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СВЯТА
НАБЛИЖАЮТЬСЯ!
З НОВИМ РОКОМ
І РІЗДВОМ
ХРИСТОВИМ!

ДОБІГАЄ кінця 2020�й. Він

виявився складним, сповне�

ним нових викликів і для Ук�

раїни, і для всього світу. Але

нехай у нашій пам'яті залиша�

ються лише перемоги, теплі

та приємні спогади, і це до�

зволить нам з упевненістю

дивитися в майбутнє. Адже

життя не спиняється, на по�

розі — новий 2021�й. Він ще

молодий і чистий, наче дити�

на, і в його блискучих очах

усе: цікаві плани, жага нових

перемог, впевненість у пра�

вильності обраної мети, енер�

гія для її досягнення.

Новий рік і Різдво — це ті

рубіжні свята, коли ми підби�

ваємо підсумки минулого

року і накреслюємо плани на

наступний, вже навчені попе�

реднім досвідом. Віримо, як і

природа, в оновлення і від�

родження, що прийдуть після

танення снігу.

Ми, українці, віримо, що

обов'язково гідно подолаємо

проблеми — від посухи до

пандемії, від збройної агресії

сусідів до відчуження наших

територій. І переможемо! Ми

залишатимемось справжньою

годувальницею світу, бо від

праотців любимо землю й

уміємо працювати на ній!

Тож нехай рік прий�

дешній для всіх нас буде

щасливішим за той, що

минає. Мрії стануть

дійсністю. Нехай лю�

бов огорне ніжним

покривом, а удача

посміхається теп�

лою маминою ус�

мішкою! Бажаємо

усім нам міцного

здоров'я, любові

і  натхнення,

радості  і  до�

статку!

З повагою, 

колектив 

редакції 

«Агропрофі»

Хлорпірифос — діючина ре�

човина багатьох інсектици�

дів широкого спектру дії. Це

к о н т а к т н и й  і н с е к т и ц и д

призначений для знищення

чималого спектру шкідли�

вих комах і кліщів — потра�

пляючи в організм комахи

через дихальні шляхи, пара�

лізує її нервову систему.

Водночас він є дуже токсич�

ним для більшості видів тва�

рин і людини. 

ЛЮДЯМ хлорпірифос також діє

на нерви і в прямому, і в перенос�

ному сенсі. Зокрема, з 13 листопа�

да набув чинності регламент ЄС,

згідно з яким до Євросоюзу забо�

ронено ввозити продукти харчу�

вання та корми, в яких вміст хлор�

пірифосу та хлорпірифос�метилу

перевищує 0,01 мг/кг. 

Про те, як ці нововведення

вплинуть на українських вироб�

ників і що зрештою робити з цим

інсектицидом, йшлося на онлайн�

конференції «Пристрасті за хлор�

пірифосом», що була проведена 15

грудня ІА «АПК�Інформ». 

З історії питання
ІНСЕКТИЦИДИ на основі хлор�

пірифосу запровадила ще 1965

року компанія Dow Chemical. За�

стосовуються вони на багатьох

культурах: зернових, овочах та

фруктах, горіхах, цитрусових

тощо. Відносно дешеві і дієві,

вони здобули популярність у агра�

ріїв. За даними зі США, найбільші

обсяги хлорпірифосу використо�

вують на посівах сої і кукурудзи.

Також інсектицид використову�

ється у несільськогосподарських

видах діяльності, наприклад, для

обробки газонів, полів для спор�

тивних ігор, приміщень.

Про те, що залишки хлорпіри�

фосу потрапляють зрештою в кін�

цевий продукт і до організму лю�

дини, було відомо давно. Але лише

у 21 столітті вчені заговорили про

вкрай негативний вплив, який ін�

сектицид спричиняє на людину і

те, що результати досліджень Dow

Chemical були викривлені. Зокре�

ма йшлося, що  хлорпірифос осо�

бливо небезпечний для мозку

немовлят та малих дітей. 

Так, за даними Американської

академії педіатрії, пренатальний

вплив хлорпірифосу спричиняє

меншу вагу дитини при наро�

дженні, зниження рівня IQ, втрату

робочої пам'яті, порушення уваги

та затримку розвитку моторики.

Хлорпірифос також може спричи�

няти гостре отруєння пестицида�

ми і призводити до судом, паралі�

чу дихання та інколи смерті. 

Загалом різні вчені виявили у

цього інсектициду стільки побіч�

них загроз для здоров'я людини,

що всі навіть перелічувати страш�

но. Тож на різних рівнях замисли�

лися про заборону його викори�

стання. 

Продовження на стор. 8�9

Хлорпірифос — небезпека з усіх боків

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

АГРОПОЛІТИКА
СТРАТЕГІЯ ЄС 
´ВІД ФЕРМИ ДО ВИДЕЛКИª 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АПК УКРАЇНИ
Під час онлайн дискусії Ukrainian Business &
Trade Assoсiation Володимир Лапа, радник із
стратегічного розвитку президента УКАБ,
розповів про місце агросектору України
згідно до тих цілей, які ставить Євросоюз
у рамках Зеленої Угоди. 117
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ТОЧКА ЗОРУ 
ВЕТУВАТИ ЗАКОН ПРО ВВТ 
ЗАРАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ!

Відкритий лист Героя України Олексія Вадатурського до
Глави держави щодо необхідності ветувати ухвалений
3 грудня 2020 року Верховною Радою закон
«Про внутрішній водний транспорт» (№1182717д).

ІННОВАЦІЇ
НАУКОВІ ТРЕНДИ В АПК: 
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА
Очікується, що світовий ринок технологій для
сільського господарства (agtech) зросте на 150%
протягом наступних п'яти років. Загальна вартість
цього ринку досягне $22,5 млрд до 2025 року з $9
млрд доларів 20207го. І для цього є всі підстави...

ПЕРЕДПЛАТА�2021
Шановні читачі! Розпочато передплату на 2021�й рік.

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

23.12.2020

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX індекс (UA) 1569 5,4% 3,3%
RTS (RU) 1352 $3,7% $12,7%
WIG 20 (PL) 1946 $2,2% $9,4%
WIG Ukraine (PL) 443 3,3% 23,3%
DAX (DE) 13517 $0,5% 2,0%
S&P 500* (US) 3687 $0,2% 14,1%
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* * *

І ЩОБ поринути у Різдвяні

свята, пропонуємо невеличкий

екскурс в їхню історію (читайте

на стор. 12 ).



Загрози озимині 
поки немає
У ДРУГІЙ декаді грудня загрозливих явищ для перези�

мівлі озимих культур на території України не спостеріга�

лося. Про це у своєму огляді повідомив Гідрометцентр

України.

Як зазначили агрометеорологи, протягом зазначено�

го періоду озимі культури перебували в стані неглибоко�

го зимового спокою, а в результаті підвищення денних

температур повітря до +5�12°С у південних областях спо�

стерігалися повільні ростові процеси.

«Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання

вузла кущіння озимих культур (3 см) знижувалася до

плюс 1° — мінус 5°С, у Сумській, Харківській, Донецькій

і Луганській областях — до мінус 6�9°С, що було безпеч�

ним для рослин», — уточнюється в повідомленні метео�

рологів.

Експорт зернових —
майже 25 млн тонн
ЗГІДНО з оперативними даними Держмитслужби, ста�

ном на 23 грудня Україна з початку 2020/21 МР (з 1

липня) експортувала 24,755 млн тонн зернових і зернобо�

бових культур, що на 4,73 млн тонн менше, ніж минуло�

річний показник за аналогічний період. Про це повідо�

мляє «АПК�Інформ».

Зокрема, з початку сезону було експортовано 12,29

млн тонн пшениці (�2,17 млн тонн до торішнього показ�

ника), 3,75 млн тонн ячменю (+45 тис. тонн), 1,7 тис.

тонн жита (�3,3 тис. тонн) і 8,34 млн тонн кукурудзи (�

2,64 млн тонн).

Експорт борошна за звітний період досяг 75,4 тис.

тонн (�107,8 тис. тонн), у т.ч. пшеничного — 74,8 тис.

тонн (�107,3 тис. тонн).

У Мінекономіки розповіли
про підтримку АПК
СТАНОМ на 21 грудня 2643 фермерським господарствам

та сільськогосподарським кооперативам виплачено

112901,1 тис. грн державної підтримки. Про це повідо�

мляє пресслужба Мінекономіки.

«Відповідний розподіл коштів затверджено за бю�

джетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспто�

варовиробників» за напрямом «Фінансова підтримка ро�

звитку фермерських господарств», — зазначили у про�

фільному міністерстві.

Зокрема, надано часткову компенсацію вартості

придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання

вітчизняного виробництва за 2019 рік на загальну суму

24400,5 тис. грн. Кошти отримали 463 фермерських гос�

подарства, які придбали 1152 одиниці техніки.

Здійснено компенсацію вартості насіння сільськогос�

подарських рослин вітчизняного виробництва, закупле�

ного у фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб,

які здійснюють виробництво та/або його реалізацію, за

2019 рік на загальну суму 8537,5 тис. грн. Кошти отрима�

ли 447 фермерських господарств, які придбали 3368,4

тонн насіння.

Надано часткову компенсацію відсоткової ставки за

залученими у національній валюті кредитами фермерсь�

ким господарствам, які з незалежних від них причин не

отримали компенсацію 2019 року, на загальну суму 3525,9

тис. грн. Кошти отримали 339 фермерських господарств.

Здійснено бюджетну субсидію на одиницю оброблю�

ваних угідь (1 гектар) — новоствореним фермерським

господарствам — за жовтень�листопад 2019 року на за�

гальну суму 12643,2 тис. грн. Кошти отримали 225 ново�

створених фермерських господарств. Іншим фермерсь�

ким господарствам (крім новостворених) за жовтень�ли�

стопад 2019�го виплачено 25992,0 тис. грн. Кошти отри�

мали 861 фермерське господарство.

Надано спеціальну бюджетну дотацію за утримання

корів молочного напрямку продуктивності фермерсько�

му господарству, у власності якого перебуває від п'яти

корів. Кошти отримали 251 фермерське господарство на

загальну суму 35000,0 тис. грн.

Здійснено фінансову підтримку сільськогосподарсь�

ким кооперативам на загальну суму 523,5 тис. грн. Кошти

отримали 2 СОК.

Погашено кредиторську заборгованість Українсько�

го державного фонду підтримки фермерських госпо�

дарств за 2019 рік на суму 2278,4 тис. грн.

Також, через Укрдержфонд надано фінансову під�

тримку 79 фермерським господарствам на загальну суму

12643,2 тис. грн.

Як повідомлялося, 2020 року за бюджетною програ�

мою «Фінансова підтримка розвитку фермерських гос�

подарств» передбачено 134,7 млн грн. За бюджетною

програмою «Надання кредитів фермерським господар�

ствам» через Укрдержфонд передбачено 67 млн грн.
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ВЕРХОВНА РАДА 17 грудня

призначила голову Держгеокадас�

тру Романа Лещенка міністром

аграрної політики та продоволь�

ства. Відповідну постанову під�

тримали 242 народні депутати, пе�

редає «Укрінформ». 

Новопризначений міністр

Р. Лещенко склав присягу члена

Кабміну: «Зобов'язуюся додержу�

ватися Конституції України та за�

конів України, зміцнювати суве�

ренітет і незалежність нашої дер�

жави, обстоювати права та свобо�

ди людини та громадянина, дбати

про добробут українського народу

та сталий демократичний розви�

ток українського суспільства».

Міністр також подякував пар�

ламентаріям за підтримку і дав

слово, що «історичну місію з від�

новлення Міністерства аграрної

політики ми виконаємо заради

наших майбутніх поколінь».

Голова Верховної Ради Дмитро

Разумков привітав нового члена

Кабміну зі вступом на посаду.

Напередодні профільний Ко�

мітет ВР з питань аграрної та зе�

мельної політики розглянув та

підтримав подання Прем'єр�мі�

ністра Дениса Шмигаля про

призначення Романа Лещенка

міністром 

Р. Лещенко народився 1988

року на Черкащині. Закінчив

юридичний факультет Київ�

ського національного універси�

тету ім. Тараса Шевченка, спе�

ціальність — «Правознавство».

Кандидат юридичних наук.

Автор монографії «Фінансово�

правове регулювання офшор�

них механізмів», співавтор нав�

чального посібника «Фінансо�

ве право».

З 2013 року і дотепер пра�

цює на посаді асистента, до�

цента кафедри фінансового

права юридичного факультету

Київського національного уні�

верситету ім. Тараса Шевченка.

Член Постійної правничої

комісії Вченої Ради Київського

національного університету ім.

Тараса Шевченка.

Нагороджений почесною

грамотою Черкаської обласної

державної адміністрації та

обласної ради «За особливі за�

слуги перед Черкащиною»

(2018).

З 10 червня 2020 року — го�

лова Державної служби Украї�

ни з питань геодезії, картогра�

фії та кадастру.

Фото: портал ВРУ, www.rada.gov.ua

Призначено міністра 
Мінагрополітики

21 ГРУДНЯ 2020 року відбулася

традиційна нарада Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства з про�

фільними асоціаціями за участю

заступників міністра розвитку

економіки, торгівлі та сільського

господарства України Тараса

Висоцького та Тараса Качки.

У ході наради представники

міністерства запевнили, що обся�

ги експорту відповідають домо�

вленостям, досягнутим в рамках

Меморандуму між міністерством

та профільними асоціаціями, а

відтак жодних обмежень експорту

зернових та олійних уряд не ініці�

юватиме. Українська зернова асо�

ціація зі свого боку наголосила,

що бізнес й надалі буде продовжу�

вати дотримуватися досягнутих

домовленостей в рамках Мемо�

рандуму, передає УЗА.

Україна й надалі виконувати�

ме свої зобов'язання з експорту

зерна та забезпечуватиме продо�

вольчу безпеку у світі. Станом на

18 грудня 2020 року, за даними

Мінекономіки України, наша

країна експортувала 23,8 млн т

зернових, із них пшениці — 12,2

млн т, ячменю 3,7 млн т, кукуру�

дзи — 7,5 млн т.

Нагадаємо, що 1 липня, Міні�

стерство розвитку економіки,

торгівлі та сільського господар�

ства України та основні асоціації

зернового ринку підписали Ме�

морандум про узгодження пози�

цій на ринку зерна на 2020/2021

маркетинговий рік. 17 серпня

сторони також підписали Дода�

ток до Меморандуму про взаємо�

розуміння між Мінекономіки і

учасниками зернового ринку

2020/2021 маркетингового року, в

якому зафіксували домовленість

про граничний обсяг 2020/2021

МР експорт пшениці на рівні

17,5 млн т.

В Україні
не обмежуватимуть
експорт зернових
і олійних



В Україні розробляють 
Кодекс про рибне
господарство
У МІНЕКОЛОГІЇ спільно з Держрибагентством та

зацікавленими сторонами напрацьовується Кодекс

про рибне господарство.

Про це під час презентації оновленого проєкту

Режиму рибальства на 2021 рік розповів заступник

міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Михайло Хорєв, повідомляє «Укрінформ».

«Міністерством захисту довкілля та природних ре�

сурсів наразі спільно з Держрибагентством напрацьо�

вується нова законодавча база. Є план написати Ко�

декс по рибному господарству. Наразі створена до�

статньо велика робоча група, в яку увійшли всі ба�

жаючі. Тому ми очікуємо, що це створить нормальну

законодавчу базу», — сказав Хорєв.

Він зазначив, що це дозволить у подальшому уни�

кати різночитань між багатьма документами.

