішення усіх наявних про�

блем», — резюмував О. Поліводський.

Земля у власності громади.
Деякі з них уже були готові
продати землю за три копійки
Леонід Козаченко, президент Укра#

їнської аграрної конфедерації —

коментар розміщено на сайті УАК:

«НАСАМПЕРЕД, фінансування — це

питання номер один, його треба було би

комплексно вирішувати з прийняттям

цього закону, зазначає фахівець. Потрібно

б було передбачити створення земельного

іпотечного банку, отримання фінансових

ресурсів за рахунок земель державних, які

передаються в управління, не у власність.

Оце був би інструмент фінансування, ре�

альний і дешевий, і доступний всім.  Друге

питання — хто має право першої руки? На�

писано: хто орендує, той першим купує.

Наприклад, якщо орендує власник молоч�

ної ферми або господар саду, хто інвесту�

вав і має підстави претендувати на ці землі.

Такий орендар, безумовно, має право пер�

шої руки. 

Але ті, і таких більшість, хто багато

років на цій землі сіяв соняшник по со�

няшнику, знищивши родючі ґрунти, крім

того, що платили орендну плату власнику

паю, більш нічого не робили — і вони от�

римали право першої руки. «Це не можна

дозволяти, — наголошує він, — тобто слід

було прописати, що отримає той, хто інве�

стував, далі — хто живе там (місцевий

фермер), далі — інші громадяни України,

а потім уже будь�хто інший. Тому це друге

питання не вирішене, і воно не сприяти�

ме, щоб ринок був активним і плідним, і

користь приносив власникам землі і тим,

хто її купує».

Третє питання, складне і до кінця не

вирішене — концентрація земель. Якщо

говорити про 100 га, навіть для маленько�

го фермера, ми ділимо малих взагалі на

мікро� і малого. Мікро — це власник до 50

га землі, а малий — до 200 га. У цьому сег�

менті тільки мікро� отримує те, що він

хоче, малий фермер цього позбавлений,

адже в нього 200 га мало бути, а він 100

тільки купить.

10 тис. га, як би там було, (всі ми ка�

жемо, що агрохолдинги — це не той шлях

для країни і так далі) але це самі конку�

рентоспроможні суб'єкти, які є на ринку

України. У перерахунку на гектар у них

найбільше робочих місць. Соціальні ви�

плати в перерахунку на гектар — найбіль�
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Зміст земельного закону
Дискусійні положення документу

Наразі триває складний комплекс весняно#польо#

вих робіт, достовірних даних про його хід немає (як і

решти необхідної галузевої інформації для розуміння

процесів у вітчизняній економіці) через ліквідацію

новою владою реформаторів 2019#го Міністерства аг#

рарної політики і, ланцюговою реакцією за ним, — ра#

йонних управлінь сільського господарства. Є лише

аналітичні дані провідних консалтингових агентств, що

базуються на власному багаторічному досвіді та опиту#

ванні виробників#респондентів на місцях.

В реаліях сьогодення невідворотним стало впрова#

дження обігу земель сільгосппризначення. Голова Вер#

ховної Ради Дмитро Разумков 13 квітня підписав

закон про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо обігу земель сільськогосподарського

призначення (№ 2178#10), ухвалений посеред ночі того

числа. Відповідна позначка є у картці закону на сайті

ВРУ. Документ направлено на підпис Президенту Укра#

їни. Відтак глава держави має у 15#денний термін або

підписати документ, або повернути його до парламен#

ту зі своїми правками.

Відтак до професійного свята, — 1 Травня, — тру#

дарі нашої країни мають дізнатися про подальшу долю

законопроєкту про обіг земель сільгосппризначення.

Наразі ж обмежена карантином громадськість і фа#

хівці різних галузей, дотичних до питань земельного

ринку, активно обговорюють подальшу долю і наслідки

впровадження ринку землі в мережі Інтернет — в ході

онлайн#конференцій або викладаючи думки на влас#

них сторінках у соцмережах. 

Пропонуємо вашій увазі тезові точки зору експертів

— правників, економістів і керівників профільних

аграрних об'єднань, — які оприлюднені останнім

часом.



ші; їх не може обійти ні середній, ні

малий бізнес. Те саме по створенню ро(

бочих місць, сплаті податків до бюджетів,

по вирішенню соціальних питань. «Тому

10 тисяч гектарів… Ну, над нами будуть

сміятися, принаймні два десятки країн,

де потужне сільське господарство, які

зараз йдуть шляхом збільшення цих

суб'єктів. Тому — це теж питання, і тут

треба було б приймати зважене рішення,

але не 10 тис. га.

Багато було дискусій у нас на цю тему,

треба було б поставити так: на рівні грома(

ди — не більше 30%; на рівні області — не

більше 10%, хтось пропонував 8%, могло

бути і 8% на рівні держави. Звичайно, ще є

інші питання, наприклад, як будуть здій(

снюватись аукціони.

Я думаю, якщо закон у такому вигляді

був потрібен для заспокоєння МВФ, то ми

маємо ще більше року на те, щоби підко(

регувати його. Добре, що там не написано

— передати землю у власність громад, бо

деякі громади вже були готові продати ту

землю за три копійки, і ніхто не контро(

лював землі, які їм передадуть. А потім і

землі нема, і толку немає, і в громадах ні(

чого не буде зроблено. Добре, що не пе(

редали власність в управління, і погано,

що немає заяви про те, що буде коректу(

ватись у процесі консультацій.

Отже, існує чотири питання, які не

знайшли відображення у земельному за(

коні: перше — інструмент фінансування,

друге — хто має право першої руки, третє

— це концентрація землі, четверте — як

будуть продаватися ці земельні паї. «А ще

є питання про банки, які чомусь мають

право два роки користуватись цими паями

після того, як отримають їх у власність.

Принаймні у двох законопроєктах, які

були створені ще в попередньому скли(

канні, було запропоновано 6 місяців, у од(

ному — рік. Рік — більш ніж достатньо»,

— зазначив Л. Козаченко.

Нині для продажу землі
існують варіанти. Власність
має бути юридично
оформлена. Виключення
юросіб із числа потенційних
покупців землі є ударом для
розвитку галузі АПК 
Тимофій Милованов, ексміністр ро&

звитку економіки, торгівлі та сільсь&

кого господарства України, прези&

дент Київської школи економіки —

під час онлайн&марафону Київської

школи економіки «Ринок землі від&

крили. Хто її купить і хто виграє від

цього»:

«НАСАМПЕРЕД, існує приватна влас(

ність на землю — це 7 мільйонів власників

земельних паїв. На тлі існування морато(

рію на продаж сільгоспземель їх можна ку(

пити навіть із визначенням області, району

або навіть населеного пункту. Адже, як

казав класик, існують варіанти…

Звісно, така земля не буде оформлена

офіційно, тобто шляхом її прямої купівлі,

а через оренду, через підставних осіб тощо.

Тим не менш, ринок існує.

Тому йдеться про створення легально(

го ринку землі сільгосппризначення,

щоби власники могли оформити на себе

придбану власність, яка відтак буде зако(

нодавчо захищена, і розпоряджатися нею

з максимальною користю.

Створені обмеження, коли юридичні

особи впродовж трьох років не мають

права купувати землю, з одного боку, не

позбавлять їх такого права. Адже існують

способи купувати через підставних осіб

або шляхом тієї ж довготривалої оренди.

З іншого боку, слід пам'ятати, що агроеко(

номіка побудована на компаніях, які є

більш ефективними, а не на фізичних осо(

бах. Тому слід створити рівні умови попи(

ту, щоб юрособи могли конкурувати з фі(

зособами, адже виключення юросіб з

числа потенційних покупців землі є уда(

ром для розвитку галузі АПК.

Ухвалений закон — лише частина вели�
кого так званого земельного пакету з семи
законопроєктів. Щоби запрацював ринок,
слід ухвалити закони про створення інфра�
структури, про створення спеціального
фонду кредитування і підвищення прозоро�
сті у земельних відносинах, про гарантуван�
ня кредитів, що надаються дрібним ферме�
рам. 

Додаткове зростання ВВП
можливе через 355 років,
держава зробила акцент
на великотоварне
виробництво, власники паїв
не створюватимуть
господарства, а для
дешевих кредитів потрібні
держпрограми
Михайло Соколов, заступник голови

Всеукраїнської аграрної ради — під

час онлайн&марафону Київської шко&

ли економіки «Ринок землі відкрили.

Хто її купить і хто виграє від цього»:

НАСАМПЕРЕД він наголосив, що ух(

валений закон є найбільш ліберальним

відносно інших європейських країн.

Водночас, обмеживши консолідацію

землі у 10 тис. га в одних руках, держава

зробила акцент на розвиток виликотовар(

ного (за європейськими масштабами) ви(

робництва, а не фермерських господарств,

як це є в Європі, де власність фермерів об(

числюється десятками і у меншій кілько(

сті сотнями гектарів. Великотоварне ви(

робництво є більш технологічним і при(

бутковим, тому держава відразу дала зро(

зуміти, що вона не дотуватиме агровироб(

ництво, знову(таки, як є це в Європі. 

«У нас володіють землею і працюють

на ній різні особи: володіють пайовики, а

обробляють агропідприємства, юрособи.

Тому який би ринок ми не відкривали, ви(

робникам спершу доведеться витрачати

кошти, які вони раніше вкладали в розви(

ток виробництва, на викуп земельних паїв.

Відтак марно очікувати на зростання ВВП

при скороченні інвестицій в галузь.

Тому, можливо, ми зможемо отримати

додаткове зростання ВВП у розмірі до 1%,

але це станеться за рахунок платоспро(

можності пайовиків, які отримали кошти

за продаж паїв.

Відчутне зростання ВВП можливе за

3(5 років, коли агровиробники, викупив(

ши землю, почнуть інвестувати в неї, пі(

двищуючи родючість і відповідно віддачу,

і у виробництво мільярди гривень.

Від того, що ми створили законодавчі

умови перехідного трирічного періоду,

упродовж якого право купувати землю

мають лише громадяни України, країна не

програє. Адже, принаймні розрахунок

саме на те, що дрібні фермери зможуть

придбати землю і закріпитися на ній. Для

держави розвиток дрібних і середніх гос(

подарств це добре, адже у них додана вар(

тість на гектар, податкове навантаження і

кількість робочих місць у 1,2(1,5 разу

вища проти потужних господарств. 

Навряд власники паїв з ухваленням за(

кону отримають доступ до кредитів під

свою власність і у такий спосіб створюва(

тимуть власне виробництво та піднімати(

муть економіку. Адже середній розмір паю

становить 4 га, навіть за умов об'єднання

всіх паїв родини можна вийти на обсяг 40

га. Вирощувати на них зернові нерента(

бельно, та можна прибутково займатися

овочівництвом, садівництвом чи ягідниц(

твом, тепличним бізнесом. Однак інвести(

ції в ці виробництва будуть набагато пере(

вищувати вартість всієї земельної ділянки,

тому ніяке кредитування під заставу цієї

землі не дозволить власникам розвивати

свій бізнес. А на власних 4 га вони і зараз

мають змогу розвивати бізнес, однак

із певних зрозумілих причин цього не

роблять.

Відтак для розвитку насамперед дріб(

них і середніх господарств потрібні дер(

жавні довготривалі цільові програми з до(

ступу до дешевого фінансування», —

вважає М. Соколов. 

Якби не обмежували ринок,
мали би $10 млрд за 355
років, із меншими
обмеженнями — $5 млрд,
а так матимемо $2 млрд.
Цільове призначення
сільгоспземлі можна
змінювати
Олег Нів'євський, професор Київ&

ської школи економіки — під час он&

лайн&марафону Київської школи еко&

номіки «Ринок землі відкрили. Хто її

купить і хто виграє від цього»:

РЕФОРМА ринку землі — це епохаль(

ний крок для економіки України, який

дозволить зняти через рік мораторій на

продаж землі. Крім того, реформа є дуже

важливою, яка в період кризи сприятиме

співпраці з МВФ, бо без допомоги цього

донора нам буде дуже важко.

На жаль, ринок землі не призведе до

справедливого ціноутворення, тобто до

збалансування  інтересів агровиробників і

землевласників. «Від цього гарного еконо(

мічного не буде нічого», — уточнив він.

Сценарій реформи ринку землі, запро(

понований парламентаріями і урядом, не

матиме економічного ефекту в найближчі

3(5 років. Цифри близькі до нуля. Такого

висновку дійшли експерти Київської

школи економіки спільно з представника(

ми Світового банку, коли прораховували

моделі реформи.

«Якщо вдасться створити держпрогра(

ми, за якими підтримка йшла б на потре(

би малих виробників, то економічний

ефект протягом 3(5 років складе близько

$2 млрд.

Якби на додачу ми ще допустили до

покупки землі юридичних осіб, то ефект

був би близько $5 млрд. Тобто їхнє «недо(

пущення» — це втрата цих можливих до(

даткових $3 млрд на рік. У наших умовах

це суттєва цифра, тому треба працювати в

напрямку послаблення цього обмежен(

ня», — сказав він.

Ну і, за його розрахунками: «Макси(

мальну вигоду, яку б ми мали, якби не об(

межували ринок землі, складав ми в

межах 3(5 років додаткові $10 млрд». 

Головне упущення — це відсутність

ринку кредитування під сільгоспземлю.

Нів'євський не згоден з думкою, що одно(

осібники не братимуть кредити під заста(

ву своїх паїв. Проблема в тому, аргументує

експерт зі школи економіки, що маленькі

виробники(одноосібники через 20(річний

мораторій не могли отримати кредитний

ресурс на розвиток свого бізнесу, за цей

час середні і великі виробники вже наро(

стили м'язи для інвестування в основні за(

соби. І навів порівняння: ринок кредиту(

вання в США під заставу сільгоспземлі

становить $90 млрд, в Україні — $0.

Інша його теза стосується земельної

децентралізації, згідно з якою місцеві ор(

гани влади, сільські громади отримають

держземлі як додатковий ресурс у своєму

розвитку. «Я не розумію, чому не можна

дозволити їм продати цю комунальну

землю і міняти її цільове призначення.

Чому не дати якийсь гектар землі конвер(

тувати під промислове виробництво,

щоби можна було збудувати завод і мати

додаткові робочі місця? Місцевим орга(

нам влади треба надати такий шанс, бо це

додатковий інструмент розвитку сільських

громад і села безпосередньо», — резюму(

вав він.

Ринок землі це питання
і політичне, і економічне,
тому слід, щоби люди це
відчули
Тарас Висоцький, заступник міністра

розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства України —

під час онлайн&марафону Київської

школи економіки «Ринок землі від&

крили. Хто її купить і хто виграє від

цього»:

«РЕФОРМА ринку землі — це незво(

ротний процес, від швидкості її імплемен(

тації буде залежати економічний ефект.

Можна зробити швидко і користуватися, а

можна поступово імплементувати. «На

швидкості можна чогось не помітити, а

потім доведеться довго виправляти», —

сказав він. 

Ринок землі це питання і політичне, і

економічне, тому слід, щоби люди це від(

чули. Йдеться про дерегуляцію земельних

відносин, максимальне делегування пов(

новажень органів місцевого самовряду(

вання — планування, проєктування,

плани з розвитку території; впроваджен(

ня фінансових інструментів — гаранту(

вання кредитів, компенсації відсоткової

ставки за кредитами і питання аграрної

держпідтримки.

Крім того, принципово важливо забез(

печити земельний моніторинг, а також

прозорість і відкритість доступу до цієї ін(

формації, наголошує Т. Висоцький. 

Підготував Артем Житков
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Документальні планові пе&

ревірки

Усі планові документальні пе(

ревірки, які були заплановані на

квітень(травень 2020 року, на

даний момент скасовані. На офі(

ційному сайті ДПС України

можна ознайомитися з новим гра(

фіком перевірки вашого підпри(

ємства чи ваших контрагентів. 

Ті перевірки, які було розпоча(

то, але не завершено після запро(

вадження карантину, мають бути

зупинені. Але їх буде відновлено

відразу по завершенню морато(

рію. 

Документальні позаплано&

ві перевірки

Мораторій розповсюджується

практично на всі ці перевірки, за

виключенням перевірок, які

пов'язані з бюджетним відшкоду(

ванням ПДВ.

Фактичні перевірки

Фактичні перевірки також

включені до мораторію. Однак тут

є досить суттєве виключення, яке

може стосуватися в тому числі і

сільгоспвиробників. Це перевір(

ки, що пов'язані з обліком, ліцен(

зуванням, обігом підакцизних то(

варів. Це такі товари, як пальне,

алкогольні напої, тютюнові виро(

би та спирт етиловий. 

Юрист нагадав, що особли(

вість фактичних перевірок поля(

гає у тому, що вони здійснюються

без попередження з боку подат(

кового органу конкретно за міс(

цем ведення діяльності. Особли(

вість таких перевірок станом на

сьогодні полягає ще й у тому, що

починаючи з 1 квітня цього року

вже було повністю запроваджено

механізм ліцензування діяльно(

сті, пов'язаної зі зберіганням

пального. Якщо суб'єкти госпо(

дарювання, які займаються збері(

ганням пального, навіть того, яке

використовується у власній гос(

подарській діяльності, не отрима(

ли ліцензію до цього часу, їм за(

грожуватиме штраф у розмірі 500

тис. грн.

Камеральні перевірки

Тобто ті, які проводяться від(

повідно до податкової звітності

платника податків та з урахуван(

ням наявної інформації в базах

даних податкової служби. На

такий вид перевірок платник по(

датків вплинути не може. 

Мораторій на штрафні

санкції

За порушення податкового

законодавства, вчинені протягом

періоду з 1 березня по 31 травня

2020 року, штрафні санкції не за(

стосовуються. Знову таки — за

декількома виключеннями. Це,

стосовно аграрного бізнесу, пору(

шення правил обліку, виробниц(

тва та обігу пального або спирту

етилового на акцизних складах,

що застосовуються на загальних

підставах. А також порушення

нарахування, декларування та

сплати податку на додану вар(

тість, акцизного податку, рентної

плати.

Реєстрація податкових на&

кладних

Штрафні санкції за несвоєча(

сну реєстрацію податкових на(

кладних не застосовуватимуться.

Але, зазначає юрист, варто врах(

увати ризики, які пов'язані з реє(

страцією. Адже сам факт того, що

податкова не штрафуватиме, не

виключає негативних наслідків,

які може спричинити нереєстра(

ція податкової накладної для ва(

шого контрагента, який, напри(

клад, не зможе отримати податко(

вий кредит. 