«Тому що сама галузь регулюється чотирма базо�

вими законами, що не є зручно, і підзаконними акта�

ми, яких більше 300. Тому кодифікація законодавства

є одним із важливіших в роботі міністерства», — під�

креслив заступник міністра.

За його словами, перебування Держрибагентства

у підпорядкуванні Мінекології другий рік поспіль

пішло на користь ситуації в галузі.

«Крім того, що риба, відповідно до профільного

законодавства є ресурсом, є закон про охорону нав�

колишнього середовища, закон про тваринний світ і

риба є ще й дикою твариною. Тому її захист у при�

родних умовах є важливим і необхідним. Та сама

практика відбувається і в Євросоюзі — у нас наразі

йде адаптації нашого законодавства. Тому правовий

режим рибальства на наступний рік має таке відобра�

ження — головними акцентами є ощадливе викори�

стання, в першу чергу має бути збереження екосисте�

ми. Це те, що головне завдання міністерства», — під�

креслив посадовець.

Він наголосив, що у новому законодавстві буде

посилена боротьба з браконьєрством, будуть пропи�

сані нові правила, як для промислового вилову, так і

для любительської риболовлі.

«Не забуваємо, що крім того, що є охорона навко�

лишнього природного середовища є і бізнес і наразі

вживаються всі можливі заходи для того, щоб проми�

слове рибальство могло розпочати і промисловики

могли розпочати свою діяльність 1 січня 2021 року.

Незважаючи на те, що вже грудень, а ми тільки пре�

зентуємо правила, але є домовленість із державною

регуляторною службою, із Мінюстом про те, що всі

нормативно�правові акти будуть прийняті найближ�

чим часом і будуть дуже швидко опубліковані, для

того, щоб люди які працюють у галузі могли розпоча�

ти свою роботу без затримки з боку держави», — за�

певнив урядовець.

Також він зауважив, що виконання цих правил

буде жорстко контролюватися з боку держави. І го�

ловний пріоритет — «це збереження і примноження

того ресурсу, який на сьогодні є».

Понад половину
«доступних кредитів…»
оформили аграрії
З ПОЧАТКУ дії програми «Доступні кредити 5�7�9%»

уповноважені банки України видали 6864 позики на

загальну суму 15,9 млрд грн. Про це 21 грудня повідо�

мила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Зокрема, із зазначеної суми виданих кредитів

10,5 млрд грн були видані як рефінансування отрима�

них позик, 3 млрд грн підприємці отримали на капі�

тальні інвестиції і 2,4 млрд грн — як антикризові кре�

дити під 3%», — ідеться у повідомленні.

Найбільш активними учасниками програми є

представники сільського господарства (55%), торгів�

лі і виробництва (17%) і промислової переробки

(15%). За регіональної класифікації лідерами залиша�

ються Львівська, Харківська та Київська області.

Також уточнюється, що за останній тиждень

уповноважені банки видали 265 кредитів на загальну

суму 568 млн грн.

При цьому, 174 млн грн із загальної суми укладе�

них за останній тиждень угод склали угоди з попе�

реднього рефінансування виданих кредитів, 80 млн

грн — видані уповноваженими банками інвестиційні

кредити і 308 млн грн — антикризові кредити під 3%.

Верховна Рада України 17 грудня

ухвалила в другому читанні та в ці�

лому проєкт Закону №3656 «Про

внесення змін до Податкового ко�

дексу України щодо ставки податку

на додану вартість з операцій з по�

стачання окремих видів сільсько�

господарської продукції». Про це по�

відомив офіційний веб�портал ВРУ.

ЗА ПРИЙНЯТТЯ даного рішення прого�

лосували 255 народних депутатів.

Законом запроваджено знижену ставку

податку на додану вартість у розмірі 14%

для сільськогосподарської продукції, що

відносяться до товарних груп 0102, 0103,

0401 (в частині молока незбираного), 1001,

1002, 1003, 1004, 1005,  1201, 1204 00, 1205,

1206 00, 1207, 1212 91 згідно з УКТ ЗЕД.

Зазначеними кодами охоплюється, зокре�

ма: велика рогата худоба, жива; свині, живі;

пшениця; жито; ячмінь; овес; кукурудза;

соєвi боби; насiння льону; насiння свирiпи

та ріпаку, насiння соняшнику; насiння та

плоди iнших олiйних культур; цукрові бу�

ряки крім операцій з ввезення на митну те�

риторію України товарів, визначених у

пункті 197.18 статті 197 цього Кодексу.

Законом підрозділ 2 розділу ІІ «Перехід�

ні положення» Податкового кодексу допов�

нено новим пунктом 54�1 такого змісту:

«54�1. Для цілей застосування ставки

податку на додану вартість з постачання на

митній території України та ввезення на

митну територію України сільськогоспо�

дарської продукції (товарів), що класифі�

кується за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102,

0103, 0401 (в частині молока незбирано�

го),1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204

00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім опе�

рацій з ввезення на митну територію Укра�

їни товарів, визначених у пункті 197.18

статті 197 цього Кодексу, встановленої

Законом України «Про внесення змін до

Податкового кодексу України щодо ставки

податку на додану вартість з операцій з по�

стачання на митній території України та

ввезення на митну територію України

окремих видів сільськогосподарської про�

дукції» встановити, що ставка податку, яка

діяла до першого числа звітного (податко�

вого) періоду, з якого застосовується ставка

податку на додану вартість у розмірі 14 від�

сотків, застосовується у разі: 1) постачан�

ня на митній території України продукції

(товарів), визначеної абзацом першим

цього пункту, яке відбувається після пере�

рахування платником податку попередньої

оплати (авансу), що була отримана до пер�

шого числа звітного (податкового) періоду,

з якого застосовується ставка податку на

додану вартість у розмірі 14 відсотків; 2)

коригування податкових зобов'язань при

поверненні попередньої оплати (авансу)

або повернення продукції (товарів), що

були отримані до першого числа звітного

(податкового) періоду, з якого застосову�

ється ставка податку на додану вартість у

розмірі 14 відсотків; 3) коригування подат�

кових зобов'язань при зміні договірної

(контрактної) вартості продукції (товарів),

визначеної абзацом першим цього пункту,

поставка якої відбулася до першого числа

звітного (податкового) періоду, з якого за�

стосовується ставка податку на додану вар�

тість у розмірі 14 відсотків. У разі здійснен�

ня платником податку операцій з поста�

чання на митній території України продук�

ції (товарів), визначеної абзацом першим

цього пункту, яка була придбана до першо�

го числа звітного (податкового) періоду, з

якого застосовується ставка податку на до�

дану вартість у розмірі 14 відсотків, за

таким платником податку зберігається по�

датковий кредит з податку на додану вар�

тість у розмірі, який був нарахований при

придбанні та/або постачанні такої сіль�

ськогосподарської продукції (товарів)».

Закон набирає чинності з дня, наступ�

ного за днем його опублікування, та засто�

совується до податкових періодів, почи�

наючи з першого числа місяця, наступного

за місяцем опублікування цього Закону.

У пояснювальній записці до законопро�

єкту зазначається, що його прийняття

сприятиме підтримці сільгоспвиробництва

в Україні, залученню інвестицій, оновлен�

ню основних фондів підприємств, підви�

щенню конкурентоспроможності вітчизня�

ного сільського господарства, ліквідації по�

ширених схем ухилення від оподаткування,

захисту від необґрунтованого податкового

навантаження на операції з постачання або

продажу сільськогосподарської продукції, а

також виведенню значної частини економі�

ки з тіні.
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Ухвалено закон про зниження ПДВ 
на певну сільгосппродукцію



ВІДТЕПЕР херсонське підприємство компанії «НІ�

БУЛОН» може прийняти та одночасно зберігати

97,9 тис. тонн збіжжя, адже збудовані додаткові єм�

ності для зберігання зерна вже прийняті в експлуа�

тацію та повністю готові до роботи. А загальний

обсяг потужностей для зберігання зерна компанії

«НІБУЛОН» складає 2,25 млн тонн, що є найбіль�

шим в Україні!

Потужний перевантажувальний термінал філії

«Голопристанська» у Херсонській області працює

лише три роки, і за цей час прийнято вже близько

830 тис. тонн збіжжя. З кожним роком попит на

якісні послуги підприємства лише збільшувався,

зросла і кількість сільгоспвиробників�партнерів. 

Щоб задовольнити потреби аграріїв регіону,

«НІБУЛОН»  збільшив потужності зі зберігання

зерна філії «Голопристанська» на 21,9 тис. тонн.

Тепер цей річковий перевантажувальний термінал

є найбільшим серед підприємств компанії на Хер�

сонщині з одночасною можливістю зберігання

збіжжя у 97,9 тис. тонн. Його робота збільшить річ�

ний обсяг перевантажень та зменшить завантаже�

ність українських автошляхів.

Сьогодні на філії «Голопристанська» введено в

експлуатацію додаткові ємності, які прийняли
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
Президент України
Володимир Зеленський,
який за посадою є
Главою держави і
виступає від її імені, є
Гарантом державного
суверенітету,
територіальної цілісності
України, додержання
Конституції України,
прав і свобод людини
і громадянина, має
дослухатися аргументів
Олексія Вадатурського
— Героя України, який
присвятив життя
будівництву нової,
сильної і по&
справжньому
незалежної України!
І ветувати ухвалений
3 грудня 2020 року
Верховною Радою закон
«Про внутрішній водний
транспорт» (№1182&1&д).
Свої чіткі, конкретні та
неспростовні аргументи
щодо недосконалості,
ба більше — щодо
шкодочинності ново&
прийнятого законо&
давчого акту Олексій
Вадатурський навів у
відкритому листі до
Глави держави (текст
наводимо повністю,
виокремлення —
редакційні), який
розміщено на його
особистій сторінці
у Фейсбук.

«НІБУЛОН» — переможець
Всеукраїнського рейтингу 
«Сумлінні платники податків12019»
Один із лідерів аграрного

ринку, суднобудування і суд�

ноплавства, національний

трейдер і інвестор — компа�

нія «НІБУЛОН» ушосте визна�

на переможцем Всеукра�

їнського рейтингу «Сумлінні

платники податків». 2019

року вона стала кращою у

номінації «Торгівля» як вели�

кий платник податків.

Уже традиційно кожного року

компанія «НІБУЛОН» бере участь

у рейтингу та отримує перемогу

саме як сумлінний великий плат�

ник податків в Україні, зокрема

2011 року, 2012�го, 2014�го, 2017�го

та 2018 роках в аграрній галузі. А

цього року отримано вже шостий

диплом у номінації «Торгівля».

Загалом 2019 року для участі у

конкурсі було подано 616 заявок з

усіх областей країни,  до рейтингу

для оцінювання відібрано 120 уча�

сників. 

Вища рейтингова комісія

(ВРК), до складу якої входять пред�

ставники податкової служби та ді�

лових організацій країни, крім пов�

ноти та своєчасності сплати подат�

ків та зборів, дотримання податко�

вої дисципліни, цьогоріч оцінюва�

ла і рівень соціальної відповідаль�

ності бізнесу перед суспільством:

створення робочих місць, середня

заробітна плата, участь підпри�

ємств у реалізації соціальних про�

грам та благодійних акціях. 

«Ми повинні показати ціну

кожного платника податків для

економіки України, для збільшення

чи утримання робочих місць…

влада і суспільство повинні цінува�

ти і всіляко підтримувати тих, хто

сумлінно працює, сплачує податки,

тим самим наповнюючи бюджет і

створюючи передумови для со�

ціальних виплат, наповнення фон�

дів: по боротьбі з пандемією, інфра�

структурних проєктів, реформи ме�

дицини тощо», — зазначив прези�

дент УСПП, голова Антикризової

ради громадських організацій Укра�

їни та член ВРК Анатолій Кінах.

«Приємно відзначити, що «НІ�

БУЛОН» повністю відповідає озна�

ченим критеріям, — наголошують

у компанії. — Наш колектив на�

раховує майже 7000 професіоналів

своєї справи, а кожне робоче місце

— це офіційне працевлаштування з

усіма передбаченими законодав�

ством соціальними гарантіями та

безпечними умовами праці. До

речі, нашу компанію вже другий

рік поспіль визнають «Найприва�

бливішим роботодавцем України в

галузі сільського господарства» за

результатами міжнародного дослі�

дження Randstad Employer Brand

Research.

Ми інвестували в економіку

України $2,3 млрд.

Ми проводимо просвітницькі

інформаційні кампанії серед сіль�

госпвиробників із метою детінізації

та легалізації зернового ринку Ук�

раїни.

Лише за останні п'ять років ми

сплатили більше 3 млрд грн подат�

ків та зборів до Державного та міс�

цевих бюджетів.

Незважаючи на великі суми

сплачених податків, ми інвестуємо

ще й десятки мільйонів гривень у

соціальні та благодійні проєкти».

Тільки 2020 року компанія реа�

лізувала благодійний проєкт «Нібу�

лонівський стандарт» у медичній

сфері на майже 100 млн грн. 

«Ми діяли на випередження. На

початку весни для діагностики ко�

ронавірусу організували повноцін�

ний сучасний лабораторний центр

на базі Миколаївського обласного

лабораторного центру МОЗ Ук�

раїни, в якому можна проводити

400 аналізів на добу щодо наяв�

ності/відсутності коронавірусу у

людини методом ПЛР. 

За два етапи ми перетворили

донедавна найзанедбанішу ін�

фекційну лікарню у Миколаїв�

ській області на сучасне медич�

не містечко, яке не поступається

кращим світовим зразкам. А го�

ловне, лікарня отримала 106 до�

даткових точок подачі кисню та

21 апарат ШВЛ. На початку ли�

стопада ми реконструювали си�

стему медичного газопостачан�

ня кисню й у Миколаївській

міській дитячій лікарні № 2 на

38 точок подачі кисню і створи�

ли сучасні системи зв'язку. 

Наразі «НІБУЛОН» зосере�

див свої сили на допомозі Ми�

колаївській міській лікарні №1,

де, крім іншого, ми створимо

186 точок подачі кисню в палати

для хворих. Також відремонтує�

мо реанімаційне відділення для

інфікованих коронавірусною ін�

фекцією хворих із різними пато�

логіями та хронічними хвороба�

ми. Допомогу отримують й інші

медичні заклади України. 

«НІБУЛОН» ніколи не зупи�

няється на досягнутому, а тому

ми і надалі розвиватимемось,

працюватимемо на благо нашої

країни та сумлінно сплачувати�

мемо всі податки та збори. 

Ми зробимо все для розбу�

дови економіки країни та покра�

щення життя кожного україн�

ця», — наголошується у повідо�

мленні компанії. 

днями з річки перші 4 тис. тонн пшениці, що

передані на зберігання. Тож перевантажу�

вальний термінал філії разом із новим приєд�

наним та випробуваним комплексом працює

на повну, продовжуючи переорієнтовувати

зернові вантажопотоки регіону на водний

транспорт. 

Сучасний перевантажувальний термінал

філії «Голопристанська» надає повний ком�

плекс послуг із закупівлі зернових і олійних

культур та складського зберігання сільгосп�

продукції, тому запрошує до співпраці всіх,

хто бажає отримати якісні послуги та наспра�

вді європейський рівень обслуговування. 

Нові можливості філії «Голопристанська»

За інф. пресцентру компанії «НІБУЛОН».

Фото компанії «НІБУЛОН»



ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
В. О. ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Щодо застосування права вето

на Закон «Про внутрішній водний

транспорт» №1182�1�д задля

захисту національних інтересів

України

Вельмишановний 
пане Президенте України!