Також слід звернути увагу, що

дуже часто договорами передбача(

ється відповідальність перед кон(

трагентом за несвоєчасне подання

податкової накладної. 

Неподаткові перевірки

Мораторій також запроваджу(

ється на перевірки суб'єктів гос(

подарювання іншими органами

державної влади. Цей мораторій

діє до 30 червня 2020 року. 

Як діяти 
під час перевірки
ЗА СЛОВАМИ правника, найпер(

ше, слід пересвідчитися — чи не
підпадає перевірка, з якою до вас
прийшли, під дію мораторію. На(

приклад, якщо до вас прийшли з

фактичною перевіркою, але вона

не стосується підакцизних товарів. 

По(друге, слід отримати від
працівників фіскального органу всі
документи, які вони зобов'язані на�
дати для початку проведення пере�
вірки. Це копія наказу про приз(

начення перевірки, оригінал на(

правлення на проведення перевір(

ки, де мають обов'язково бути заз(

начені посади і прізвища тих осіб,

які прийшли на перевірку. Лише

ці особи мають право брати участь

у перевірці. Також слід перевірити

посвідчення перевіряючих осіб.

Якщо хоч одного з цих документів
до перевірки бракує, це дає вам
право не допускати перевіряючих до
проведення перевірки.

Також юрист звернув увагу на

те, що представники податкової

міліції не мають права брати

участь у фактичних перевірках. За

його словами, було позитивне рі(

шення в суді, коли податкові до(

нарахування визнали неправомір(

ними, оскільки при перевірці були

присутні представники податкової

міліції, які до того ж не пред'явили

посвідчення. 

Результати перевірки

За результатами перевірки

складається акт перевірки. Плат(

ник податків має право протягом

10 робочих днів подати свої запе(

речення. Відповідно на основі

акту і заперечень буде ухвалюва(

тися відповідне податкове повідо(

млення(рішення. 

Нова практика
Верховного суду
України щодо
проведення перевірок
ЗА СЛОВАМИ Олександра Нако(

нечного, у лютому була запрова(

джена нова практика Верховного

суду України стосовно проведен(

ня перевірок. Абсолютна більшість
податкових документальних поза�
планових перевірок відбувається у
зв'язку з діяльністю платника по�

датків із проблемними контрагента�
ми. Більшість випадків, коли плат(

ника податків притягують до від(

повідальності, наступає за те, що

нібито операції мали нереальний

характер із проблемним контра(

гентом.

Незалежно від того, чи достат(

ньо у вас документів і доказів ре(

альності господарських операцій з

проблемним контрагентом, відно(

сно вас буде складений акт пере(

вірки. 

До 2020 року, враховуючи те,

що запит податкового органу це

був один із початкових етапів для

проведення перевірки, багато хто

з платників податків, розуміючи

це, реагував на запит шляхом не(

надання документів, шляхом аргу(

ментації того, що запит складений

із порушенням порядку, шляхом

подання відповідних заперечень, а

також шляхом оскарження наказу

на призначення податкової пере(

вірки. Результати були різні, в зал(

ежності від того, чи дійсно подат(

кова порушила процедуру призна(

чення перевірки. 

Раніше практика ВСУ говори(

ла про те, що допуск до перевірки

повністю позбавляє платника по(

датків права оскарження процеду(

ри призначення. Тобто якщо

платник допустив перевіряючих

до перевірки, то в подальшому він

міг тільки оскаржувати її результа(

ти. Навіть якщо така перевірка

була проведена з порушенням за(

кону. ВСУ говорив про те, що сам

наказ вичерпав свою дію у момент

початку проведення перевірки,

тому підстав для скасування по(

даткових повідомлень(рішень не

вбачав. 

Однак 21 лютого 2020 року

ВСУ була ухвалена зовсім нова

позиція, яка полягає в тому, що

незалежно від допуску або недопу(

ску працівників податкової до

проведення перевірки платник

податків має право при оскаржен(

ні податкового повідомлення(рі(

шення посилатися на неправомір(

ність проведення перевірки, якщо

така неправомірність мала місце. 

У цьому ж рішенні ВСУ вказав

на те, що саме такі аргументи під(

лягають першочерговому аналізу

судом, оскільки, якщо не було

підстав для проведення перевірки,

це автоматично виключає можли(

вість донарахування податкових

зобов'язань.

Підготував Павло Мороз
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Які перевірки можуть спіткати
підприємства під час карантину
Як відомо, в Україні було запроваджено

мораторій на проведення податкових пере&

вірок до 31 травня 2020 року. Відповідний

мораторій впроваджено ЗУ «Про внесення

змін до Податкового кодексу України та

інших законів України щодо підтримки

платників податків на період здійснення

заходів, спрямованих на запобігання вини&

кненню і поширенню коронавірусної хворо&

би (COVID&19)» від 17.03.2020, № 533&IX та

ЗУ «Про внесення змін до деяких законо&

давчих актів України, спрямованих на за&

безпечення додаткових соціальних та еко&

номічних гарантій у зв'язку з поширенням

коронавірусної хвороби (COVID&19)» від

30.03.2020, № 540&IX. 

Однак цей мораторій стосується не всіх

перевірок, які має право проводити Дер&

жавна податкова служба. Про те, які пе&

ревірки можуть спіткати підприємства, в

тому числі й аграрні, під час карантину,

розповів на вебінарі керівник практики

податкового і митного права юридичної

компанії «Winner» Олександр Наконечний.

Вебінар було організовано спільно з ІК

«ПроАгро Груп».

Верховний Суд України 21 лютого ц. р. вказав: якщо
не було підстав для проведення перевірки, це
автоматично виключає можливість донарахування
податкових зобов'язань.

ОСТАННІМИ роками, крім ві(

домих серотипів вірусу грипу

H1N1, H5N1 та H5N7, з'явля(

ються інші віруси з пандемічним

потенціалом, значну небезпеку

серед яких становлять віруси ро(

дини Coronaviridae.

До родини коронавирусів

відносять збудників небезпеч(

них для людини гострих респі(

раторних хвороб: вірус SARS(

CoV — збудник атипової пне(

вмонії, вперше зареєстрований

2002 року; вірус MERS(CoV —

збудник близькосхідного респі(

раторного синдрому, спалах

якого відбувся 2015 року, і вірус

SARS(CoV(2 (збудник Covid(

19), що викликав пандемію пне(

вмонії нового типу 2019 року.

Джерела в ланцюзі появи

SARS(CoV(2 призвели до вия(

влення двох близьких родичів

нового коронавірусу в тілах пан(

голінів, які контрабандою вво(

зяться в Китай. Заморожені тка(

нини із 18 малайських панголі(

нів (Manis javanica) були отрима(

ні в результаті операцій по бо(

ротьбі з контрабандою, проведе(

них митницею Гуансі(Чжуансь(

кого автономного району протя(

гом 2017(го та на початку 2018

року. РНК коронавірусу була

виявлена у зразках органів з

п'ятьох окремих тварин. Жоден

із цих зразків не містив SARS(

CoV(2, але було виявлено кілька

геномних послідовностей, що

дало підставу припустити, що ці

віруси були досить щільно

пов'язані, оскільки сіквенси на

85,5(92,4% були схожі на SARS(

CoV(2 і представляли дві лінії

цієї родини. Також Lam T.T. зі

співавторами (2020) вважають

летючих мишей основним дже(

релом зараження людей, тобто

загроза вірусу SARS(CoV(2 ймо(

вірно є химерною.

За даними Китайського цен(

тру з контролю і профілактики

захворювань, індекс репродукції

оцінюється між 2 і 3, що за виз(

наченням відповідає кількості

людей, які заражаються від од(

ного інфікованого. Значення да(

ного числа понад 1 означає, що

епідемія буде поширюватися, а

значно зменшити поширення

епідемії допомагають карантин(

ні заходи.

Наприкінці січня 2020 року

Всесвітня організація охорони

здоров'я (ВООЗ) надала поши(

ренню захворювання статус

«надзвичайної ситуації міжна(

родного значення», а в березні

охарактеризувала його як пан(

демію.

Згідно з опублікованими

Burke R.M. зі співавторами

(2020) даними, а це переважно

публікації та повідомлення ки(

тайських фахівців, особливу не(

безпеку становлять люди, які

розповсюджують вірус, не

маючи клінічних ознак, тому за(

стосування засобів захисту, а

саме: масок та респіраторів типу

N95 (FFP3), знижує ризик роз(

повсюдження вірусу. Отже, за(



побігання і боротьба з інфекцією

включають необхідність дотриман(

ня правил особистої гігієни, зокре(

ма спиртовмісні антисептики для

рук та застосування засобів індиві(

дуального захисту для мінімізації

самозараження, а також посилення

очищення та дезінфекцію повер(

хонь у медичних установах та домо(

господарствах, а також у публічних

місцях.

Механізм передачі коронавіру�
су SARS�CoV�2 від людей твари�
нам та навпаки поки що лишаєть�
ся не до кінця вивченим. ВООЗ

офіційно заявляє, що на даний мо(

мент немає ніяких доказів того, що

домашні тварини (кішки або соба(

ки) можуть бути переносниками

нового коронавірусу. Проте ВООЗ

все ж рекомендує дотримуватися

звичайних правил гігієни і після

контакту з тваринами мити руки з

милом та застосовувати антисепти(

ки на спиртовій основі. Це передус(

ім захистить людину від низки по(

ширених бактерій, таких як саль(

монела і кишкова паличка, якими

людина дійсно може заразитися від

домашніх тварин.