Дозвольте висловити Вам високу повагу

та надію на плідну співпрацю щодо сприян�

ня стійкому економічному зростанню Укра�

їни.

Звертаюсь до Вас як Герой України, як

головний інвестор в аграрному секторі, як

головний інвестор у розбудову інфраструкту�

ри України, як головний інвестор у відрод�

ження суднобудування України і судноплав�

ства під Державним Прапором України, адже

ТОВ СП «НІБУЛОН» інвестувало в Україну

$2,3 мільярда.

Досягненнями сформованого за роки не�

залежності України нашого вже 7�тисячного

колективу пишаються в країні. Ми відродили

серійне українське суднобудування, а наш

суднобудівний завод є кращим в Україні. Як

керівника ТОВ СП «НІБУЛОН» мене три

роки поспіль визнають «Людиною року на

водному транспорті» в Національному мор�

ському рейтингу України. Я поставив собі за

мету розбудовувати Україну — морську дер�

жаву, а не державу біля моря. Діяльність

нашої компанії отримує широку підтримку

громадськості України, профільних асоці�

ацій, платників податків, промисловців, під�

приємців, аграріїв та інших.

Водночас вимушений вкотре звернутися

до Вас, у тому числі й публічно, оскільки по�

передні звернення як до Вас, так і до керів�

ництва Офісу Президента, Національної

ради реформ, Національної інвестиційної

ради України залишилися без відповіді, що

законопроєкт №1182�1�д, який перебуває під
Вашим особистим контролем, на превеликий
жаль, пройшов друге читання, і що він є га�
небним та дискредитуючим для України в ці�
лому, законопроєкт дискредитує і Вас як
Президента України, оскільки направлений
на задоволення потреб виключно окремих
промислово�фінансових структур зі сформо�
ваними та майбутніми тіньовими схемами. 

Дуже дивно констатувати це тоді, коли Ви
публічно висловлюєте наміри боротьби проти
корупційних тіньових схем і схем взагалі, а
законопроект №1182�1�д формує діаметраль�
но протилежну політику у сфері внутрішнього
водного транспорту (надалі ВВТ).

Після формування Верховної Ради Укра�

їни IX скликання, Кабінету Міністрів Украї�

ни, нових міністерств і відомств я з 20 верес�

ня 2019 року послідовно, крок за кроком,

пройшов практично більшість комітетів Вер�

ховної Ради України, зустрічався з їхніми го�

ловами та членами для інформування про

колосальні негативні наслідки, які несе за

собою законопроєкт №1182�1 та його версія

№1182�1�д. На неодноразових особистих зу�

стрічах з віцепрем'єрами та міністрами я,

знаючи їхній непрофесіоналізм у сфері ВВТ,

вимушено на простих прикладах пояснював

про негативні наслідки законопроєкту

№1182�1�д для екології, економіки та в ціло�

му безпеки України як морської держави. Я

підготував і вручив сотні різних презентацій,

виходячи з рівня та компетенції співрозмов�

ника, для того, щоби найбільш переконливо

показати недоліки законопроєкту №1182�1�

д. Посадові особи проінформовані про те, що

якщо Україна не приділить увагу розвитку
суднобудування, то не буде українського
військового кораблебудування, і Україна
стане беззахисною з боку моря, маючи близь�
ко 3 тис. км морської берегової лінії.

За результатами цих зустрічей можу впев�

нено сказати, що «в очі» всі з розумінням

ставляться до нашої позиції, але одночасно

відмахуються від проблематики і переводять

стрілки на головний комітет із законопро�

єкту №1182�1�д «Про внутрішній водний

транспорт» — Комітет ВРУ з питань транс�

порту та інфраструктури.

Вищенаведене примусило мене шукати

шляхи, щоб доповісти про проблеми рефор�

ми ВВТ особисто Вам, і я звертався з прохан�

ням, щоб Ви мене прийняли, але крім насмі�

шок і непрофесіоналізму депутатів Верхов�

ної Ради, членів Комітету ВРУ з питань

транспорту та інфраструктури, я нічого не

відчув — жодного позитиву! Керівник Офісу

Президента Андрій Єрмак навіть вимушений

був вибачитися і від себе, і від Вас за деструк�

тивні ганебні виступи заступника керівника

фракції Миколи Тищенка та голови підкомі�

тету Ігоря Негулевського, що осоромили як

фракцію, так і Вас перед усією громадські�

стю України.

Я вимушено підняв питання ВВТ під час

особистої зустрічі з Вами 21.08.2020 року у м.

Миколаїв у присутності Андрія Єрмака, Да�

вида Арахамії, депутатів ВРУ від Миколаїв�

щини, віцепрем'єр�міністра — міністра з пи�

тань стратегічних галузей промисловості Ук�

раїни та інших міністрів. І я хочу подякувати

Вам за те, що Ви мене почули і дали доручен�

ня до 31.08.2020 року погодити законопроєкт

№1182�1�д з усіма сторонами, провести його

обговорення із представниками бізнесу цього

напряму із залученням адміністрацій трьох

областей — Одеської, Херсонської, Микола�

ївської — та за обов'язкової участі віце�

прем'єр�міністра — міністра з питань страте�

гічних галузей промисловості України та

міністра інфраструктури.

Сьогодні я можу відверто на всю країну
сказати, що Ваше доручення, пане Президен�
те України, жодним із Ваших чиновників, під�
леглих та депутатів ВРУ не виконані. Мені
соромно за те, що доручення Президента Ук�
раїни не виконується. Виконавці насміхають�
ся не тільки наді мною, але й над економікою
України і над Вами як Президентом України.

30.09.2020 року я вдруге (листи

№12931/3�20/09 від 30.09.20 р. та №10776/3�

20/09 від 21.08.20 р.) вимушено звернувся

особисто до Голови ВРУ Дмитра Разумкова,

якого проінформував про загрози екології,

економіці та безпеці країни у разі прийняття

поточної редакції законопроєкту №1182�1�д.

У результаті доручень Президента Украї�

ни та Голови ВРУ проведено лише кілька не

конкретних, а формальних, «для галочки»,

нарад для інформування Вас про мою чи то�

вариства участь у них. Жодних поправок на�

родних депутатів України щодо ліквідації за�
гроз екології, економіці та безпеці країни не
виносилося на голосування, майже 1500 пра�
вок не розглядалися, а доленосний для Укра�
їни законопроєкт №1182�1�д «Про внутріш�
ній водний транспорт» прийняли в другому
читанні та в цілому за 16 хвилин. 

Я доводжу до Вашого відома, що цей
закон має наступні критично неприйнят�
ні положення для України як держави.

1. Ми стоїмо на порозі екологічного і епі�
деміологічного лиха, адже Закон України
№1182�1�д (п.п. 2 п. 4 Прикінцевих і пере�
хідних положень) допускає скидання нечистот
(фекалій) у русі суден по всій довжині Дніпра,
у тому числі у м. Київ. Можна уявити, як ек�

скременти плаватимуть вздовж набережної

Поштової площі, неподалік місць хрещення

Русі та центральної вулиці Хрещатик. Це по�

ложення закріплено в угоду власників суден,

які під час розпаду СРСР викрали українсь�

кий флот і хочуть його експлуатувати в Ук�

раїні в занедбаному стані під «зручними»

прапорами. Віщим є затоплення судна

«Марія�1» поблизу с. Розумівка наступного

дня після ухвалення закону №1182�1�д «Про

внутрішній водний транспорт».

2. За 10�річну історію законопроєкту

«Про внутрішній водний транспорт» вперше

фактично узаконено контрабанду пального.
Після підняття мною питання щодо цієї про�

блеми на нараді 21.08.2020 року Ви справед�

ливо зробили зауваження і провели дискусію

з міністром інфраструктури Владиславом

Криклієм, який відповів, що це не його ком�

петенція, а повинні цим займатися право�

охоронні органи. Положення закону нане�

суть колосальний удар економіці України і

витіснять практично весь український флот

із внутрішніх водних шляхів України (п. 29

ст. 1, ч. 2 ст. 9, ст. 53). Україна є єдиною краї�

ною в Європі з розвинутими річками, де збе�

режено акцизний збір на пальне для судно�

плавства. Це стимулює незаконне ввезення

пального на територію України через різ�

ницю в ціні у 80% за 12�ти милями та в Укра�

їні. Судна типу танкера «Делфі», що затонуло

в акваторії порту Одеса, якраз і є постачаль�

никами пального в Україну без сплати ПДВ

та акцизу з різницею в ціні 5320 грн на тонні

пального, і все це перед носом усіх компе�

тентних органів.

3. Закріплюється багаторічна схема без�
контрольного добування піску на річці Дніпро
та всіх ВВШ (ст. 15 та п. 4 Прикінцевих і пе�

рехідних положень). Без будь�яких пого�

джень з екологічними відомствами і гро�

мадськістю дозволяється складування ґрун�

тів у будь�якому місці на вибір організації,

яка виконує «шляхові»  (днопоглиблюваль�

ні) роботи. Зі всією відповідальністю наголо�

шую, що Київ знаходиться поблизу Чорно�

бильської зони, а фактичне добування піску

для подальшого будівництва без проходжен�

ня екологічних експертиз — це черговий удар

по здоров'ю як жителів столиці України, так і

всіх українців.

4. У проєкті закону зроблено все, щоб ук�
раїнські судна під Державним Прапором Ук�
раїни не ходили по українським річкам, а ко�
манди суден формувалися не з українців, а
іноземців, а наші українці бідкалися по всіх

країнах світу на заробітках (ст. 53). Україна

не буде отримувати багато мільярдів доходів

від зарплати і податків. Документ №1182�1�д

де�факто вивів поза закон український пра�

пор в Україні. Такої ганебної практики немає

ніде у світі.

5. Цей закон — удар і по національній без�
пеці, адже на річці Дніпро каскад шлюзів, що

сформував загальну площу водного дзеркала

у 7 тис. кв. км і повним об'ємом 44 куб. км

води, що становить понад 90% від загальної

кількості всіх великих водосховищ України.

Водночас Україна перебуває на 125 місці

щодо запасів питної води на душу населення.

Недопустимими є безконтрольний допуск іно�
земних суден під будь�яким прапором світу та
старих за віком суден до внутрішніх вод Укра�
їни — це питання безпеки України (ст. 53).

6. Цей закон є ударом по українському
суднобудуванню, а можливо і останнім цвя�
хом у труні суднобудування України (п. 2 ч. 2.

ст. 9, ст. 53). Не буде українського суднобу�

дування — не буде кораблебудування. Ви як

Президент вимушені будете давати роботу

турецьким, англійським, корейським та

іншим компаніям та будувати кораблі в них

за рахунок платників податків України, що

фактично призведе до боргової залежності

України.

Поряд із цим підкреслю, що розбудовува�
ти треба економіку України, і я за співпрацю з
великими країнами світу із дотриманням між�
народних принципів права, зокрема принципу
взаємності допуску на внутрішні ринки, який
потрібно закріплювати міжнародними догово�
рами України.

Керуючись наведеним, вимушений звер�
нутись до Вас, пане Президенте України, з
проханням застосувати право вето на Закон
України №1182�1�д і провести серйозну на�
раду з питань реформування ВВТ під Вашим
особистим головуванням за участі віце�
прем'єр�міністрів з питань стратегічних галу�
зей промисловості України та євроінтеграції,
міністрів оборони, екології, енергетики, ін�
фраструктури, представників Антимонополь�
ного комітету, ДРС та інших центральних ор�
ганів влади.

Я як спеціаліст готовий зі своєю коман�
дою допомогти Вам особисто у впровадженні
норм, які дійсно сприятимуть розвитку еко�
номіки України та захищати безпеку України.

Додатки:
— порівняльна таблиця до проекту Зако�

ну України №1182�1�д «Про внутрішній вод�

ний транспорт» на 11 арк.;

— копія листа УСПП, Ради підприємців

при КМУ, УАК, УЗА, Асоціації «Укрсудпром»,

ТПП України, ТО «За відродження річки Дні�

про, як головної транспортної артерії Украї�

ни», №20/11 від 15.12.20 р. на 8 арк.;

— копія листа Міністерства енергетики

України №26/1.4�7.2�24302 від 27.11.20 р. на

2 арк.;

— копія листа ВМС ЗСУ №154/111/830

від 26.02.2020 р. на 2 арк.

З повагою, 

Герой України, 

генеральний директор

ТОВ СП «НІБУЛОН» 

Олексій Вадатурський
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АСТАРТА
АГРОПРОМХОЛДИНГ АСТАРТА оголосив підсумки

осінньої збиральної кампанії та виробництва цукру за

2020 рік. Як йдеться у повідомленні компанії, підпри�

ємства АСТАРТИ завершили агровиробничий сезон�

2020 збором кукурудзи (411 тис. тонн) та цукрових буря�

ків (майже 1,5 млн тонн). Враховуючи негативний по�

годний вплив на рослини впродовж усього року, а саме

затяжну посуху в східних та центральних областях Укра�

їни і весняні заморозки на заході, показники врожай�

ності передбачувано нижчі за минулорічні. Так, середня

валова врожайність кукурудзи склала 68 ц/га, а цукро�

вих буряків — 429 ц/га. При цьому цукристість буряків

збереглася на високому рівні та в середньому по підпри�

ємствах компанії становила більше 17% (середнє зна�

чення в Україні — 16,3%, згідно з даними «Укрцукру»

на 11.12.2020).

Оскільки рівень вологозабезпечення ґрунту у схід�

них областях залишається незадовільним, на наступний

рік компанія передбачила адаптацію технологій виро�

щування. Зокрема, це зменшення норми висіву для

більшої площі живлення рослин та додаткове міжрядне

внесення рідких добрив. Також розглядається збільшен�

ня площ іригації за умови доступу до державної меліора�

тивної системи.

«Попри всі негативні чинники цьогорічного сезону,

АСТАРТА залишається лідером цукрової галузі. Цукро�

ві заводи компанії виготовили майже 226 тис. тонн

цукру. Таким чином, за прогнозом, ми зберігаємо част�

ку ринку на рівні 22% від загального обсягу виробниц�

тва в Україні.

Частка цукру вищої категорії в АСТАРТІ зросла до

99% (95,5% у 2019 році), в тому числі було вироблено

близько 70 тис. тонн цукру екстра�класу. Наші підпри�

ємства черговий рік продемонстрували кращі серед

крупних виробників вихід цукру з тонни сировини та

коефіцієнт виробництва. Зокрема, Яреськівський завод

виготовляє з тонни цукрових буряків майже 168 кг

цукру, тоді як середній показник в Україні становить 136

кг/т. Такі показники говорять про системну роботу над

підвищенням ефективності виробництва та кваліфіка�

ції нашого персоналу, і дають нам впевненість в успіху і

наступного року.

Завдяки роботі заводів згідно з передовою євро�

пейською логістичною схемою «поле�завод» вдалося

зменшити втрати цукрових буряків при їх розвантажен�

ні та перебуванні на приймальному пункті. Саме такий

підхід разом з інструментами системи операційного

вдосконалення АСТАРТИ (СОВА) дозволив підвищити

частку цукру вищої категорії у загальному виробництві»,

— розповів виконавчий директор АСТАРТИ Валерій

Соколенко.

Кернел
«КЕРНЕЛ», одна з найбільших українських аграрних

груп, 14 січня 2021 р. виплатить дивіденди за 2020 фі�

нансовий рік (ФР, липень 2019 р. — червень 2020 р.) у

розмірі $0,42 на акцію акціонерам, які були в реєстрі на

7 січня 2021 р. Згідно з повідомленням компанії на Вар�

шавській фондовій біржі, загалом на дивіденди по 84,3

млн акцій буде направлено $35,3 млн. Про це 15 грудня

повідомило агентство «Інтерфакс�Україна».