Для убезпечення людей від за�
хворювання, доцільним є мініміза�
ція соціальних контактів, дотри�
мання відстані від людей і чужих
тварин на вулиці, а також зменшен�
ня контактів тварин із будь�якими
предметами. 

Домашні тварини не є носіями

коронавірусу, але вірус SARS(CoV(2

може потрапити на шерсть або

шкіру тварин під час прогулянок, а

потім контактним шляхом — на

слизові оболонки господаря і ви(

кликати у нього захворювання. Для

забезпечення захисту від цього

шляху передачі вірусу досить не до(

пускати самостійних прогулянок

кішок і собак та ретельно обробля(

ти лапи після прогулянки, викори(

стовуючи звичайні миючі засоби.

Головна мета карантинних захо(

дів при реагуванні на спалах хворо(

би — допомогти локалізувати епі(

демію до того, як COVID(19 стане

надто поширеним. Зараз Україна

має зосередитись на коригуванні

тактики та стратегії боротьби із цим

захворюванням з урахуванням ус(

пішного досвіду Китаю в боротьбі з

епідемією.

Поки неможливо визначити
тривалість терміну карантину, ос�
кільки все залежатиме від поведінки
вірусу. Відомо, що в коронавірусів

відбуваються мутації (зміни в

структурі геному вірусу), проте ці

мутації SARS(CoV(2 поки не впли(

вають на його агресивність, на від(

міну від його попередників SARS і

MERS, які в результаті мутацій

практично зникли. На сьогодні

поки цього не спостерігається, тому

посилення або послаблення заходів

карантину, звичайно, залежатимуть

від поведінки вірусу, і від того, як

він розвиватиметься в Україні.

Основною причиною пандеміч(

ного поширення захворювання в

країнах ЄС, які нині стали центром

епідемії в Європі, на нашу думку,

була затримка із введенням аде(

кватних карантинних обмежень.

Безсимптомні хворі також є джере(

лом зараження і, зважаючи на до(

сить тривалий інкубаційний період

(до 14 діб), захворювання протягом

місяця набуло катастрофічного по(

ширення.

Дані про тривалість імунітету до

вірусу SARS(CoV(2 суперечливі та

потребують подальшого вивчення.

Вчені з Пекінського медичного ко(

леджу, які провели експерименти

над макаками, встановили, що пов(

торне інфікування коронавірусами

у цих тварин не відбувається. Нара�
зі проходять клінічні випробування
експериментальної вакцини, а до
кінця року очікуються перші комер�
ційні препарати.

Сьогодні без відповіді залиша(

ються ще багато питань щодо шля(

хів поширення, термінів збережен(

ня вірусу в навколишньому середо(

вищі, наявність тварин, які можуть

слугувати резервуаром збудника в

природі. Зробити остаточний ана(

ліз буде можливо лише після закін(

чення епідемії COVID(19.

З виявленням такої проблеми

країни світу «замкнулись» в собі,

намагаючись взяти під контроль

поширення вірусу на своїй терито(

рії. Аналізуючи статті у професій(

них журналах та повідомлення в

інших ЗМІ про стратегії боротьби

різних держав, можна дійти вис(

новку, що ефективно реагувати на

епідемії, такі як Covid(19, можливо

лише за наявності спеціального ор(

гану, у функції якого покладено ре(

алізацію державної політики в

сфері забезпечення заходів щодо

охорони території від занесення та

поширення небезпечних (в тому

числі особливо небезпечних) ін(

фекційних хвороб. В Україні таким

органом була Державна санітарно(

епідеміологічна служба (СЕС) — з

керівництвом, повним набором ін(

струкцій та політичних важелів для

швидкого реагування на виклики

сьогодення, до того як її ліквідува(

ли 2017 року. Місія СЕС — не при(

бутковість, не надання послуг, а за(

безпечення сталого благополуччя

населення, іншими словами, біоб(

езпеки держави. Саме відсутність

державних інвестицій в інфра(

структуру такого органу можуть

призвести до серйозних наслідків у

світлі викликів сьогодення.

Таку саме функцію в галузі ве(

теринарної медицини України має

виконувати ветеринарна служба.

Інформація щодо діяльності

науковців ветеринарної медицини,

як правило, завжди висвітлює про(

блеми наукового супроводу забез(

печення безпечності та якості тва(

ринницької продукції, профілакти(

ки захворювань, особливо спільних

для тварин та людей, та загальні

проблеми біобезпеки та біозахисту

у відповідності до крилатих слів

Сергія Євсеєнко: «Медичний лікар

рятує людину, ветеринарна медици(

на рятує людство».

Сьогодні ми не можемо обійти

увагою проблему коронавірусних

інфекцій, але наголосимо на тому,

що свинарство України зазнає ни�
щівного впливу з боку епізоотії Аф�

риканської чуми свиней. На перший
погляд,  немає нічого спільного між
африканською чумою свиней (АЧС)
та коронавірусною інфекцією
SARS�CoV�2, але в дійсності є ба�
гато спільного.

Кілька років тому нашу країну

спіткала епідемія АЧС, про мас(

штабність якої свідчать значні еко(

номічні збитки в свинарстві Украї(

ни. Всього на квітень 2020 року

офіційно зареєстровано 518 спала(

хів АЧС, водночас як реальні

цифри більші мінімум у 10 разів.

Наведемо лише один приклад.

Спалах АЧС та офіційно підтвер(

джений діагноз в одному із дослід(

них господарств мережі НААН у

Полтавській області. Співробітни(

ки Інституту ветеринарної медици(

ни НААН були позбавлені можли(

вості самостійно проводити діагно(

стичні дослідження та навіть бути

присутніми при проведенні таких

досліджень, у той час як саме спі(

вробітники Інституту є безпосеред(

німи розробниками діагностичного

тест(набору для виявлення збудни(

ка АЧС. Більше того, п'ять науков(

ців, у тому числі чотири профес(

ори, які прибули у зазначене госпо(

дарство, не були допущені у вогни(

ще (учні мають право доступу, а

вчителі — не мають). Офіційною

причиною спалаху АЧС фахівцями

Держпродспоживслужби визнано

низький рівень біобезпеки та біоза(

хисту в господарстві, а також наяв(

ність поголів'я свиней у приватних

подвір'ях свинарок, які працювали

в господарстві та могли бути джере(

лом збудника. Парадоксальним ви(

глядає той факт, що у 13 свинарок,

які працювали на неблагополучній

фермі, у власних свиней не було ді(

агностовано жодного випадку АЧС!

В Інституті ветеринарної меди(

цини НААН розроблено і зареєс(

тровано два діагностичних набори

для діагностики АЧС: набір діагно(

стичний «АЧС ПЛР(РЧ» для діаг(

ностики африканської чуми свиней

методом ПЛР у режимі реального

часу та діагностичний набір

«АЧС/КЧС дуо ПЛР(РЧ» для дифе(

ренційної діагностики африкансь(

кої та класичної чуми свиней мето(

дом ПЛР у режимі реального часу.

Ці діагностикуми, що не поступа(

ються комерційним імпортним

тест(системам, розроблені фахівця(

ми, середня заробітна плата яких

по загальному фонду складає 4700

гривень на місяць!

Таке поширення інфекції навіть

без глибокого епізоотичного аналі(

зу можна пояснити наступним:

— ліквідація налагодженої си(

стеми функціонування практичної

ветеринарної медицини та заміна її

Держпродспоживслужбою без жод(

ного погодження із науковцями та

практиками ветеринарної галузі —

негативні результати такої реорга(

нізації відчуватиме ще довго кожен

громадянин України. На тлі відно(

влення санітарно(епідеміологічної

служби давно назріла необхідність

відновлення і самостійної ветери(

нарної медицини, як це впрова(

джено у більшості розвинених

країн світу;

— відсторонення науковців си(

стеми НААН і вишів керівництвом

Держпродспоживслужби від участі

у вогнищах епізоотій, що позбави(

ло можливості глибокого дослі(

дження епізоотичного процесу

(вивчення особливостей джерел

збудника, шляхів передачі та оцін(

ки ризиків);

— усунення науковців установ

НААН ветеринарного профілю від

проведення діагностичних дослі(

джень і отримання повноважень

на постановку діагнозів звелось до

того, що сьогодні право на поста(

новку діагнозу мають лише лабо(

раторії Держпродспоживслужби.

НААН неодноразово зверталась із

настійливими пропозиціями до

владних структур (понад 20 листів)

спростити існуючий підхід, якого

немає у жодній розвинутій країні

світу.