Відзначається, що курс акцій «Кернел» до закриття в

понеділок, 14 грудня, становив PLN45,25 за штуку в по�

рівнянні з PLN39,35 на момент оголошення про плани

виплати таких дивідендів 9 грудня.

Також уточнюється, що «Кернел» завершив 2020 ФР

з чистим прибутком $123 млн, що на 31% менше, ніж у

2019 ФР. Його виручка зросла на 4% — до $4,11 млрд,

EBITDA — на 28%, до $443 млн. Чистий борг компанії

за підсумками 2020 ФР зріс на 41% — до $980 млн.

Нагадаємо, що «Кернел» — виробник і експортер со�

няшникової олії. Працює в таких бізнес�сегментах, як

виробництво, експорт і внутрішні продажі соняшнико�

вої олії, рослинництво, експорт зернових культур, на�

дання послуг зі зберігання та перевалювання зерна на

елеваторах і в портових терміналах.

Group DF
ЧЕРКАСЬКИЙ «Азот», що входить до групи підпри�

ємств азотного бізнесу Group DF, завершив модерніза�

цію цеху М�5 з виробництва слабкої азотної кислоти,

що є сировиною для виробництва аміачної селітри. В

даний проєкт було інвестовано 18 млн грн. Про це 15

грудня повідомила прес�служба компанії.

«Масштабний проєкт з модернізації цеху М�5 тривав

майже 1,5 року. Модернізація цеху дозволила поліпши�

ти весь процес виробництва, дала можливість заощади�

ти енергоресурси. Також завдяки реалізації зазначеного

проєкту ми зменшили знос технологічного обладнан�

ня», — підкреслив голова правління ПрАТ «АЗОТ» Віта�

лій Скляров.

Також він додав, що під час модернізації була про�

ведена масштабна реконструкція системи управління

технологічним процесом у відділенні №1 — застарілу

систему контролю та автоматики було повністю замі�

нено на сучасну розподільчу систему управління тех�

нологічним процесом із застосуванням мікропроцес�

орної техніки.

«Головна перевага нової системи — «швейцарська»

точність всіх вимірювань і легкість в управлінні ви�

робництвом. Всі необхідні параметри в режимі реаль�

ного часу відображаються на моніторах комп'ютерів

центрального пульта управління», — зазначив В.

Скляров.

Уточнюється, що після проведення пусконалагоджу�

вальних робіт нова розподільча система запущена в ро�

боту у відділенні №1, де всього працює 3 агрегати з ви�

роблення слабкої азотної кислоти.

КПС Груп
КОМПАНІЯ «КПС Груп» побудує мультимодальний

термінал з перевалювання вантажів у Києві. Про це 16

грудня повідомив менеджер проектів «КПС Груп» Сер�

гій Овчинніков, пише прес�служба компанії.

«Даний об'єкт складатиметься з транспортно�логі�

стичного комплексу з гілкою залізничних колій,

складськими приміщеннями, причальним комплексом

для різних типів вантажів протяжністю не менше 400 м,

також новий перевалочний термінал буде обладнаний

сучасним вантажно�розвантажувальним комплексом»,

— підкреслив С. Овчинніков.

Відзначається, що будівництво нового терміналу з

перевалювання вантажів заплановано на орендованій

земельній ділянці площею близько 16 га, розташованій

на території київської промзони «Теличка».

За оцінками С. Овчиннікова, обсяг інвестицій в про�

єкт складе від $50 млн до $100 млн, а термін реалізації —

близько 5 років.

Крім того він додав, що новий мультимодальний

термінал в найближчі 5�7 років дозволить збільшити

обсяг перевалки вантажів у Києві більш ніж в 2 рази —

до 4,5�5 млн тонн на рік.

A.G.R. Group
В АГРАРНОМУ холдингу A.G.R. Group в Україні закін�

чили збирання сої та кукурудзи. Про це повідомила

прес�служба компанії.

Відзначається, що поточного сезону компанія сіяла

на своїх землях сою та кукурудзу. Загальна площа посівів

склала 27,09 тис. га.

Після офіційного закінчення збиральної кампанії в

агрохолдингу 11 грудня її аналітики підбили підсумки

врожаю кукурудзи та сої. У підсумку була визначена

врожайність кукурудзи на рівні 7,8 т/га, а сої — 2,7 т/га.

«Це добрий результат для нас, і він вищий за серед�

ню врожайність по Україні. Зазначу, що 2020 р. зі своїми

«сюрпризами» не завадив нам досягти таких показни�

ків. Все завдяки тому, що ми заздалегідь підготувалися

до посівної, до збирання, багато експериментували та

впроваджували нові технології», — підкреслив голова

правління A.G.R. Group Ігор Шестопалов.

Нагадаємо, що A.G.R. Group — це приватний сільсь�

когосподарський холдинг, який об'єднує 19 українських

компаній, що спеціалізуються на вирощуванні зернових

культур. Агрохолдинг обробляє землі, розташовані в

Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській обла�

стях. Площа сільськогосподарських земель становить

28,8 тис. га.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 23 грудня 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 48,30 1 070 3,1% 6,7%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 5,90 630 0,7% $39,2%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 25,40 172 8,5% 58,8%

ІМК Варшава IMC PW PLN 18,10 162 11,0% 45,4%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 75,00 122 $9,6% 0,7%

Агротон Варшава AGT PW PLN 4,32 25 2,9% 16,8%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,64 5 $1,5% 45,5%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,01 1 0,0% $95,0%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 22.12.2020 (07:30) по 25.12.2020 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь
Ріпак/

Ріпак 1 кл. Сорго
Соняш�

ник
Соя

Куку�
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 8170 8150 8050 – – 7550 – – 19000 16900 7270
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 8080 8060 7960 – – 7450 – – 18900 – 7180
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 8020 8000 7900 – – 7390 – 6850 18850 16750 7120
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 8080 8060 7960 – – 7450 – – 18900 16800 7180
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 8070 8050 7950 – – 7440 – – 18900 16800 7170
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 7950 7930 7830 – – 7320 – 6800 18850 – 7050
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 8020 8000 7900 – – 7390 – 6850 18850 16750 7120
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 8125 8105 8005 – – 7505 – 6900 – – 7225
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 7860 7840 7740 – – 7230 – – 18800 – 6970
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 7930 7910 7810 – – 7300 – – 18800 – 7030
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 7900 7880 7780 – – 7280 – 6650 18750 16650 7000
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 7750 7730 7630 – – 7100 – – 18650 16550 6850
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 7790 7770 7670 – – 7140 – – 18700 16600 6890
Філія «Зеленодольська», Дніпропетровська обл. – 7990 7970 7870 – – 7360 – – 18850 – 7090
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 7750 7730 – – – 7100 – – 18650 16550 6850
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 7750 7730 7630 – – 7100 – – – 16550 6850
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 7700 7680 – – – – – – – 16500 6800
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 7700 7680 7580 – – – – – – 16500 6850
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 7700 7680 – – – 7050 – 6550 18600 16500 6800
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 7700 7680 7580 – – 7050 – – 18600 16500 6800
Філія «Денихівська», Київська обл. – 7800 7780 7680 – – 7180 – – 18700 16550 6900
Філія «Переяславська», Київська обл. – 7750 7730 – – – 7100 – – 18600 16550 6850
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 7700 7680 7580 – – – – – 18600 16500 6850
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 7450 7430 7330 – – 6900 – 6250 18500 – 6470
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 7550 7530 7430 – – – – – – – 6570
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 7600 7580 7480 – – – – – 18550 16400 6750

ПШЕНИЦЯ. Останні два тижні на

ринку пшениці намітилась впевнена тен�

денція до зростання. Насамперед це

пов'язано з введенням у Росії експортного

мита з 15.02.2021. Окрім того, останнім

часом російські експортери потерпали від

спроб затягування митного оформлення

вантажів у портах. Таким чином влада кра�

їни намагається завуальовано скорочувати

обсяги вивозу зерна в грудні�січні з пере�

носом на лютий, коли вже будуть діяти

митні обмеження.

Покупці з Північної Африки, що є тра�

диційними споживачами чорноморської

пшениці, спостерігаючи за зростанням цін,

активізували свій інтерес, тим самим даючи

новий поштовх цінам у бік підвищення. 

Страйки профспілок в Аргентині також

негативно вплинули на темпи поставок

пшениці за традиційними напрямками ек�

спорту цієї країни — до Бразилії та Західної

Африки. Місцеві покупці, усвідомлюючи

ризик затримки надходження партій збіж�

жя, почали розглядати закупівлю з інших

країн�експортерів, що також позитивно

вливає на рівень світових цін.   

Австралія, ще одна з найбільших країн�

експортерів пшениці в світі, вже сформува�

ла продажі на перші три місяці 2021 року,

тож швидше за все поточний попит з Азії

покупці намагатимуться покрити за раху�

нок поставок із чорноморського регіону. 

У цілому, на світовому ринку пшениці

останнім часом панують фактори впевне�

ного попиту, що і обумовлює зростання цін

у короткостроковому періоді, доки не бу�

дуть покриті потреби споживачів до нового

врожаю 2021 року.  

Станом на 14.12.2020 в Україні було по�

сіяно озимої пшениці 100%, загальна

площа посівів складає 6,1 млн га та посту�

пається показнику минулому року на 8%.  

Станом на 23 грудня закупівельні ціни в
портах України наступні: пшениця 2�го класу
— 8100�8250 грн/т, 3�го класу — 8100�8250
грн/т, 4�го класу: 8050�8150 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Ринок ячменю залишається

досить спокійним, на настрої покупців

впливає передсвятковий період. На відміну

від них, продавці активно намагаються здій�

снити продажі та поступово знижують ціно�

ві пропозиції. Укотре перенесено на тиж�

день тендер в Йорданії. Китай має пропо�

зиції на поставки з лютого по травень, що

дає змогу місцевим покупцям почуватися

досить комфортно, не поспішати та обирати

найбільш прийнятні умови закупівлі. 

Станом на 14.12.2020 в Україні озимим

ячменем засіяно 100% прогнозованих

площ, обсяг яких виявився меншим на 100

тис. га проти минулорічного. 

Станом на 23 грудня закупівельні ціни в
портах України на ячмінь наступні: 7250�
7550 грн/т.

КУКУРУДЗА. Незважаючи на зростан�

ня біржових котирувань, фізичний ринок

перебуває у стані спокою. При цьому маємо

перевагу у кількості пропозицій продажу

над попитом, що стримує потенційне збіль�

шення цін. Передсвятковий період частко�

во виправдовує зменшення активності по�

купців, які покрили свої потреби на най�

ближчі місяці та не поспішають фіксувати

порівняно високі рівні цін на більш пізні

поставки. Бо вірогідно очікують на цінове

зниження на фоні наближення жнив у Пів�

денній Америці. Погодні умови в регіоні

сприяли нормальному розвитку кукурудзи

щонайменше впродовж останнього місяця.

Саме на цей факт продовжують звертати

увагу міжнародні аналітики.

Очікується, що в наступному балансо�

вому звіті USDA буде переглянуто в бік

зменшення виробництво кукурудзи в

США, а також в Аргентині і Бразилії, що

може надати додаткову підтримку поточ�

ним котируванням на Чиказькій біржі.

Загалом зростання цін на українську ку�

курудзу повністю залежить від попиту з

боку Китаю, що наразі залишається досить

млявим. Тому сьогодні продавці демонстру�

ють бажання продати накопичені партії де�

шевше очікуваних раніше рівнів для змен�

шення потенційного ризику. Наразі уча�

сникам ринку досить важко прогнозувати

кон'юнктуру навіть у короткостроковому

періоді, що пов'язано з виникненням нових

штамів коронавірусу і новим зниженням

цін на нафту, після їхнього впевненого зро�

стання внаслідок оприлюднення результа�

тів випробувань протиепідемічних вакцин.

Станом на 14.12.2020 в Україні майже

завершено на 100% збирання кукурудзи,

намолочено близько 29 млн т (що на 5,4

млн т менше результату минулого року), се�

редня врожайність 5,57 т/га.  

Станом на 23 грудня закупівельні ціни в
портах України на кукурудзу наступні:
7150�7300 грн/т.

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

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

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на 22.12.2020

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 7175 – 7560 7550 – – – 6650
ТОВ «Королівське ХПП» – 7175 – 7560 7550 – – – 6650
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 6850
ТОВ «УкрАгроКом» – 7175 – 7560 7550 – – – 6650
ПАТ «Шарівське» – 7175 – 7560 7550 – – – 6650

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна



Інсектицид 
і велика політика
Так, ще 2000 року Американсь�

ке агентство з охорони навко�

лишнього середовища (ЕРА)

домовилося з Dow Chemical

про поступове припинення ви�

користання хлорпірифосу в

житлових приміщеннях. 2012

року його заборонили застосо�

вувати в американських школах

і поблизу них. 

2016 року в EPA перегляну�

ли оцінку ризику для здоров'я

людини для хлорпірифосу. Згі�

дно зі звітом, використання хі�

мікату у сільському господар�

стві також становить небезпеку

для людини. Тож у відомстві за�

явили, що повна заборона дія�

тиме від 2017 року. Тим не

менше, 2017�го заборону було

скасовано, що негативно впли�

нуло на репутацію щойно обра�

ного Президента США Дональ�

да Трампа. Зокрема, у ЗМІ по�

ширювалася інформація, що

новопризначений керівник

EPA за 20 днів до скасування

заборони зустрічався з керів�

ництвом Dow Chemical, а та�

кож, що компанія пожертвува�

ла $1 млн на інавгурацію новос�

печеного глави Білого дому. 

Як би там було, у лютому

нинішнього року під тиском

споживчих, медичних, науко�

вих груп та зважаючи на зрос�

таючі заклики до заборон хлор�

пірифосу в усьому світі, Corteva

AgriScience (раніше DowDu�

Pont, а ще раніше Dow Chemi�

cal) заявила, що припинить ви�

робництво хлорпірифосу.

Однак сама хімічна речовина

залишається доступною для ви�

робництва і продажу іншими

компаніями.

Українські реалії
АЛЕ Ж ПОВЕРНІМОСЯ до

України. За даними аналітиків

«УкрАгроКонсалт», в країні за�

реєстровано 38 препаратів на

основі хлорпірифосу. В агенції

відзначають, що цими препара�

тами обробляється близько 35�

45% посівів, тому введення об�

межень ЄС матиме істотний

вплив на експорт зерна з Укра�

їни.

Як розповіла на конферен�

ції віце�президент Cotecna In�

spection S.A. Аріна Корчмаре�

ва, в Україні Санітарними пра�

вилами і нормами встановлено

граничну межу залишків хлор�

пірифосу на рівні 0,1 мг/кг. За

даними досліджень компанії,

найбільше перевищення хлор�

пірифосу (за європейськими

нормами) спостерігається в

зразках української соняшни�

кової олії — на 45% поточного

року, і на 49% — 2019�го. На

другому місці ріпак із показни�

ками 28% і 58% відповідно.

Також вона відзначила, що

норма в 0,01 мг/кг для соняш�

никової олії встановлена вже

давно. 

Попри те, що хлорпірифос

жиророзчинний і в пшениці

його бути не повинно, тим не

менше, його залишки спостері�

гаються і в зерні цієї культури з

перевищенням нових євро�

пейських вимог. І хоча до країн

Європейського союзу ми ек�

спортуємо відносно небагато

пшениці, невдовзі чимало країн

будуть контролювати норми за�

лишків таких знакових інсекти�

цидів, як хлопірифос, в імпор�

тованій продукції, спрогнозува�

ла експертка. 