Отже, спільним для майбутньо�
го розв'язання обох проблем є зне�
вага владних структур до функціо�
нування наукових установ та їх ма�
теріального забезпечення. Нагада�
ємо крилаті  слова Фредеріка
Жоліо�Кюрі: «Наука необхідна на�
роду. Країна, яка її не розвиває,
неминуче перетворюється на коло�
нію».
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Коронавірус людей та АЧС свиней 
як виклики сучасності 
Проблеми поширення коронавірусної інфекції людей та африканської чуми свиней в Україні 
демонструють відсутність дієвої системи державного контролю на внутрішні та зовнішні біовиклики

Матеріал підготували: перший віцепрезидент НААН, академік НААН
ГЛАДІЙ М. В., академік&секретар Відділення ветеринарної медицини

НААН, член&кореспондент МАНДИГРА М. С., директор Інституту
ветеринарної медицини НААН, член&кореспондент  НААН НИЧИК С. А.,
директор ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної

медицини», академік НААН СТЕГНІЙ Б. Т.
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РЕКОРДНИЙ обсяг імпорту

сільгосптехніки — $1,342 млрд

— був зафіксований 2008 року,

коли в Україні стабільно розви(

валася економіка та мав місце

доступ до кредитних коштів.

Другий результат — $1,144 млрд

— українці досягли 2017(го,

коли економіка знову таки дещо

стабілізувалася після військових

втрат на Сході України та анек(

сії Криму і втрати частини укра(

їнських територій та Донбасі.

2019(го обсяг експорту сут(

тєво менший проти рекордних

— $769,2 млн, він став свідчен(

ням низької купівельної спро(

можності сільгоспвиробників,

особливо малих та середніх гос(

подарств.

В Україні,  зазначають в

ННЦ, активно представлені

провідні виробники тракторів та

іншої сільськогосподарської

техніки: США, Китай, Велика

Британія, а також країни Євро(

союзу — Німеччина, Франція та

Нідерланди. Також гідне місце

серед постачальників техніки

посідають Польща та Білорусь.

Найбільше сільськогоспо(

дарської техніки Україна вво(

зить з Німеччини: 2019(го до

нашої країни було продано

нової та вживаної техніки на

$243,4 млн, або 31,6% у вітчиз(

няному імпорті агротехніки.

Друге місце у ТОП(7 екс(

портерів сільгосптехніки посі(

дають США — $159 млн

(20,6%), третє — Польща —

$80,3 млн (10,4%).

Однакові частки — по 9% —

у вітчизняному імпорті агротех(

ніки посідають Нідерланди

($69,7 млн) та Китай ($69,1

млн). Далі йдуть Франція —

$58,1 млн (7,5%) та Білорусь —

49,8 млн (6,5%).

Загалом українські аграрії

віддають перевагу сільгосптехні(

ці північноамериканського по(

ходження — John Deere, Case,

New Holland, Massey Ferguson,

Challenger, Versatіle.

Чималих зусиль для того,

щоб закріпитися на українсько(

му ринку, докладають і євро(

пейські виробники — Claas,

Deutz(Fahr. Вони побудували та

будують нові заводи в Європі й

навіть готові виготовляти трак(

тори та іншу техніку в Україні.

Активну політику просуван(

ня на український ринок прово(

дить Китай, ціна китайської

сільгоспмашинерії на 15(20%

нижча за вітчизняну техніку. Ос(

кільки китайці виробляють на(

самперед трактори малої потуж(

ності (міні(трактори), їхня про(

дукція приваблює перш за все

фермерські господарства та

представників домогосподарств.

Посилення позицій зарубіж(

них країн на вітчизняному

ринку техніки для сільського

господарства несе в собі загрозу

національній економіці, зазна(

чають українські науковці. Адже

останніми роками залежність

українських аграріїв від імпор(

тованої техніки сягала 80(90%.

«Критична імпортозалеж(

ність України у цій сфері, —

констатують в ННЦ, — сприяє

значному відтоку валюти з краї(

ни, втраті позицій продукції віт(

чизняних машинобудівників на

іноземних ринках, міграції ква(

ліфікованої робочої сили за кор(

дон та підриву економіки в ці(

лому. У разі припинення імпор(

ту техніки або його обмеження,

вірогідність якого підтвердила

практика боротьби з коронаві(

русом COVID(19, зарубіжна тех(

ніка не зможе задовольнити по(

треби вітчизняного агросектору,

що призведе до скорочення об(

сягів сільськогосподарського

виробництва».

Іноземна техніка 
на українських полях
Упродовж останніх двох десятиріч кращі сільськогосподар&

ські машини світу працюють на вітчизняний урожай. Зно&

шеність техніки наших агропідприємств, за різними оцінка&

ми,  коливається в межах 50&80%, інформує ННЦ «Інститут

аграрної економіки». Це робить Україну дуже привабливим

ринком для іноземних виробників сільгосптехніки. 

Погода першої та другої декад квітня в Україні
характеризувалася несприятливими агрометеороло�
гічними умовами для росту та розвитку всіх сіль�
госпкультур. Такі умови склалися внаслідок абсо(

лютно сухої сонячної погоди, великих коливань

температури повітря (від нічних морозів до висо(

ких денних температур), інтенсивних заморозків

упродовж останніх двох тижнів, критично низь(

кої відносної вологості повітря, суховійних явищ.

Надзвичайно низький вміст вологи у повітряних

масах сприяв інтенсивному нічному охолоджен(

ню повітря до дуже низьких значень, вдень, нав(

паки, відбувалося швидке наростання тепла до

значень, більш характерних для кінця квітня.

Так, середня температура повітря становила

6,0(9,5°С в Одеській, Херсонській, Дніпропетров(

ській, Львівській та місцями у центральних обла(

стях країни — до 12(13°С тепла. Максимальна

температура повітря у найтепліші дні підвищува(

лася до 18(24°С тепла, мінімальна температура

повітря у найхолодніші ночі знижувалася до 0,7(

9,0°С морозу. 

Поверхня ґрунту у найхолодніші ночі охоло(

джувалася до 6(13°С морозу, у найтепліші дні на(

грівалася до 40(49°С тепла. 

Заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

були несприятливим фактором для росту і ро(

звитку озимини, вегетації ранніх ярих та плодо(

во(ягідних культур. Особливість погодних умов

цього періоду це — дуже низька відносна воло(

гість повітря для цієї пори року, яка викликала

інтенсивну втрату вологи з ґрунту. Так, у багатьох

областях, зокрема у Харківській, Київській, Дні(

пропетровській — відносна вологість повітря ста(

новила 38(47%, що на 25(30% менше за середню

багаторічну величину.

За даними Укргідрометцентру, станом на 10

квітня сума ефективних температур вище +5°С за

агрокліматичними зонами країни становила: у

зоні Степу — 100(155°С, у зоні Лісостепу — 50(

125°С, що у 2(3 рази більше норми, на Поліссі —

25(45°С, що майже вдвічі більше норми.

На всій території країни протягом цього пе(

ріоду було зовсім сухо. Лише останніми днями

відмічалися незначні опади у вигляді дощу, в дея(

ких областях — у вигляді мокрого снігу. Кількість

їх коливалася у межах від 0,1 до 5,0 мм.

Від початку березня і до 10 квітня кількість

опадів в Україні не перевищувала в основному

20(40%, у південних областях — 10(20% норми,

при цьому у багатьох районах Одеської, Запорізь(

кої, Херсонської областей за означений період

продуктивних дощів не було майже зовсім. За

таких умов відбувається стрімка втрата вологи як

з орного, так і з метрового шарів ґрунту. Порівня(

но із вологозапасами у кінці березня відбулося

їхнє зменшення у середньому на 20(30 мм — у

метровому та на 10(15 мм — в орному шарах

ґрунту.

Станом на 15 квітня запаси продуктивної во(

логи у метровому шарі ґрунту під озимими та

ярими ранніми культурами на більшості площ не

перевищували 35(55% норми, до кінця квітня на

більшій території південного регіону та місцями у

центральних областях імовірне їхнє зниження до

критично низьких показників.

Найгіршою є зараз ситуація в Одеській області,
де в орному шарі ґрунту запаси вологи під ози(

мими культурами на більшості площ становлять

1(6 мм, місцями цей шар ґрунту зовсім сухий. У

метровому шарі ґрунту при середніх багаторічних

значеннях 120(130 мм на цей час вологозапаси не

перевищують 45(55 мм і оцінюються як незадо(

вільні, у південних та центральних районах обла(

сті — 22(40 мм — оцінюються як критичні. Під

ранніми ярими та зернобобовими культурами на

більшості площ області ситуація схожа. Триває та

поглиблюється весняна посуха.

Станом на 8 квітня запаси продуктивної во(

логи в орному (0(20 см) шарі ґрунту на території
Харківської області становили 8(23 мм (за серед(

ніх багаторічних величин 16(36 мм), у метрово(

му (0(100 см) вологозабезпеченість складала 99(

137 мм (за середніх багаторічних величин 131(

169 мм).

На території Дніпропетровської області запаси

продуктивної вологи в ґрунті на завершення пер(

шої декади квітня під озимими зерновими куль(

турами після різних попередників (початок фази

виходу рослин у трубку) у порівнянні з тими, які

відмічалися на час відновлення весняної вегета(

ції, помітно знизилися і характеризуються як не(

достатні та низькі. Так, в орному шарі ґрунту (0(

20 см) кількість агрономічно цінної вологи була

від 12 до 14 мм, у метровому (0(100 см) — 95(108

мм, що відповідно на 29(31 та 68(74 мм менше

середніх багаторічних показників. Особливо

низькі запаси вологи в ґрунті відмічалися на посі(

вах озимини після соняшнику.

У Київській області протягом першої декади

квітня запаси продуктивної вологи у ґрунті про(

довжували знижуватися, на окремих площах

верхній шар ґрунту (0(10 см) був слабозволоже(

ним, а на піщаних ґрунтах — сухим. На більшо(

сті посівів під озимими культурами вони були

задовільними і становили: в орному шарі ґрунту

(0(20 см) — 21(23 мм, у метровому (0(100 см) —

98(101 мм. На окремих полях Бородянського та

Білоцерківського районів запаси продуктивної

вологи у метровому шарі ґрунту (0(100 см) були

ЧИННИКИ І РИЗИКИ Несприятливі агрометеорологічні умови в окремих
регіонах країни наближають до критично низьких показників запаси
продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту під озимими та ярими
ранніми культурами. 
Внаслідок сильних тривалих заморозків відмічено пошкодження листкової
поверхні рослин на посівах пшениці озимої, ріпаку озимого, ячменю
ярого, гороху та плодово?ягідних культур (квіток суниці, абрикосу,
персика, вишні тощо). 
Через згубну дію низьких температур повітря втрачена значна частина
врожаю на деревах кісточкових культур, які є найменш стійкими до
заморозків у фазу масового цвітіння. Ймовірна часткова загибель бруньок
та квіток винограду у зоні виноградарства.

Посуха та заморозки
Про агрометеорологічні умови та стан 
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вдвічі менші за середні багаторічні по(

казники для цього періоду і становили

66(82 мм.

За повідомленням науковців, на тери�
торії південних та центральних областей
внаслідок сильних тривалих заморозків

відмічено пошкодження листкової по(

верхні рослин на посівах пшениці озимої,

ріпаку озимого, ячменю ярого, гороху та

плодово(ягідних культур (квіток суниці,

абрикосу, персика, вишні та ін.). В окре(

мих господарствах південних та цен(

тральних областей країни, де спостеріга(

лися найнижчі температури повітря та

ґрунті (6(13°С морозу) є випадки повної

загибелі посівів пшениці озимої на площі

до 30%.

За даними Інституту зрошуваного зем�
леробства НААН, на окремих полях Хер(

сонської області з надмірно розвиненими

рослинами стан посівів незадовільний

через ушкодження їх заморозками. На

таких посівах відмічається 15(20% і біль(

ше загибель генеративних органів (конуса

наростання, колоскових бугорків). На

думку науковців ІЗЗ НААН, у разі загибе(

лі колосоносних пагонів у 60% і більше

рослин, такі посіви необхідно перевести у

кормову групу і скосити на сіно або спи(

сати і пересіяти пізніми культурами.

За інформацією Інституту сільського
господарства Полісся НААН, ознак під(

мерзання у рослин не виявлено. Озимі

культури оптимальних строків сівби, які

вирощуються за інтенсивною технологі(

єю, навіть в умовах посушливої весни при

візуальному огляді мають доволі непога(

ний вигляд. Рослини озимих зернових

культур, які зійшли у листопаді, відносно

кволі, на даний час не мають необхідного

габітусу для забезпечення у подальшому

високої продуктивності.

За результатами обстеження полів, про�
веденого науковцями Інституту рослинниц�
тва імені В.Я.Юр'єва НААН, 9(10 квітня,

виявлено значний рівень диференціації

пошкодження посівів пшениці озимої

залежно від сорту, попередника, фази ро(

звитку рослин, напрямку домінуючих ві(

трів (північно(західний) відносно розмі(

щення рядків посіву. Зокрема, на полях,

де мінусові температури були у межах 6(

8°С, постраждали лише посіви сортів іно(

земної селекції (Франція, Австрія, Німеч(

чина, Канада), що проявлялося у значно(

му враженні всіх листків на рослині, зо(

крема, центральних листків основних па(

гонів. На полях, де зниження температур

становило мінус 9(12°С, у сортів інозем(

ної селекції відмічено загибель окремих

пагонів, а у сортів вітчизняної селекції

відмічалося примороження листових пла(

стинок (на 5(60%). При цьому, найбільш

ураженими були сорти південної селекції.

Найбільш стійкими виявилися сорти хар(

ківської селекції Інституту рослинництва

ім. В.Я.Юр'єва НААН, а також Інституту

фізіології рослин та генетики НАН Укра(

їни. У таких сортів (3(7% рослин) на

окремих полях відмічено незначне по(

жовтіння кінцівок листків (до 1 см) у

добре розвинених основних пагонів.

У сортів іноземного походження вра(

жено верхівку конуса наростання, що в по(

дальшому може призвести до зниження

продуктивності колоса. Також, відмічаєть(

ся незначна деформація конуса наростан(

ня та ураження його верхньої частини.

Тому відсутність опадів на таких посівах у

подальшому може призвести до їхнього

пожовтіння та відмирання. На полях після

стерньових попередників вплив низько(

температурного стресу на рослини був

найбільше вираженим через їхнє ураження

кореневими гнилями восени.

У цілому, найбільш впливовою дія за(

морозків спостерігалася на добре розви(

нених посівах, які утворили три і більше

пагонів кущіння з добре розвиненим

листковим апаратом (після зайнятого

пару, люцерни, еспарцету, гороху). При

цьому більш ураженим був головний

пагін, що проявлялося у повному або

частковому відмиранні листків, особливо

останнього (найбільш високого) листка.

Необхідно зазначити, що у сортів харків(

ської селекції (Здобна, Фермерка, Доско(

нала, Альянс, Запашна, Приваблива та

ін.) конус наростання як основного, так і

наступних пагонів кущіння був неушко(

дженим.

На менш розвинених посівах пшениці

озимої (висота рослин до 10(12 см та 1(2

пагони кущіння) на полях з грубостебло(

вими рештками (після соняшнику та ку(

курудзи) ушкодження рослин було нез(

начним.

Аналіз стану посівів показав, що на
більшості площ продовжується кущіння
озимих культур, у південних, місцями у цен�
тральних, західних та північних областях
розпочався ріст стебла. Висота рослин ста(

новить в середньому 12(35 см. Стан ро(

слин на сьогодні ще залишається пере(

важно добрим та задовільним, однак

збільшується кількість посівів, стан яких у

першій декаді квітня оцінювався як «доб(

рий», а на початку другої декади квітня

перейшов у категорію «задовільний».

У ріпаку озимого відмічається поява

суцвіть та початок цвітіння. Висота ро(

слин становить 26(61 см. Рослини, які у

кінці березня — на початку квітня перебу(

вали у фазі «появи суцвіть», також ушко(

джені заморозками (на окремих площах

до 50(70%), на них відмічається розтрі(

скування стебел, на деяких рослинах —

абортація квіток. Стан ріпаку озимого різ(

ноякісний, строкатий, тому врожайність

він сформує невисоку.

Прогрівання ґрунту в кінці першої де(

кади квітня досягло показників, які дозво(

лили розпочати сівбу теплолюбних куль(

тур, але необхідно враховувати, що до сере�
дини травня в Україні, за прогнозами синоп�
тиків, може тривати заморозконебезпечний
період. Ймовірність заморозків у період

ранньої весни, за статистикою метеороло(

гічних спостережень, становить 50%.

Попри погодні примхи, триває сівба

ячменю ярого, пшениці ярої, вівса та го(

роху. На раніше засіяних площах спосте(

рігалося проростання зерна, утворення

сходів, 3(го листка та вузлових коренів.

На площах, де утворилися сходи та 3(й

листок, спостерігається масове їхнє по(

шкодження інтенсивними та тривалими

заморозками.

Триває сівба пізніх культур — кукуру(

дзи, соняшнику, висадка картоплі.

Внаслідок тривалих та інтенсивних за�
морозків агрометеорологічні умови вегетації
плодових культур були вкрай несприятливи�
ми. Через згубну дію низьких температур

повітря втрачена значна частина врожаю

на деревах кісточкових культур, які є най(

менш стійкими до заморозків у фазу ма(

сового цвітіння. Ймовірна часткова заги(

бель бруньок та квіток винограду у зоні

виноградарства. Крім того, негативним

фактором для майбутнього врожаю пло(

дових було тривале призупинення запи(

лення внаслідок холодної та здебільшого

вітряної погоди. Відмічалося сильне обпа(

дання квіток абрикоса на всій території

країни, цвіту черешні та вишні на півдні.

— головні ризики для майбутніх врожаїв
посівів сільськогосподарських культур в Україні на 17 квітня 2020 року

Аналітична довідка НААН
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ЯК ПОВІДОМЛЯЄ ІА «АПК(

Інформ» з посиланням на

експертів Oil World, в ключо(

вих регіонах(виробниках рі(

паку в Європейському Союзі

останнім часом фіксувалися

заморозки і дефіцит опадів.

Збереження подібної ситуації,

очікуване протягом наступних 

2(3 тижнів, може призвести

до зниження врожайності рі(

паку.

Як уточнюється, найбільш

значний дефіцит ґрунтової во(

логи наразі відзначається у

Франції, а також у низці регіо(

нів Німеччини, Польщі, Угор(

щини та Румунії.

Тож експерти знизили

прогноз виробництва ріпаку в

країнах ЄС 2020 року до 16,7

млн тонн — мінімального по(

казника за останні 14 років.

Зокрема, прогноз врожаю цієї

культури у Франції знижено

на 0,46 млн тонн від попе(

редньої оцінки — до 3,61 млн

тонн. У Німеччині валовий

збір ріпаку може знизитися до

3,1 млн тонн.