Крім того, хлопірифос не
єдиний пестицид, який може зав�
дати нам клопоту з експортом. 

«Перелік найменувань пе�

стицидів, які ми виявляємо з

року в рік, досить стабільний, і

найбільш ефективні і популярні

з них ми спостерігаємо регуляр�

но з незначними варіаціями у

відсотках перевищення. При�

сутність зазначених залишків

пестицидів у продуктах пере�

робки демонструє факт вико�

ристання конкретного переліку

хімікатів, який ми рекомендує�

мо до ретельного моніторингу. І

якщо з сирої олії залишки пе�

стицидів можна видалити в

процесі рафінування, то конта�

мінація шроту є значною про�

блемою», — зазначила А. Корч�

марева.

Про український експорт, і

до ЄС зокрема, розповів

Андрій Купченко, керівник

служби бізнес�проєктів ІА

«АПК�Інформ». Так, наша кра�

їна щомісяця в середньому по�

ставляє на зовнішні ринки

близько 6 млн тонн сільгосп�

продукції (йдеться про зернові

й олійні, рослинні олії, шрот),

при цьому частка відвантажень

до країни Євросоюзу становить

20%. 

Основною культурою для

поставок з України на ринок

ЄС залишається ріпак: із за�

гального обсягу відвантажень

поточного сезону 84% цієї олій�

ної культури спрямовані до

країн Євросоюзу. Потім іде ку�

курудза, третина поставок якої

з України також прямує до

Європи. У цьому напрямку

прямує чверть обсягів експорту

соняшникової олії і шроту.

За словами експерта, якщо

доступні поточного сезону об�

сяги насіння ріпаку вже відван�

тажено з країни, то кукурудза,

соняшникова олія і шрот мають

найбільший потенціал для ек�

спорту до ЄС у другій половині

сезону.

За словами президента Ук�

раїнської зернової асоціації

Миколи Горбачьова, очолюва�

на ним організація вже зверта�

лася до Мінекономіки, щоби

врегулювати дане питання. 

Україна наразі експортує 2/3

вирощуваної продукції. Щодо

експорту олії, то хоча в тоннах

показник і порівняно невели�

кий, в грошовому виразі він до�

волі суттєвий. Так, якщо мину�

лого року ми експортували

зерна на $9,6 млрд, то олії — на

близько $6 млрд. Тож загроза
дуже серйозна, і  сьогодні тільки
через державні органи влади,
державними інструментами пот�
рібно заборонити використання
хлорпірифосу при вирощуванні
сільгосппродукції. «Ніякі спро�

би лише переконання на сіль�

госпвиробників не вплинуть.

Адже це — ефективний і деше�

вий препарат, використання

якого не порушує будь�яких

норм українського законодав�

ства. На одній із нарад у про�

фільному міністерстві було за�

пропоновано окремо складува�

ти продукцію, яка може бути

поставлена до ЄС. Але так не

вийде. Адже на елеваторах ви�

користовується змішане збері�

гання продукції, в процесі чого

в будь�якому випадку вийде

мікс. І неможливо домовитися

зі всіма терміналами, щоб вони

вимірювали дану норму і яки�

мось чином регулювали. Вва�

жаю, що в даному питанні

необхідно тільки державне

втручання, яке змусить зробити

заміну пестициду на більш  від�

повідні для подальшої торгівлі

з ЄС», — зазначив він.

М. Горбачьов переконаний,

що вживати кардинальних за�

ходів (заборона препаратів на

основі хлорпірифосу, заборона

ввезення таких препаратів) слід

уже сьогодні, щоб у весняний

період до старту обробки полів

ЗЗР сільгоспвиробники розумі�

ли, які препарати використову�

вати. Причому міністерство має

проводити не тільки роз'ясню�

вальну роботу, як зараз, а взяти

ініціативу в свої руки. Хлорпі�

рифос можна замінити, і агро�

хімічні компанії готові запро�

понувати гідну альтернативу.

«Знаю, що певні термінали

взяли на себе ініціативу — за

свій рахунок здійснювати пере�

вірку на вміст хлорпірифосу.

Це, звісно, дуже хороший сер�

віс і це дає змогу такому термі�

налу бути більш конкурентноз�

датним, але не вирішує пробле�

му для України в цілому», —

зазначив він.

Також президент УЗА під�

креслив, що трейдери спільно в

жодному разі не будуть виста�

вляти ніяких ультиматумів сіль�

госпвиробникам, оскільки  «ця

дія може бути розцінена Анти�

монопольним комітетом Укра�

їни як змова».

Міністерство охорони нав�

колишнього середовища і при�

родних ресурсів України на сьо�

годні очікує фінальної позиції

від Міністерства охорони здо�

ров'я України щодо дозволених

норм залишкового речовини

хлорпірифос у сільгосппродук�

ції. Про це розповів заступник

міністра охорони навколиш�

нього середовища і природних

ресурсів України Михайло

Хорев.

«Виходячи з такої позиції, в

нашому відомстві буде прийма�

тися рішення щодо того, як далі
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«Вживати кардинальних заходів (заборона
препаратів на основі хлорпірифосу, заборона

ввезення таких препаратів) слід уже сьогодні, щоб у
весняний період до старту обробки полів ЗЗР
сільгоспвиробники розуміли, які препарати використо&
вувати. Причому міністерство має проводити не тільки
роз'яснювальну роботу, як зараз, а взяти ініціативу в
свої руки. Хлорпірифос можна замінити, і агрохімічні
компанії готові запропонувати гідну альтернативу».



в Україні реєструватимуться

препарати на основі даного пе�

стициду.  Можливо, будуть

зміни для деяких культур або ж

якийсь перехідний період. Це

стане зрозуміло після відповід�

ного наказу від МОЗ», — сказав

він.

За його словами, в Міні�

стерстві охорони навколишньо�

го середовища і природних ре�

сурсів хочуть привести укра�

їнський реєстр пестицидів у

відповідність із європейським.

«У нас за планом — зробити

реєстр пестицидів в електроно�

му вигляді в найближчі півроку.

Незабаром буде виписано тех�

нічне завдання, колеги з асоці�

ацій пообіцяли допомогти в да�

ному питанні. Також відомство

завершує роботу над порядком

уповноваження установ, які

здійснюють випробування.

Даний проєкт вже на фінальній

стадії і незабаром буде внесе�

ний на реєстрацію в Мін'юст.

Він дозволить мати адекватний

порядок і адекватний перелік

інституцій, які здійснюють ви�

пробування», — додав заступ�

ник міністра.

Якщо ж в Україні встано�

влять граничну норму залишків

хлорпірифосу в продукції на

рівні 0,01 мг/кг, в Міністерстві

охорони навколишнього сере�

довища і природних ресурсів не

бачать необхідності перереє�

страції препаратів з хлорпіри�

фосом, що були зареєстровані

за старими нормами (ліцензія

видається на 10 років). «Закон

зворотної сили не має і препа�

рат є зареєстрованим. Вважаю,

що в указі МОЗ повинен бути

зазначений певний перехідний

період для відмови від пестици�

ду. Але питання і в проблемах

аграріїв, — чи зможуть вони

везти цю продукцію на ек�

спорт», — резюмував він.

Віцепрезидент Асоціації

фермерів і приватних земле�

власників України В і к т о р

Шеремета зазначив, що як аг�

рарій він проти застосування

препаратів з хлорпірифосом і в

господарстві не використовує

вже понад 15 років. До того ж із

цією речовиною відмовляються

працювати робітники. «Якщо

ми вже працюємо на зовніш�

ньому ринку, ми повинні діяти

за тими правилами, що там від�

працьовані», — зазначив екс�

перт. 

За словами представниці ДП

«Комітет з питань гігієнічного

регламентування» Міністерства

охорони здоров'я України Тетя�

ни Яструб, 4 грудня відбулося
засідання Комісії з комплексного
гігієнічного нормування і регла�
ментування пестицидів і агрохімі�
катів, в ході якого було ухвалено
протокольне рішення знизити
максимально допустимі рівні
хлорпірифосу в усіх сільськогос�
подарських культурах до 0,01
мг/кг. Цей протокол уже напра�

влено до МОЗ на розгляд та за�

твердження відповідним нака�

зом. Також  вже розробляються

аналітичні методи контролю за�

лишків на рівні 0,01 мг/кг. 

Крім того, вже 2010 року
протокольним рішенням Комісії з
комплексного гігієнічного норму�
вання і регламентування пести�
цидів і агрохімікатів було заборо�
нено використання препаратів із
хлорпірифосом у побуті.

Також, за її словами, не про�

водиться належний постреє�

страційний моніторинг зареєс�

трованих пестицидів.

Керівник відділу якості ТОВ

«Оліяр» Ярослав Сич розповів,

що його компанія орієнтується

на європейські регламенти, ос�

кільки на наші ГОСТи і ДСТУ

ніхто не зважає. «Тема для нас

важлива, оскільки левова част�

ка нашої продукції йде на ек�

спорт до Європи. Ми не маємо

власних полів, на яких можемо

контролювати внесення пести�

цидів, тому виключно  споді�

ваємося на порядність поста�

чальників. І, якщо чесно, про�

контролювати (вміст пестици�

дів) при прийманні — місія нез�

дійсненна, бо переробляємо по

1000 тонн сировини на добу,

приїжджає по 100�200 машин

на добу. І витратити на кожну

машину 3 години часу фізично

нереально», — вважає він. До

того ж підприємство не має

змоги зберігати зерно від кож�

ного контрагента окремо. На

його думку, потрібно радикаль�

но заборонити використання

(препаратів на основі хлорпіри�

фосу). Законодавча заборона

вплине на те, що переробник,

якщо до нього будуть претензії

з  боку покупця в ЄС щодо

хлорпірифосу, зможе обґрунто�

вано звернутися до фермера,

який поставив сировину (хоча

тут незрозуміло, як визначити

приналежність зерна, виходячи з

заявлених умов на підприємстві

— неможливість зберігати зерно

окремо, відсутність вхідного

контролю — прим. авт.)

«Водночас хочу зауважити,

що ми працюємо з 2013 року, і

за весь цей час ні в олії, ні в

шроті у нас не було перевищен�

ня по хлорпірифосу, навіть із

тими новими нормами. Або

наші аграрії західні такі відпо�

відальні, або ж ми такі щаслив�

чики», — додав він.

Влада і бізнес  мають утри�

матися від радикальних і швид�

ких рішень щодо зниження до�

пустимих норм залишків хлор�

пірифосу в сільгосппродукції,

адже вони не дадуть результату.

Потрібен чіткий перехідний пе�

ріод. Таку думку висловив Вла�

дислав Седик, президент Фіто�

санітарної асоціації України.

«Я розумію, що ми повинні

відмовлятися від використання

пестицидів другої групи ток�

сичності, так само як і те, що

ми повинні виконувати вимоги

Європейського союзу, щоб і на�

далі постачати туди свою сіль�

госппродукцію. Питання є

лише щодо того, як саме прий�

мається це рішення, і як стиму�

лювати сільгоспвиробників,

щоб вони дотримувалися цих

вимог.  2020 року в Україні

ринок хлорпірифосу склав

близько $27 млн. Це величезні

гроші. Якщо говорити про

площу, на якій застосовувався

цей препарат, то вона сягає 3

млн га.  І  це досить велика

площа для цього пестициду.

Взяти хоча б одну культуру —

ріпак, площа якого 2020�го в

країні перевищила 1 млн га, то

близько 700 тис. га були обро�

блені цим препаратом», — заз�

начив він.

На його думку, якщо МОЗ
затвердить зниження допусти�

мих норм залишків хлорпірифо�
су в сільгосппродукції до 0,01
мг/кг, виникне колізія, коли, з
одного боку, в Законі України
«Про пестициди і агрохімікати»
всі препарати, які зареєстрова�
ні, дозволені до використання, а
з іншого — матимемо заборону
на перевищення допустимих
норм залишків.

«Заборонити або скасувати

реєстрацію препарату — не

вихід, а внесення змін до реє�

страційних даних — додаткові

фінансові та часові витрати,

яких ніхто не захоче. Також ви�

кликає питання — як в укра�

їнських реаліях відбуватиметь�

ся контроль? Різкої відмови від

використання хлорпірифосу

бути не може», — впевнений

В. Седик.

Директор ТОВ «Агроаналіз»

Вадим Дудка зазначив, що

сама по собі заборона викори�

стання препаратів на основі

хлорпірифосу нічого не вирі�

шує. Виробники використову�

ватимуть або старі запаси, або

ж вдаватимуться до контра�

фактної продукції. 

«Поняття отрута завжди ви�

ражене кількісно. Абсолютна

отрута — гранична рідкість. Ми

знаємо, що є препарати, які

забороняють безвідносно до

кількості, як це було зроблено з

хлорорганічними сполуками,

оскільки вони можуть накопи�

чуватися в організмі людини і

викликати негативний вплив.

Це препарат першої групи ток�

сичності. Препарати на основі

хлорпірифосу і хлорпірифос�

метилу відносяться до другої

групи токсичності, а іноді і до

третьої», — зазначив він. Рі�

шення знизити норми залиш�

кової кількості діючої речовини

в продукції цілком логічне,

адже покупець може виставля�

ти будь�які  вимоги до неї.

Однак забороняти використан�

ня препаратів він вважає недо�

цільним.

За його розрахунками, за

дотримання технології внесен�

ня препаратів, навіть теоретич�

но неможливо перевищити нові

вимоги ЄС. «Наскільки право�

мірною є вимога до зниження

залишкової кількості, настільки

ж неправомірною є заборона

використання даних хімікатів»,

— вважає він. 

При забороні використання

препаратів на основі зазначе�

них хімікатів може виникнути

ще одна проблема. «Ми, укра�

їнці, заслуговуємо на те, щоб

споживати безпечну продук�

цію. Я цілком поділяю цю по�

зицію, але знаю, що внаслідок

заборони наша продукція без�

печнішою не стане. Сьогодні

гостро стоїть проблема стійко�

сті шкідників до пестицидів.

Хлорпірифос у нас застосову�

ється до таких небезпечних

шкідників, як тута абсолюта на

томатах і картопляна міль на

картоплі, капустяна міль на рі�

паку і на картоплі. І питання

тут не в  тому,  щоб знайти

якийсь суперпрепарат, а в тому,

щоб правильно вибудувати за�

хист, дотримуючись чергування

препаратів по діючим речови�

нам, а краще по механізму дії.

Чим вужчий у нас спектр пре�

паратів, тим швидше будуть ви�

никати стійкі популяції… Що

робить фермер, коли препарат

працює погано? Дві речі: збіль�

шує дозу, не дивлячись на тех�

нологію, і частоту і кількість

обробок. Ми отримаємо пере�

вищення залишків по іншим

препаратам», — сказав він і

додав, що об'єктивним показ�

ником шкідливості препаратів

є допустима добова доза, яка

щодо хлорпірифосу в ЄС не

змінювалася і є значно вищою,

ніж у деяких інших препаратів,

які прийдуть йому на заміну.

На його думку, більш ефек�

тивний і розумний спосіб вирі�

шення проблеми — організація

жорсткого контролю за тим,

щоби в продукції не було пере�

вищення норм залишкових

кількостей. «Потрібні лабора�

торії, які зможуть це зробити, і

в Україні такі лабораторії є. І

вони сьогодні не завантажені.