У Польщі виробництво

даної культури, за прогнозами

експертів, може скоротитися

до 2,4 млн тонн проти 2,42

млн тонн роком раніше, в Ру(

мунії — до 0,5 (0,67) млн тонн.

Крім того повідомляється,

що під впливом активного по(

ширення коронавірусу в краї(

нах Європейського Союзу об(

сяги переробки ріпаку істотно

знижуються.

Згідно з прогнозами екс(

пертів Oil World, переробка

олійної в ЄС в квітні(червні

цього року може скоротитися

до 4,8(4,9 млн тонн — міні(

мального значення за останні

кілька років, що на 11% посту(

пається обсягам переробки в

аналогічний період минулого

року.

«Обсяги переробки знижу(

ються на тлі скорочення спо(

живання ріпакової олії в ЄС з

огляду на зменшення попиту

на нього з боку сегмента біо(

дизеля. Також на обсяги пере(

робки ріпаку впливає висока

конкуренція з  боку таких

культур, як соняшник і соєві

боби», — пояснила експерт

ІА «АПК(Інформ» Поліна Ка�
лайда.

В цілому експерти знизили

прогноз переробки ріпаку в

ЄС в поточному сезоні (ли(

пень(червень) на 1 млн тонн

на рік — до 22,6 млн тонн. Це,

у свою чергу, може сприяти пі(

двищенню запасів олійної в

країнах блоку до 1,3 млн тонн

за підсумками сезону, що, як і

раніше, на 36% нижче торіш(

нього показника.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 21 квітня 2020 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +0,0790 151,3300
CME – Липень'20 +0,0000 153,9300

CME – Вересень'20 +0,0790 156,3700
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Червень'20 +0,8000 190,8500
Euronext – Серпнь'20 +0,4800 195,5900

Euronext – Листопад'20 +0,6200 199,4900
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Липень'20 0,0000 –
TOCOM – Вересень'20 +5,8452 197,7176
TOCOM – Листопад'20 +1,9484 211,3565

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +0,7349 201,0615
CME – Липень'20 +0,4409 200,9880

CME – Вересень'20 +0,9553 201,7964
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень'20 +0,1304 221,1957
Euronext – Вересень'20 +0,1413 207,0652

Euronext – Грудень'20 +0,1413 209,2391
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext –Травень'20 +1,8261 397,8261
Euronext – Серпень'20 +1,4022 396,1957

Euronext – Листопад'20 +1,0978 400,2717
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +1,9726 172,3087
CME – Липень'20 +1,2764 160,7054

CME – Вересень'20 +0,6962 149,6823
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +1,5432 305,5606
CME – Липень'20 +1,6167 308,6471

CME – Серпень'20 +1,4697 309,8229
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

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

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +3,8581 317,9033
CME – Липень'20 +4,0785 324,1864

CME – Серпень'20 +3,4171 324,9580
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Травень'20 +1,3877 55,9692
CME – Липень'20 +1,3436 56,8943

CME – Серпень'20 +1,2996 57,2687
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень'20 +12,7751 335,1256
CME – Липень'20 +0,6608 316,5136

CME – Вересень'20 +2,4229 264,3120
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Травень'20 +0,0098 0,2367
CME – Червень'20 +0,0098 0,2431
CME – Липень'20 +0,0061 –

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Квітень'20 +0,0003 2,0876
CME – Травень'20 +0,0011 1,8667
CME – Червень'20 +0,0031 1,8987

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Травень'20 +6,8282 –
CME – Липень'20 +5,5066 220,9251

CME – Жовтень'20 +4,1850 –

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 17 квітня 2020 року

Біржа 
(зернові) 

Травень ’20 Липень ’20 Вересень ’20 Грудень ’20 Березень ’21

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 196,03 5,3350 +0,2300 5,3375 +0,2375 5,3875 +0,2250 5,4700 +0,2075 5,5450 +0,1800
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 175,91 4,7875 +0,1325 4,8525 +0,1375 4,9175 +0,1400 5,0150 +0,1400 5,1125 +0,1300
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 186,20 5,0675 +0,2575 5,1950 +0,2450 5,3025 +0,2275 5,4200 +0,2225 5,5375 +0,2100
CBOT Чикаго (Кукурудза) 118,41 3,2225 +0,0950 3,2925 +0,0750 3,3375 +0,0800 3,4350 +0,0725 3,5525 +0,0700

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

305,89 8,3250 +0,3100 8,4225 +0,2875 8,4450 +0,2900 8,4650 +0,2575 8,5375 +0,2500

США. Ставки океанського фрахту на 17 квітня 2020 року

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

«Handymax» 
40+46 тис.тонн

«Panamax» 
54+ тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 15 12

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28

Південь Південної Америки (Чилі) 26

Північ Південної Америки (Колумбія) 18 15

Схід Південної Америки (Бразилія) 21

Західна Африка (Нігерія) 57

Східне Середземномор'я (Італія) 39

Західне Середземномор'я (Марокко) 33

Близький Схід (Ірак) 59

Близький Схід (Єгипет) 23

Японія 39 38

Атлантичне узбережжя

Північ Південної Америки (Венесуела) 16

Західна Африка (Нігерія) 56

Близький Схід (Єгипет) 56

Північно+Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26

Південь Південної Америки (Чилі) 30

Північ Південної Америки (Колумбія) 27

Близький Схід (Ірак) 47

Близький Схід (Єгипет) 23

Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41

Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29

Тайвань 15 14

Південна Корея 15 14

Японія 21 20

У ЄС очікується найнижчий врожай ріпаку
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ДОВЕДЕНО, що без реклами не�
можливо бути успішним грав�
цем ринку. Щоби користувати�
ся вашою продукцією та послу�
гами, перш за все, про вас люди
мають знати. Тож реклама —
спеціальна інформація про осіб
чи продукцію, що розповсюд�
жується в будь�якій формі та в
будь�який спосіб з метою пря�
м о г о  ч и  о п о с е р е д к о в а н о г о
одержання прибутку.

Завдяки рекламі ваша компанія може

вирішувати безліч ЗАВДАНЬ:

— загальне збільшення прибутку;

— позитивний імідж;

— збільшення кількості покупок;

— вихід на ринок нового бренду;

— підвищення лояльності до бренду…

Реклама як інструмент маркетингу не

обов'язково має бути запаморочливо креа(

тивною або феноменально унікальною. Вона має

бути ЕФЕКТИВНОЮ, виконуючи п'ять основних

завдань: 

1) звернути УВАГУ;

2) чітко донести ПРОПОЗИЦІЮ;

3) викликати ДОВІРУ;

4) ЗАПАМ'ЯТАТИСЯ;

5) СТИМУЛЮВАТИ цільову аудиторію до

необхідних вам дій.

ГАЗЕТА є ідеальним засобом рекламування

компанії, яка хоче мати широке коло клієнтів,

особливо цільових і вдумливих. 

Безсумнівними ПЕРЕВАГАМИ реклами в

газеті є:

— невисока вартість розміщення;

— можливість варіювати обсяг і зміст;

— необмежена кількість часу, що є у споживача,

для ознайомлення з вашою пропозицією, на

відміну від радіо чи телебачення.

Звертайтеся до фахової «АГРОПРОФІ» — і ви

отримаєте гідні авторські матеріали про роботу і

переваги вашої компанії, якісну фотозйомку для

статті і дизайнерське рішення для рекламного

блоку. Ми подаватимемо інформацію про ваш

продукт оперативно і водночас ненав'язливо. 

З умовами підготовки та розміщення реклами

ви можете ознайомитися на нашому сайті у розділі

«РЕКЛАМОДАВЦЯМ» за посиланням:

http://www.agroprofi.com.ua/reklamodavtsyam

Реклама в газеті — це дієво і вигідно!
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НА СПОЖИВЧОМУ ринку в бе(

резні ціни на продукти харчуван(

ня та безалкогольні напої зросли

на 0,4%. Найбільше (на 5,2%) по(

дорожчали гречані крупи. На 3,9(

1,2% зросли ціни на фрукти,

цукор, рис, овочі, макаронні ви(

роби, яловичину. Водночас на

12,3% подешевшали яйця, на 2,2(

0,2% — м'ясо птиці, молоко, бе(

залкогольні напої, сметана, сири. 

Одяг і взуття подорожчали на

12,8%, у т.ч. взуття — на 13,6%,

одяг — на 12,1%.

Зниження цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ

та інші види палива на 2,8% від(

булося за рахунок здешевлення

природного газу на 11,6% і гаря(

чої води, опалення на 5,2%. 

Зростання цін у сфері охоро(

ни здоров'я на 1,4% в першу чергу

зумовлено подорожчанням фар(

мацевтичної продукції на 1,9%.

Підвищення цін на транспорт

на 0,7% в основному спричинено

подорожчанням проїзду в заліз(

ничному пасажирському транс(

порті на 4,4% та автомобілів на

4,0%. Водночас на 1,7% подешев(

шали паливо та мастила. У сфері

зв'язку ціни зросли на 0,6% через

підвищення тарифів на місцевий

телефонний зв'язок на 17,4%.

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні*
у березні 2020 року
СТАТИСТИКА Інфляція на споживчому ринку в березні 2020 року порівняно із
лютим 2020 р. становила 0,8%, з початку року — 0,7%. Базова інфляція в березні
2020 року порівняно із лютим 2020 р. становила 1,3%, з початку року — 1,0%.