Це державні лабораторії, і дер�

жаві простіше домогтися впро�

вадження нових стандартів», —

сказав він. Щодо переробни�

ків, які не можуть затримувати

машини постачальників, він

зауважив, що, можливо, у та�

кому разі слід організовувати

перевірку, відбирати зразки

безпосередньо на полях у фер�

мерів.  
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«Рішення знизити норми залишкової кількості
діючої речовини в продукції цілком логічне, адже

покупець може виставляти будь&які вимоги до неї.
Однак заборона використання препаратів може бути
недоцільною».



Самополивний ґрунт —
очікування від розробки
ІНЖЕНЕРИ з Техаського університету створили

новий тип ґрунту, який може витягувати воду з пові�

тря і розподіляти її між рослинами. На думку фахів�

ців університету, цей самополивний ґрунт може здій�

снити революцію в сільському господарстві. Є тільки

одне «але».

Цей новий тип самополивного ґрунту може роз�

ширити мапу придатних для землекористування зе�

мель по всьому світу до місць, які раніше навіть не

були придатні для постійного проживання людини.

За даними Техаського університету, використання

таких ґрунтів також зменшує споживання води у

сільському господарстві, що особливо актуально в

умовах дедалі частіших посух.

Із гелем в основі. Розроблена інженерами «си�

стема зрошення атмосферною водою» використовує

надпоглинаючі вологу гелі для захоплення й утри�

мання води з повітря. Коли ґрунт нагрівається до

певної температури, гель випускає воду, роблячи її

доступною для рослин. Далі, коли вода розподіляєть�

ся в ґрунті, частина її повертається в повітря, збіль�

шуючи вологість і полегшуючи процес вирощування

рослин. 

«Забезпечення окремого сільського господарства в

районах, де важко побудувати зрошувальні та енерге�

тичні системи, є вирішальним для звільнення сільсь�

когосподарських культур від складного ланцюга водо�

постачання, оскільки ресурси стають дефіцитними»,

— сказав пан Гуйхуа Ю, доцент матеріалознавства уні�

верситетської кафедри механічної інженерії.

Кожен грам ґрунту з гелем може витягти приблиз�

но 3�4 грами води. Залежно від посіяних рослин,

близько 0,1�1 кілограм ґрунту може забезпечити до�

статньо води для зрошення близько квадратного

метра сільськогосподарських угідь, стверджують ін�

женери.

Експерименти. Науковець Гуйхуа Ю разом із ко�

мандою провели експерименти на даху будівлі

Інженерного навчального центру Школи Корелла

в Техаському університеті (Остін), щоби перевірити

якості такого ґрунту. Вони виявили, що гідрогеле�

вий ґрунт здатний утримувати воду краще, ніж пі�

щані ґрунти, що містяться в сухих районах, і їм по�

трібно набагато менше води для вирощування ро�

слин.

Під час чотиритижневого експерименту група вия�

вила, що в ґрунті утримується близько 40% від почат�

кового рівня вологи. На відміну від цього, піщаний

ґрунт залишав лише 20% води вже через тиждень.

В іншому експерименті команда посадила редис в

обох типах ґрунту. Редис у гідрогелевому ґрунті пере�

жив 14�денний період без зрошення після початково�

го етапу, коли рослини поливали, щоб переконатися,

що вони вкорінилися. Редис у піщаному ґрунті зро�

шували кілька разів протягом перших чотирьох днів

експерименту. Жодна редиска в піщаному ґрунті не

вижила більше двох днів після початкового зрошення.

«Більшість ґрунтів достатньо хороші, щоб підтри�

мувати ріст рослин, — сказав Фей Чжао, докторант з

дослідницької групи Ю, який керував дослідженням

разом із Сінгі Чжоу та Панпаном Чжаном. — Саме

вода є основним обмеженням, тому ми хотіли ство�

рити ґрунт, який зможе збирати воду із навколиш�

нього повітря».

Ґрунт для збору води — це перше велике застос�

ування технології, над якою група Ю працює понад

два роки.

Велике «але». Як завжди, між науковими досліда�

ми і впровадженням їхніх результатів у життя стоїть

чимало перепон.

За словами Гуйхуа Ю, гелі можуть бути комерцій�

но доступними для сільськогосподарського вироб�

ництва, але в майбутньому. «На даний час основні

компоненти гелю, включаючи водоуловлюючий гі�

гроскопічний полімер (поліпірол) та термореактив�

ний полімер, все ще відносно дорогі, оскільки немає

великомасштабного їхнього виробництва. Однак ми

вважаємо, що гелі можуть бути комерційно доступ�

ними для сільськогосподарського виробництва в

майбутньому завдяки кращому синтезу в промисло�

вих масштабах, а також подальшій оптимізації мате�

ріалів гелю та процедур виготовлення. Наприклад,

дослідження дуже дешевої сировини, яке триває,

може зменшити собівартість продукції; спрощення

процесу виготовлення може дозволити більш мас�

штабне виробництво матеріалів».

Професор Ю каже, що застосовувати гелі просто:

«Гелі можна легко змішати з будь�яким звичайним

ґрунтом при певному співвідношенні для посадки

різних культур».

Досліди показали,  що гелі не потрібно повторно

застосовувати. «Ми виявили, що гелі можуть добре

працювати принаймні більше місяця, коли ми впро�

ваджували наш проєкт. Ми вважаємо, що якщо їх не

пошкодять бактерії, вони завжди можуть працювати,

і немає необхідності застосовувати їх повторно», —

додав науковець.

На даний момент гелі тестували на таких культу�

рах, як редька, горох та салат. «Гелі можуть забезпечи�

ти достатньо води для їхнього проростання та росту.

Ми вважаємо, що їх можна використовувати для зро�

шення різних видів сільськогосподарських культур із

різними потребами у воді, додатково збільшуючи во�

дозабір у гелях та пристосовуючи співвідношення

між ґрунтом та гелями».

Agtech — перспективні 
напрямки на п'ять років
ЗА ДАНИМИ Juniper Research, світовий ринок тех�

нологій для сільського господарства (agtech) зросте

на 150% протягом наступних п'яти років. Загальна

вартість цього ринку досягне $22,5 млрд до 2025 року

з  $9 млрд доларів 2020�го.

У дослідженні «Agtech: Перспективи ринку, звіт

про нові можливості та прогнози на 2020�2025 роки»

сільськогосподарські датчики та управління ланцю�

гами поставок було визначено як ключові послуги,

що приноситимуть прибуток протягом наступних

п'яти років. Очікується, що до 2025 року ці дві послу�

ги становитимуть 67% від загального ринку, внаслі�

док впровадження нових рішень, які за відносно не�

великий кошт дозволяють збирати та аналізувати дані

про сільськогосподарські операції.

Щодо датчиків, згідно з доповіддю, рішення з

низьким енергоспоживанням є ключовими для май�

бутнього зростання і дедалі їхня кількість зростатиме.

У дослідженні прогнозується, що потреба в автомати�

зації процесів збирання даних збільшить кількість

моніторингових датчиків до 436 млн до 2025 року зі

170 млн 2020�го. Це такі датчики, які дозволяють

контролювати погоду, зволоження та рівень рН ґрун�

ту, щоб мінімізувати експлуатаційну неефективність.

Також прогнозується, що послуги з мікросільсь�

кого господарства (дрібне рослинництво) переви�

щать $6,7 млрд до 2025 року з $2,7 млрд 2020�го, фак�

тором розвитку при цьому стане поширення іннова�

ційних послуг agtech, таких як вертикальне землероб�

ство та автоматизоване управління посівами.

З датчиком на рослину
ДОСЛІДНИКИ Singapore�MIT Alliance for Research

and Technology розробили портативний оптичний

датчик, який дозволяє швидко контролювати стрес

рослин — новий інструмент, який допомагає ферме�

рам та вченим рослинництва з ранньою діагности�

кою та моніторингом стану здоров'я рослин в реаль�

ному часі в польових умовах.

Новий портативний датчик може стати корисним

інструментом у точному землеробстві, даючи змогу

ранньої діагностики дефіциту азоту в рослинах, що

може спричинити передчасне в'янення листя та втра�

ту врожаю.

Хоча досліди з датчиком в основному стосувалися

вимірювання рівнів азоту в рослинах, пристрій також

знадобиться для виявлення рівнів інших фенотипів

стресового стану рослин, таких як посуха, спека і

холод, стрес. Широкий асортимент рослинних стре�

сових факторів, які можна виявити за допомогою цих

датчиків, а також їхня простота та швидкість можуть

зробити пристрої ідеальними помічниками фермерів

на полях для забезпечення здоров'я рослин.

«Хоча ми зосередилися на ранній та конкретній

діагностиці дефіциту азоту за допомогою датчика,

нам вдалося виміряти піки інших метаболітів, які

також чітко спостерігаються у таких популярних ово�

чах», — говорить доктор Чун Хао Хуанг, співавтор

розробки.

Команда вважає, що цей прилад може забезпечи�

ти мінімальний негативний вплив на навколишнє се�

редовище, включаючи мінімізацію забруднення вод�

них екосистем за рахунок зменшення стоку азоту та

проникнення його у водний шар.
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Наукові тренди в АПК: 
автоматизація рослинництва

Гелі в ґрунті витягують воду з повітря під час
прохолодних, більш вологих періодів вночі. Сонячне

тепло протягом дня активує гелі для викиду їх вмісту в
ґрунт. — Фото: Техаський університет

Портативний оптичний датчик, який дозволяє 
швидко контролювати стрес рослин

Надзвичайно вологопоглинаючі гелі — сухі і мокрі. —
Фото: Техаський університет



Наріжні камені стратегії

«Від ферми до виделки», яка

є  к л ю ч о в и м  е л е м е н т о м

European Green Deal.

Скорочення використання пе�
стицидів. Використання хімічних
засобів захисту сільгоспкультур в
ЄС має бути скорочене вдвічі до
2030 року.

Йдеться саме про зменшен�

ня використання хімічних пе�

стицидів, адже питання загаль�

ного використання навряд зни�

зиться, як і актуальність захисту

рослин. Згідно до даних Держ�

стату за 2020 рік, використання

ЗЗР в Україні становить 1,35

кг/га. Аналізуючи обсяги імпор�

ту, виходить більш реалістична

цифра — 2,5 кг/га, водночас як

в ЄС цей показник становить

3,1 кг/га. Тому певна фора, щоб

бути попереду в плані нижчого

використання пестицидів в Ук�

раїни є. Але варто враховувати,

що ЄС налаштований досягати

своїх цілей швидкими кроками

і згодом може перейти на ниж�

чий рівень використання пести�

цидів. Хоча це все ще дуже ве�

ликий виклик для основних

компаній — виробників ЗЗР.

Якщо Україна хоче досягти

показників, поставлених перед

нею ЄС, то це рівень в 1,55 кг/га

хімічних речовин. Він може бути

досягнутий за рахунок збільшен�

ня ефективності використання

пестицидів або нехімічних ЗЗР.

Для того, щоб мати помітний

прогрес у напрямку використан�

ня більш новітніх ЗЗР, що дають

змогу зменшити норми їхнього

використання на гектар, надва�

жливо схвалення ВРУ законо�

проєкту №2289, який дає мо�

жливість реєструвати новітні

препарати в Україні. Агросектор

розраховує на те, що в січні де�

путати ВРУ розглянуть законо�

проєкт у другому читанні, щоб

українські фермери не втрачали

ще один сезон без новітніх ЗЗР.

Скорочення використання
добрив. Стратегія «від ферми до
виделки» також передбачає за�
гальне скорочення використання
добрив щонайменше на 20%, а
зменшення втрат поживних ре�
човин принаймні на 50% при збе�
реженні родючості ґрунту.

Всі акцентують на зменшен�

ні використання добрив, але я

би робив акцент саме на змен�

шенні виносу поживних речо�

вин. Основна мета — досягти

цих цілей без шкоди для про�

дуктивності.

Щодо об'ємів використання

добрив, ситуація в Україні

також краща, — якщо в ЄС вне�

сення азоту понад 80 кг/га, то в

Україні — 40 кг/га. Тому якщо

говорити про зменшення на

20% до європейських показни�

ків, то це показник в 68 кг/га.

Тут ми маємо умовний запас

збільшення можливості внесен�

ня міндобрив.

Більш комплексною та ам�

бітною ціллю для нашої держа�

ви є удосконалення технологій

по зменшенню втрат поживних

речовин. Варто зазначити, що

Мінекономіки розмістило ко�

декс кращих с/г практик, і ми

бачимо на державному рівні зу�

силля щодо покращення техно�

логій агровиробництва для до�

сягнення цілей, які ставить ЄС.

Скорочення вживання анти�
біотиків у тваринництві. Євроко�
місія планує до 2030 року наполо�
вину зменшити використання
протимікробних засобів для
сільськогосподарських тварин та
аквакультури з метою задля зни�
ження ризику розвитку антимі�
кробної резистентності.

Згідно до світових даних, на�

разі Україна перебуває на доволі

низькому рівні використання

антибіотиків порівняно до ба�

гатьох країн ЄС. Але до 2030

року очікується, що застовуван�

ня в Україні антимікробних пре�

паратів суттєво зросте.

Для опрацювання цього пи�

тання на державному рівні є

розпорядження Кабміну «Про

затвердження Національного

плану дій щодо боротьби із стій�

кістю до протимікробних пре�

паратів» від 6 березня 2019 року.

Також у контексті запроваджен�

ня системи контролю за тварин�

ництвом в частині використан�

ня антибіотиків важливо схва�

лення законопроєкту №3318

про ветеринарну медицину та

благополуччя тварин, який до�

зволить імплементувати вимоги

ЄС щодо контролю за викори�

станням антимікробних препа�

ратів. Сподіваюсь, ВРУ також

матиме змогу розглянути зако�

нопроєкт в другому читанні в

січні 2021 року.

Поширення органічного зем�
леробства на всій території ЄС.
ЄС планує збільшити органічне
виробництво до 25% до 2030 року.

На 2019 рік, за даними Мін�

економіки, в Україні загальна

кількість земель з органічним

статусом сягає 468 тис. га, або

лише 1,1% від загальної площі

с/г земель країни. В розрізі на�

прямків стратегії «Від ферми до

виделки» тут відставання в Ук�

раїни найбільше.

Очевидно, тут прогрес може

бути в майбутньому. Нещодавно

набув чинності закон про функ�

ціонування Державного аграр�

ного реєстру та удосконалення

держпідтримки, який передба�

чає можливість держпідтримки

розвитку органічного вироб�

ництва.

Але, на мою думку, держпід�

тримки буде недостатньо без ро�

звитку внутрішнього ринку та

можливості розширення ек�

спортних ринків збуту.  Я би

зробив ставку на розвиток ек�

спорту. Наприклад, в ЄС при

імпорті з України діють загальні

квоти, без відокремлення орга�

нічної продукції. Тому одним із

заходів могла би стати лібералі�

зація її доступу до ринку ЄС для

українських виробників.

За інф. УКАБ, http://ucab.ua
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Стратегія ЄС 
«Від ферми до виделки» 
та її вплив на АПК України
АНАЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ Під час онлайн дискусії Ukrainian Business &
Trade Assoсiation щодо впливу Європейського зеленого курсу (European
Green Deal) на українську економіку Володимир Лапа, радник із
стратегічного розвитку президента УКАБ, розповів про місце агросектору
України згідно до тих цілей, які ставить Європейський союз у рамках
Зеленої Угоди. Далі — пряма мова експерта. 