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

За матеріалами Держстату України (Експрес?випуск від 9 квітня 2020 р.)

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

Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

Товари та послуги
Березень 2020 до

лютого 
2020

грудня 
2019

березня 
2019

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 0,8 0,7 2,3

Продукти харчування та безалкогольні напої 0,4 0,5 1,8
Продукти харчування загалом 0,4 0,5 1,8
Хліб та хлібопродукти 1,1 1,8 8,3
Хліб 0,2 0,9 7,4
Макаронні вироби 1,5 1,3 2,6
М'ясо та м'ясопродукти +0,3 +1,8 2,1
Риба та рибопродукти 0,2 0,0 2,0
Молоко +0,6 0,1 5,7
Сир і м'який сир (творог) +0,2 0,3 5,4
Яйця +12,3 +28,8 +33,3
Масло 0,8 0,6 6,0
Олія соняшникова 0,0 +0,5 +1,8
Фрукти 3,9 6,2 14,4
Овочі 1,7 9,3 +14,9
Цукор 2,9 2,7 3,4
Безалкогольні напої +0,4 0,0 1,8

Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,9 2,5 12,1
Одяг і взуття 12,8 1,9 +2,8

Одяг 12,1 2,0 +2,5
Взуття 13,6 1,9 +3,5

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива +2,8 +3,1 +8,1
Утримання та ремонт житла 0,3 0,7 3,4
Водопостачання 2,2 17,8 26,2
Каналізація 2,0 14,9 21,6
Утримання будинків та прибудинкових територій 1,7 2,1 6,5
Електроенергія 0,0 0,0 0,0
Природний газ +11,6 +14,8 +39,2
Гаряча вода, опалення +5,2 +8,9 +8,1

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла +0,2 +0,5 +1,1
Охорона здоров’я 1,4 1,9 3,8

Медичні товари, ліки та обладнання 1,7 1,7 2,2
Амбулаторні послуги 0,6 3,1 8,9

Транспорт 0,7 0,1 +1,0
Паливо і мастила +1,7 +7,5 +7,7
Транспортні послуги: 0,7 2,4 5,1

Залізничний пасажирський транспорт 4,4 6,1 9,0
Автодорожній пасажирський транспорт 0,2 2,0 5,2

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



Митцю для роботи потрібне лише натхнення, а

інструменти і матеріали — то вже вторинне.

Один малює за допомогою різнокольорової

шерсті, інший викладає картин з бурштину або

злакових, вирізає фігури з льоду… 

Ми ж поговоримо про течію ленд&арту — ми&

стецтво, що нерозривно пов'язане з ландшаф&

том. Більшість таких творінь можна побачити з

літака, а то й з космосу, благо супутникові знім&

ки Землі зараз доступні в Інтернеті. Мистец&

твознавці вважають, що цей стиль зародився

наприкінці 1960&х років у США. Втім, імовірно,

це час, коли течія розповсюдилася, адже існу&

вали і більш ранні спроби пов'язати мистецтво

і природу. 

Туристична святиня демократії
МАБУТЬ, найбільш відома з них — це монумент на горі

Рашмор (штат Південна Дакота, США). Ідея створення

подібного пам'ятника належить історику Доану Робінсо(

ну. Ця скульптурна композиція мала не тільки символізу(

вати первісну історію Сполучених Штатів і демократії, а

й просувати туризм у Південній Дакоті. 

1927 року цей грандіозний пам'ятник почав втілювати

у життя 60(річний скульптор Гутзон Борглум. Він лише

кілька місяців не дожив до реалізації свого проєкту —

1941 року пам'ятник закінчував уже син скульптора Лін(

кольн Борглум. 

Барельєф заввишки 18,6 м містить скульптурні пор(

трети чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона,

Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лін(

кольна. Цікаво, що за початковим задумом президенти

мали стояти в один ряд, однак при роботі скелю пошко(

дили надто сильно і Рузвельта довелося дещо посунути

на задній план. Крім того, скульптор планував, що ба(

рельєфи президентів будуть поясними, однак не виста(

чило зібраних коштів. Усього ж на проєкт було витрачено

близько $1 мільйона.

Попри довге і небезпечне будівництво — роботи три(

вали 14 років, а для початкових етапів використовувала(

ся вибухівка — жоден із понад 400 задіяних робітників не

зазнав травм. 

Задум Робінсона і Борглума цілком вдався: іноді цю

скульптурну композицію називають святинею демокра(

тії, а гора Рашмор щороку приваблює понад два мільйо(

ни відвідувачів.

Руїни Джибелліни 
З XIV ст. на Сицилії існувало невеличке містечко Джи(

белліна (італ. Gibellina). 1968 року потужний землетрус

зруйнував у ньому всі будівлі, а мешканці перебралися на

20 км нижче за течією річки, заснувавши місто Нова

Джибелліна.

Мер Людовіко Коррао вирішив, що новоствореному

місту не вистачає затишку і, як він сам висловився,

людськості, тож запросив до нього відомих митців і архі(

текторів. Один із них — Альберто Буррі — відмовився

працювати у новому місті, адже воно було майже завер(

шене, натомість зробив пам'ятник старій Джибелліні і

згадку про землетрус, який її зруйнував. 

Буррі залив уламки міста бетоном, відтворивши його

вулиці з точністю до будинку. Пам'ятник виглядає нена(

че величезний лабіринт або ж місце археологічних роз(

копок у нещодавно начебто збудованому місті. Він нага(

дує, наскільки неспроможними є людські зусилля проти

сил природи. З космосу, щоправда, все виглядає не так

трагічно — більше схоже на підлогову плитку. 

Буррі працював над монументом упродовж1985(1989

років, роботи припинили через брак фінансування. За(

вершено ж задум митця 2015 року — до 100(річчя з дня

його народження. 

Навіщо інкам дороговкази?
ВІДПОВІДЬ, коли саме зародився ленд(арт, ускладнюють

малюнки плато Наска. У XX ст. уперше їх побачив з літа(

ка американський археолог Пол Косок, а 1947(го їх також

сфотографувала німецька археологиня Марія Райхе. 

Лінії плато Наска — це група гігантських геометрич(

них фігурних геогліфів (позначки на землі) на плато

Наска в південній частині Перу. На плато сьогодні можна

розгледіли близько 30 малюнків (птах, мавпа, павук,

квіти тощо), а також близько 13 тис. ліній і смуг і близь(

ко 700 геометричних фігур.

Малюнки являють собою борозни до 135 см зав(

ширшки і до 40(50 см завглибшки (середня глибина 25(30

см). 

Попри велетенські розміри малюнків (наприклад, фі(

гура, названа кондором, 120 м завдовжки), дослідники

зазначають, що з землі їх не видно. Побачити їх можна

лише з висоти пташиного польоту. 

Тим не менше, ще 1553 року іспанській мандрівник

Педро Сьєса де Леон першим письмово повідомив про

ці знаки: «Всіма цими долинами і тими, що вже пройде(

ні, йде прекрасна, велика дорога інків, і де(не(де серед

пісків видно знаки, щоб вгадувати прокладений шлях», —

писав він. Вважається, йдеться саме про лінії плато

Наска.

Вчені приписують створення ліній інкам, а саме циві(

лізації Наска, яка населяла плато до II ст. н. е. А от наві(

що вони це зробили, загадка. Є теорії, що малюнки були

зроблені в ритуальних, іригаційних і астрономічних

цілях. Можливо, це справді були певні художні дорого(

вкази, які краще були видні у давнину з навколишніх па(

горбів. Припускають, це могла бути примха якогось дав(

нього митця. 

Хрест із трьох тисяч сосен
ЯК ОСЬ, наприклад, творіння ірландського лісника

Ліама Еммеріха. Він створив величезний стометровий

кельтський хрест із трьох тисяч сосен, який з'являється

восени, коли дерева міняють колір. Ліам розповів про ро(

боту тільки своїй дружині, яка з часом про це забула. Про

хрест дізналися лише 2016(го, коли дерева підросли і

хрест стало добре видно з літаків.

Еммеріх використовував два сорти сосен. Біла східна

сосна жовтіє при зміні сезонів і яскраво виділяється на

темно(зеленому тлі. На жаль, сам Ліам не дізнався, як ви(

соко оцінили його масштабну роботу — він помер іще

2010 року через хворобу. Хрест назвали іменем лісника, і

його вдова Норма тішиться, що чоловік дуже пишався би

цим.

«Тут був Вова»
Ліам Еммеріх не був піонером у створенні малюнків із

дерев — чимало подібних знаків були і на теренах СРСР.

Щоправда, така творчість була, скоріше, покликом не

натхнення, а велінням компартії. Наприклад, під Києвом

можна побачити загадкове число «60» із висаджених

дерев. Воно має символізувати 60(річчя СРСР. Досі видно

і напис з дерев «60 лет Октября» біля смт Суворове

Одеської області. Є написи, присвячені партійним

з'їздам, а вже «Ленінів» до різних річниць вождя просто

не злічити. 

Підготував Павло Мороз
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Таким є (вгорі) та могло бути (внизу) зображення
президентів на горі Рашмор

Пам'ятник старій Джибелліні: вигляд на землі та з неба

Павук на плато Наска з висоти пташиного польоту

Мистецтво на землі — ленд&арт