Старт проєкту
утилізації тари
з1під ЗЗР
Європейська Бізнес Асоціація
(ЄБА) оголосила про старт про�
єкту «Відповідальне поводжен�
ня з використаною тарою з�під
засобів захисту рослин».
Згідно з повідомленням асоці�
ації, сьогодні в Україні, на жаль,
тара з�під засобів захисту ро�
слин, здебільшого, викидається
або повторно використовується
для виготовлення фальсифікату.
Ці фактори значно підвищують
ризики забруднення довкілля та
негативно впливають на здо�
ров'я людини. У всіх же цивілі�
зованих європейських країнах
ця тара підлягає утилізації. 
Новий проєкт ЄБА об'єднає сві�
тових виробників, аби запрова�
дити європейський механізм
утилізації в Україні. Йдеться про
впровадження Директиви

2008/98/ЄС від 19.11.2008 р.

про відходи. У проєкті брати�
муть участь ТОВ «АДАМА УКРА�
ЇНА», ТОВ «БАЙЄР», ТОВ «БАСФ
Т.О.В», ТОВ «НУФАРМ УКРАЇ�
НА», ТОВ «САММІТ�АГРО ЮК�
РЕЙН», ТОВ «СИНГЕНТА», ТОВ
«ФМС УКРАЇНА», ТОВ «ЮПЛ
УКРАЇНА». Його реалізація дасть
змогу збільшити обсяги збору та
переробки тари з�під ЗЗР, проа�
налізувати логістичні маршрути
для оптимізації процесу збору,
налагодити комунікацію між
усіма суб'єктами, а також підви�
щить ефективність поводження
з такою тарою. 
Проєктом також планується за�
пуск онлайн�платформи, яка
дасть змогу налагодити та опти�
мізувати процеси комунікації
між учасниками ринку та відсте�
жувати «життєвий цикл» тари від
моменту використання препара�
ту та переведення тари у катего�
рію відходів до моменту її пере�
робки або утилізації. Саме через
веб�майданчик кінцеві спожива�
чі (агрохолдинги, фермерські
господарства та ін.) зможуть
сформувати онлайн заявку на
збір тари з�під ЗЗР, а ліцензіат
(компанія, яка має чинну ліцен�
зію та реальні потужності для
здійснення операцій із небезпеч�
ними відходами) опрацювати
таку заявку та виконати відпо�
відні дії із збирання, перевезен�
ня, зберігання, перероблення та
утилізації використаної тари.
Очікується, що в результаті со�
ціально�відповідальні компанії�
учасниці зможуть забезпечити
належне поводження з викори�
станою тарою з�під ЗЗР відпо�
відно до європейських стандар�
тів, а держава має отримати
чіткі та прозорі правила функ�
ціонування ринку поводження з
тарою, які зможуть згодом
лягти в основу принципово но�
вого законодавства. 
Невдовзі буде оголошено про
проведення процедур закупі�
вель в рамках проєкту.

Володимир ЛАПА

Фото ілюстративне: Dezeen, https://www.dezeen.com



Звичай прикрашати дерева

сягає сивої давнини. Понад

дві тисячі років тому наші

пращури вважали, що в гіл�

ках дерев мешкають могутні

духи — як добрі, так і злі. І

щоби задобрити злих та зару�

читися підтримкою добрих у

повсякденному житті, вони

приносили духам щедрі  і

смачні дари, які розвішували

на гілках. 

ОСОБЛИВОГО шанування набу�

ли рослини, які повсякчас зали�

шалися зеленими, які люди рясно

прикрашали в період зимового

сонцевороту, або сонцестояння. У

Північній півкулі цей період при�

падає на 21�22 грудня, коли день

найкоротший і ніч найдовша.

Люди вірили, що сонце є богом і

що зима приходить щороку, бо бог

сонця починає хворіти і слабшає.

Вони святкували сонцестояння,

бо це означало, що нарешті бог

сонця почне одужувати. А вічно�

зелені гілки символізували, що зе�

лені рослини відродяться і рости�

муть знову, коли бог сонця набуде

сили і літо повернеться. Тому наші

предки розвішували вічнозелені

гілочки над своїми дверима та вік�

нами, як ми робимо це тепер,

через переконання, що вічнозеле�

ні рослини триматимуть подалі від

помешкань різних відьом, приви�

дів, злих духів та хвороби.

Стародавні єгиптяни шанува�

ли бога Ра, який мав голову ястру�

ба і носив сонце як палаючий

диск у своїй короні. Під час сон�

цестояння, коли Ра починав оду�

жувати від щорічної хвороби,

єгиптяни наповнювали свої бу�

динки зеленими пальмовим ли�

стям — символом перемоги життя

над смертю.

Давні римляни від 5 ст. до н.е.

відзначали сонцестояння кілька�

денним святом згоди і рівності під

назвою Сатурналії, на честь бога

землеробства Сатурна. Римляни

знали, що незабаром після святку�

вання ферми та сади знову стануть

зеленими та родючими. З цієї на�

годи припинялися всі роботи,

раби сідали до столу разом зі свої�

ми панами, які їм прислуговували.

У ці дні припинялася будь�яка во�

рожнеча, відкладалися суди й ви�

конання вироків, цього часу не

годилося обмірковувати воєнні

плани. Сатурнові приносили жер�

тви, будинки та храми люди при�

крашали вічнозеленими гілками,

веселі процесії рухалися вулицями

міста на бенкети та забави. Бать�

ки дарували малечі різні подарун�

ки, переважно воскові свічки та

глиняні ляльки. Імператори влаш�

товували пишні ігри. Деякі обряди

з Сатурналій перейшли до христи�

янської релігії. 

У Північній Європі таємничі

друїди, жерці древніх кельтів,

також прикрашали свої храми віч�

нозеленими гілками як символом

вічного життя. Войовничі вікінги

в Скандинавії вважали, що вічно�

зелені рослини — це особлива

рослина бога сонця Бальдера.

Традицію приносити живу

ялинку в хату і рясно її прикраша�

ти приписують набожним христи�

янам Німеччини від 16 століття.

Дехто з них будував різдвяні піра�

міди з дерева та прикрашав їх віч�

нозеленими рослинами та свічка�

ми, якщо деревини не вистачало.

Побутує думка, що Мартін Лютер,

протестантський реформатор 16

століття, вперше додав запалені

свічки на дерево: дорогою додому

одного зимового вечора він скла�

дав проповідь і був вражений бли�

ском зірок на небі, що мерехтіли

серед вічнозелених рослин. Щоб

відтворити цю захопливу сцену

для своєї родини, він встановив

дерево у головній кімнаті і при�

красив його гілками з запаленими

свічками.

Так само німецькі переселен�

ці привезли традицію прикраша�
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Різдво — давнє свято цілого світу



а наявність ялинки в будинку

стала американською традицією.

Символом свята стала Різдвя�

на ялинка Рокфеллерівського цен�

тру в Нью�Йорку. Вперше неве�

личке прикрашене деревце вста�

новили тут будівельники на буд�

майданчику 1931 року. Відтоді рік

від року дерево «зростало», а най�

вищою вона стала від 1948 року,

коли з Норвегії привезли живу

красуню заввишки 35 м. У наші

дні гігантське дерево Рокфеллерів�

ського центру прикрашають понад

25 тисяч різдвяних вогнів.

Щодо появи святкової Різдвя�

ної ялинки безпосередньо в укра�

їнській історії, то, за однією з вер�

сій, традиція пращурів прикраша�

ти дерева в період сонцестояння

пішла саме з території сучасних

України і Польщі, а звідти перей�

шла до Європи, і в тому числі до

Німеччини. 

Звичаї українського народу зі

святкування Різдва Христового,

різдвяних святок і вертепу непере�

вершено змальовані видатним

Миколою Гололем у повісті «Ночь

перед Рождеством». 

Повір'я, що в дні зимового сонцестояння відкри�

ваються двері між небом і землею, пояснює звідки

беруть свій початок і збереглася дотепер традиція во�

рожіння на святки. Тому цілком справедливим було

би повернення святкування Різдва Христового саме в

ніч 24 на 25 грудня, що відповідає юліанському ка�

лендареві. Після жовтневого перевороту і краху Ро�

сійської імперії, 1918 року Українська Народна Рес�

публіка перейшла на новий григоріанський кален�

дар, відтак Різдво перемістилося на 7 січня наступно�

го року. Більшовики теж запровадили його. Як і

Грецька церква, яка в 1920�х роках перейшла на

новий стиль, через що в ній сталося розділення, яке

триває досі. Від 1929�го в СРСР святкування Різдва

було взагалі заборонене. 

Дотепер у світі маємо різні дати святкування Різ�

два Христового — 25 грудня за західною традицією і

7 січня — за східною. 

25 грудня (новий стиль) відзначає Римо�като�

лицька церква, більшість протестантських церков, а

також частина православних: Константинопольська

(крім Афону), Антіохійська, Олександрійська, Кіпр�

ська, Болгарська, Румунська, Албанська і Грецька

церкви.

7 січня за новим стилем (25 грудня — старий

стиль): Єрусалимська, Російська, Сербська, Гру�

зинська, Чорногорська, та Польська Православні

Церкви, Монастирі Афону, Бесарабська митрополія

Румунської Православної Церкви, усі Українські

Православні Церкви, а також Східні Католицькі цер�

кви.

Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6

січня, в один день із Хрещенням Господнім.

В Україні нині святковими є обидві дати, тож

кожен із нас обирає її за своїм волевиявленням і ві�

росповіданням.

Як би там було, вважається, що доля кожного з

нас на майбутній рік вже відома, і саме в ці святкові

дні можна її дізнатися. Донині в Україні в традицій�

них різдвяних обрядах ключову роль відіграють діти,

«зоряні хлопчики з вертепу». Вони колядують по до�

мівках, несуть з собою різдвяні зірки з побажаннями

щастя в новому році. Традиція прикрашати ялинку

горіхами, фруктами, пряниками, ягодами, і горіхами

— це символічне уособлення прохання у Бога добро�

го врожаю, благополуччя, насіння якого щиро засі�

вається в ці святкові дні.

Підготував Артем Житков

ти ялинку на Різдво до Америки, до штату Пенсиль�

ванія у 1830�х роках. Але більшість американців

сприймали такі ялинки як язичницькі символи, та

й влада наполегливо боролася з такого роду вольно�

стями під час надважливого релігійного свята, тому

ялинки не набували масового поширення. Річ у тім,

що для новоанглійських пуритан, які оселились на

американських землях набагато раніше за німців,

Різдво було недоторканним. Другий губернатор па�

ломників, Вільям Бредфорд, писав, що він наполе�

гливо намагався усунути «язичницьке глузування» з

цього приводу, караючи будь�яку легковажність.

Впливовий Олівер Кромвель проповідував проти

«язичницьких традицій» різдвяних колядок, прикра�

шання дерев та будь�яких радісних проявів, «які ос�

кверняли цю священну подію». А 1659 року Гене�

ральний суд штату Массачусетс прийняв закон,

яким  будь�яке проведення часу 25 грудня, крім цер�

ковної служби, є кримінальним злочином. Ця суво�

ра заборона тривала до 19 століття, коли наплив ні�

мецьких та ірландських іммігрантів підірвав пури�

танську духовну спадщину.

Щодо Великої Британії, то 1846 року впливові і

величні королівські особи, королева Вікторія та її чо�

ловік німецький принц Альберт, були зображені в

популярному виданні «Illustrated London News»

(«Ілюстровані Лондонські новини» — див. фото на

стор. 12), які стояли зі своїми дітьми біля прикраше�

ної ялинки. На відміну від попередньої королівської

родини, Вікторія користувалася великою популярні�

стю у своїх підданих, і те, що відбувалося при дворі,

одразу стало модним — не лише у Великобританії, а

й по всіх численних Британських територіях в скла�

ді Об'єднаного Королівства.  

Як свідчить історія, до 1890�х років різдвяні при�

краси продукувала Німеччина, а от популярність но�

ворічних ялинок зростала навколо США. І якщо

європейці прикрашали невеликі ялинки, заввишки

не більше 1,2 м, то американцям з їхніми безмежними

лісовими масивами подобалося, щоб ялинки були від

полу й аж до стелі.

На початку 20 століття американці прикрашали

свої дерева переважно саморобними виробами, тоді

як німецько�американське населення продовжувало

використовувати яблука, горіхи та печиво з марципа�

ну. Електрика принесла різдвяні вогні, завдяки чому

ялинки могли світитися цілими днями. Тож ялинки

почали з'являтися на міських площах по всій країні,
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ГРУПА компаній «Нива Пере�

яславщини» — велика і дружна

багатодітна родина. Батьки сум�

лінно працюють технологами, аг�

рономами, водіями і комбайнера�

ми, інженерами й енергетиками,

вони вирощують хліб і будують

виробничі комплекси. І хоч дітла�

хи за віком маленькі, для батьків

вони — найвищі керівники, даро�

вані Богом, що є сенсом усього

життя. Вони знімають утому після

робочого дня своїми обіймами,

щиро радіють батьківській турботі

і новеньким іграшкам, і запросто

дарують батькам щастя і сенс жит�

тя. У родині «Ниви Переяславщи�

ни» — 975 дітей віком менше 17

років. А ще ж є онуки... 

Напередодні Новорічних та

Різдвяних кожній дитині працівни�

ків компанії традиційно вручають

смачні подарунки. Цьогоріч їхні

працьовиті батьки отримали го�

стинці для малечі на робочому міс�

ці від Діда Мороза і Снігуроньки. 

«Вважаємо, що компанія  — це

не тільки виробничі завдання і

спільна робота, невід'ємною її ча�

стиною є особливий корпоратив�

ний дух, коли кожен почувається

частиною цілого. Для кожного

співробітника його родина, його

діти, головна частина життя, для

багатьох сам сенс існування. По�

точного року через пандемію ми

не змогли організувати відпочи�

нок дітей на морі, але щасливі, що

можемо принести солодкий дару�

нок від компанії у кожну родину

наших працівників. 2020�го у нас

додалося молоді, народилося 35

немовлят. А це означає, що колек�

тив підприємства збільшується.

Щиро бажаємо всім діточкам гар�

ного святкування, здоров'я і чудо�

вих дарунків під ялинкою. А го�

ловне щасливого і мирного ди�

тинства», — такі побажання про�

лунали від Олександра Мості�

пана, Героя України, засновника

Групи компаній «Нива Переяслав�

щини».

* * *

Цього бентежного року напе�

редодні світлих і радісних свят

можна говорити, що «Нива Пере�

яславщини» змінила профіль і

створила цілий  підрозділ, який

долучився до виконання найва�

жливішої для дорослих справи —

розвезти подарунки малечі. Тради�

ційно багато років поспіль «Нива

Переяславщини» напередодні Но�

вого року приходить до освітніх

закладів, щоб привітати школярів,

у тих селах, де розміщені вироб�

ничі потужності компанії. 2020

року 2 тисячі подарунків було за�

везено до шкіл Згурівського, Ба�

ришівського, Яготинського, Бро�

варського району та Студеників�

ської громади.
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Чародії та директор ГК «Нива Переяславщини» Віталій ШАКЕЛЬ Новорічні подарунки від «Ниви» школярам Двірківщини

Подарунки для малечі від щирого серця

За матеріалами Фейсбук�сторінки ГК «Нива Переяславщини»
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Знижено прогноз світового
виробництва біодизелю
АНАЛІТИКИ Oil World знизили прогноз світового ви�

робництва біодизелю в п.р. до 44,8 млн тонн, що на 1,12

млн тонн поступається показнику минулого року (45,92)

млн тонн. При цьому зниження виробництва продукту

очікується вперше за останні 4 роки, протягом яких що�

річний приріст виробництва становив 2�5 млн тонн, пе�

редає ІА «АПК�Інформ».

Як пояснюється, зниження виробництва біодизелю

буде обумовлено зростанням цінового спреду між наф�

тою і сировиною для виробництва біопалива. Більше

того, пандемія COVID�19 і введені в багатьох країнах ка�

рантинні обмеження сприяли скороченню споживання

біодизелю.

Так, через зниження світового попиту на продукт і

високих виробничих витрат зниження вироблення біо�

дизелю за підсумками п.р. експерти очікують в ЄС до

14,7 млн тонн проти 15,08 млн тонн в 2019 р., а також в

Аргентині — до 1,18 (2,15) млн тонн, Індонезії — до 7,2

(7,48) млн тонн і Малайзії — до 1 (1,42) млн тонн.

У той же час, вже 2021 року в зазначених країнах об�

сяги виробництва біодизелю можуть відновитися. Так, в

ЄС вироблення продукту може зрости до 15,2 млн тонн

(+3,4% на рік), в Аргентині — до 1,3 млн тонн (+10%),

Індонезії — до 7,45 млн тонн (+3,5%), Малайзії — до 1,1

млн тонн (+10%).

У свою чергу, в ряді країн приріст виробництва біо�

дизелю 2021 року збережеться. Зокрема, експерти прог�

нозують подальше підвищення виробництва біопалива в

США до 7,85 млн тонн (+2,6%), Бразилії — до 6,14 млн

т (+8,3%), КНР — до 1,5 млн тонн (+15%), Сінгапурі —

до 1,83 млн тонн (+1,6%) і Таїланді — до 1,7 млн тонн

(+3%).

Світове виробництво біодизелю 2021 року, за прог�

нозами Oil World, може підвищитися до 46,8 млн тонн

(+2% на рік).

В ЄС підвищили прогноз 
виробництва кукурудзи
АНАЛІТИКИ Європейської комісії переглянули прог�

ноз виробництва кукурудзи в країнах ЄС (без урахування

Великої Британії) 2020/21 МР, підвищивши його з опри�

люднених у листопаді 60,2 млн тонн до 62,5 млн тонн.

При цьому прогноз імпорту кукурудзи знижено на

2 млн тонн за місяць — до 19 млн тонн.

Крім того, переглянуто в бік підвищення оцінку ва�

лового збору європейської пшениці поточного сезону —

з оприлюднених попереднього місяця 115,9 млн тонн до

116,1 млн тонн, тоді як прогноз експорту збережено на

рівні 24 млн тонн.

* 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 18 грудня 2020 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 223,49 6,0825 $0,0625 6,0925 $0,0475 6,0375 $0,0375 6,0675 $0,0275 6,1375 $0,0175
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 209,16 5,6925 $0,1200 5,7350 $0,1100 5,7575 $0,0900 5,8075 $0,0800 5,8775 $0,0725
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 208,89 5,6850 $0,0150 5,7725 $0,0100 5,8450 $0,0125 5,9250 $0,0100 6,0175 $0,0125
CBOT Чикаго (Кукурудза) 172,24 4,3750 0,1400 4,3925 0,1275 4,3975 0,1150 4,2300 0,0900 4,1850 0,0625

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

449,74 12,2400 0,5800 12,2375 0,5650 12,1925 0,5325 11,9100 0,4575 11,2650 0,3350

США. Ставки океанського фрахту на 18 грудня 2020 року

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

«Handymax» 
40$46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 18 15
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 16
Південь Південної Америки (Чилі) 20
Північ Південної Америки (Колумбія) 20 16 13
Схід Південної Америки (Бразилія) 22
Західна Африка (Нігерія) 29
Східне Середземномор'я (Італія) 41
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Ірак) 67
Близький Схід (Єгипет) 28
Японія 44 42

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 16
Західна Африка (Нігерія) 29
Близький Схід (Єгипет) 27

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 19
Європа (Роттердам) 17

Великі Озера

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

Північно$Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 30
Близький Схід (Ірак) 54
Близький Схід (Єгипет) 29
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 24
Тайвань 25 25
Південна Корея 24 24
Японія 24 24

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

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

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'21 +0,9448 173,2205

CME – Травень'21 +1,0236 173,6142

CME – Липень'21 +0,9448 174,0079

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень'21 $0,1065 158,4637

Euronext – Березень'21 +0,2129 157,4400

Euronext – Червень'21 0,0000 158,4637

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'21 +1,1023 224,5040

CME – Травень'21 +1,1023 224,8714

CME – Липень'21 +0,8084 222,6668

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень'21 $0,2948 170,1335

Euronext – Травень'21 +0,0983 168,7004

Euronext – Вересень'21 +0,3276 155,3927

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий'21 $0,2457 337,4007

Euronext – Березень'21 $0,2047 332,6918

Euronext – Серпень'21 $0,3112 318,3605

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Березень'21 0,0000 193,6007

CME – Травень'21 +0,3481 193,8908

CME – Липень'21 +0,3481 193,2526

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень'21 +8,4511 456,1363

CME – Березень'21 +8,5980 458,1939

CME – Травень'21 +8,4511 457,0916

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень'21 +7,4956 454,5885

CME – Березень'21 +7,4956 454,4783

CME – Травень'21 +9,0389 451,6123

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Січень'21 $0,2423 88,0176

CME – Березень'21 $0,2643 86,9824

CME – Травень'21 $0,1101 86,0132

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень'21 $4,8457 272,2414

CME – Березень'21 $4,5153 275,6554

CME – Травень'21 $4,5153 279,2897 

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Січень'21 +0,0013 –

CME – Лютий'21 +0,0013 –

CME – Березень'21 +0,0013 –

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Грудень'20 0,0000 2,4080

CME – Січень'21 0,0000 –

CME – Лютий'21 +0,0012 2,5330

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень'21 +1,9824 315,6388

CME – Травень'21 +1,1013 –

CME – Серпень'21 +1,3216 –
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* * *

22 січня 2021 року в м. Києві відбудеться Grain

Storage Forum «ELEVATOR». Організатори події —
Інформаційно�аналітична Група компаній «ProAgro
Group» та Українська зернова асоціація (УЗА).
Головна мета Форуму долучити до обговорення сьо�
годенних проблем та можливостей сталого розвитку
галузей зберігання, переробки продукції рослинниц�
тва, представників влади, бізнесу (елеватористів, по�
стачальників, будівельників, логістів, трейдерів
тощо), науки та посприяти впровадженню сучасних
інновацій в галузь і знайти оптимальні рішення щодо
підвищення ефективності роботи елеватора.
Форум включатиме:
— Grain Storage Expo— виставка ефективних рішень
зона бізнес�спілкування;
— Конференція «Зберігання та переробка зерна 2021»;
— Конференція «Трейдинг та логістика 2021»;
— Семінари�презентації від постачальників товарів та
послуг для галузі зберігання та переробки (10+);
— Семінари�практикуми від науковців та експертів (10+);
— Круглі столи з лідерами думок, експертами з інно�
вацій;
— Урочисту церемонію нагорождення переможців
конкурсів «Елеватор року 2020», «Переробник року
2020» (Переробник зернових , Переробник олійних),
«Логіст аграрного ринку 2020?, «Трейдер аграрного
ринку 2020»;
— Виступи близько понад 70 спікерів.
Конференція «Зберігання та переробка зерна

2021» розгляне такі питання:
— Проблеми сталого розвитку зберігання та перероб�
ки продукції рослинництва;
— Будівництво та реконструкція;
— Інновації та ефективність;
— Якість та безпека.
Конференція «Трейдинг та логістика 2021» зосе�
редиться на таких темах:
— Сучасний стан та перспективи розвитку логістики та
трейдингу продукції рослинництва та переробки;
— Елеваторна логістика. Залізниця. Річка. Море;
— Стратегії експорту;
— Трейдинг.

* * *

27�28 січня 2021 року в Києві (готель Ramada Enco�
re Kyiv) триватиме 5�та Конференція «Живлення

рослин. Інноваційні агротехнологічні рішення».
Організатор — компанія «Агротерра».
Конференція присвячена ефективним технологіям
живлення рослин та сучасним методам прибуткового
виробництва в різних кліматичних зонах.
Програма конференції:
— Проєкт FreeFarm — стратегія ефективного живлення
в різних кліматичних зонах.
— Управління живленням і вегетацією рослин як
ефективна протидія кліматичним викликам.
— Рідкі добрива як об'єктивна реальність сталого ви�
робництва.
— Ґрунт як основа продуктивності: підходи до обро�
бітку.
— Системи, що підвищують прибутковість: обладнан�
ня від Precision Planting.
— Польова практика впровадження технологій Free�
Farm упродовж надскладного 2020 року (візит на ви�
робничі потужності ТОВ «Рост Агро» 29 січня, огляд
полів, детальне ознайомлення з практичним досві�
дом, огляд техніки разом зі спікерами).
Під час конференції буде детально розглянуто аме�
риканський та вітчизняний досвід впровадження тех�
нології стрічкового живлення культур в аномальних
кліматичних змінах.
Можлива участь як у форматі оффлайн (безпосеред�
ня участь у залі), так і у форматі онлайн — перегляд
події на Youtube�каналі конференції.

* * *

9�11 лютого 2021 року у м. Запоріжжя (ВК «Козак�
Палац») запланована до проведення 20�та між�

регіональна спеціалізована виставка аграрного

бізнесу «АгроТехСервіс — 2021». Організатор та

підтримка: Запорізька торгово�промислова палата,
профільні відомства та асоціації.
Структура аграрного господарства Запорізької обла�
сті, зосередження великої кількості фермерських гос�
подарств, наявність якісної наукової бази та ряд нау�
ково�практичних заходів — основні складові успішної
участі у виставці «АгроТехСервіс».
Тематичні розділи виставки: екологічне землеробство;
сільськогосподарське машинобудування, техніка і
запчастини; засоби малої механізації; посівний
матеріал, зернові технології; технології зберігання,
переробки і транспортування с/г продукції; агрохімія
/ засоби захисту рослин / добрива; боенергетика;
тхнології в тваринництві і птахівництві; кмбікорм і
ветпрепарати; писадибне господарство; консалтинг,
страхування, банківські послуги; діджиталізація
агробізнесу.

* * *

11�12 лютого 2021 року в Києві (готель Hilton Kyiv)
відбудеться Форум зі сталого розвитку агробізнесу

в Україні (перенесений — раніше був запланований
на 6�7 жовтня 2020 року). Організатор — компанія
AVG. Співорганізатори — агропромхолдинг «АСТАР�
ТА�Київ» та Банк розвитку підприємництва FMO (Ні�
дерланди).
Мета заходу — сформувати в Україні міжнародно�орі�
єнтоване бізнес�середовище на основі найкращих
практик сталого розвитку. 
Про форум у цифрах:
— 2 дні;
— 200 учасників;
— >20 топових спікерів з України та Європи.
У програмі форуму:
— Виступи експертів з різних сфер бізнесу, представ�
ники міжнародних банків розвитку;
— Провідні світові практики реалізації екологічних, со�
ціальних та управлінських принципів;
— 5 найактуальніших тем щодо розвитку бізнесу май�
бутнього;
— Нетворкінг з представниками міжнародних компаній.

* * *

16�18 лютого 2021 року в Києві (МВЦ на Лівобе�
режній) відбудеться низка міжнародних виставок під
брендом «АГРОВЕСНА�2021» — • Міжнародна ви�

ставка інноваційних рішень у зерновому госпо�

дарстві «ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», • Міжнародна ви�

ставка ефективного тваринництва та птахівниц�

тва AGRO ANIMAL SHOW та • Міжнародна вистав�

ка промислового овочівництва, садівництва та

виноградарства «Фрукти. Овочі. Логістика». Орга�
нізатор: ТОВ «Київський міжнародний контрактовий
ярмарок».
Виставки АГРОВЕСНА об'єднують провідних операто�
рів ринку — виробників та дилерів галузі у форматі
спеціалізованої події. Тут створені оптимальні умови
для діалогу між керівниками, фахівцями сільськогос�
подарських підприємств, представниками влади та
виробниками обладнання, техніки, насіннєвого мате�
ріалу та засобів захисту для обміну сучасним досві�
дом та укладання контрактів.
Під час виставок АГРОВЕСНА буде реалізована наси�
чена ділова програма, зокрема:
— Агрохімічний форум 2020.
— Насіннєвий Форум 2020.
— Міжнародна конференція «Ефективне птахівництво».
— Agro Animal IT Forum. Digital�розробки в управлінні
фермами та інновації в годівлі.
— Голландсько�український ІТ агробізнес�форум.
— Зерновий індустріальний форум 2020. Борошно.
Переробка.
— VІ Британсько�український агробізнес форум:
«Ефективна молочна ферма» (співорганізатор: По�
сольство Великої Британії в Україні).
— День Франції в Україні. Міжнародна бізнес�конфе�
ренція: «Агробізнес у нових реаліях» (співорганіза�
тор: Посольство Франції в Україні).
— День Німеччини: «Врожаї та покращення — Внески
німецького бізнесу у створення вартості в аграрному
секторі України» (співорганізатор: Посольство Феде�
ративної Республіки Німеччина в Україні).
— 8�й День молодого спеціаліста.
— Конкурс АГРОБРЕНД.

* * *

22 лютого 2021 року в Києві (Прем'єр готель Русь)
відбудеться XIII Всеукраїнська конференція з між�

народною участю Молочний бізнес – 2020 (пере�
несена — раніше була запланована на 20 листопада
2020 року). Організатори: Інфагро, Спілка молочних
підприємств України.
Учасники конференції обговорять стан вітчизняної
молочної галузі та її позиції і перспективи на світово�
му молочному ринку, роль галузевих об'єднань і їх
участь в розробці урядових програм і заходів з під�
тримки галузі.
Відбудуться дискусії щодо вирішення проблем дефі�
циту сировини і дисбалансу молочного імпорту та ек�
спорту, можливостей модернізації переробних під�
приємств, а також підготовки фахівців сучасного
рівня для вітчизняної молочної галузі.
Основні теми:
— стан вітчизняної молочної галузі, її позиція і перс�
пективи на світовому молочному ринку;
— роль галузевих об'єднань і їх участь в розробці
урядових програм і заходів з підтримки галузі;
— дефіцит сировини на українському молочному
ринку і його наслідки для експортної торгівлі;
— дисбаланс молочного імпорту та експорту в Україні;
— реальні і дієві методи боротьби українських пере�
робників молока за внутрішній ринок;
— можливості модернізації переробних підприємств;
— проблема кадрів сучасного рівня для молочної га�
лузі — університети або спеціальне галузеве освіту.

* * *

8�11 червня 2021 року у Києві на території Націо�
нального Комплексу «Експоцентр України» проходи�
тиме 33�Я МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА

ВИСТАВКА «АГРО�2021», яка є найбільшою в Украї�
ні та Східній Європі у галузі сільського господарства.
Організатором виставки традиційно виступає ТОВ
«ТД «Промфінінвест». 
Вже вкотре на території Експоцентру України буде
зібрано більш ніж 1200 компаній із багатьох країн
світу.Цього року виставка матиме оновлений зовніш�
ній стиль, стане ще сучаснішою та ще цікавішою. Але
мета виставки лишається незмінною — успіх аграрно�
го бізнесу та процвітання України!
«АГРО�2021» є найважливішою подією агропроми�
слового сектору України і ефективною платформою
для демонстрації найновіших галузевих досягнень,
інноваційних рішень і технологій. Особлива увага
приділятиметься новинкам сільськогосподарської
техніки та устаткуванню, високопродуктивним поро�
дам свійських тварин, сучасним агротехнологіям як
для великих, так і малих аграрних підприємств. Що�
року виставку відвідують перші особи держави, ке�
рівництво АПК України, топ�менеджери агрохолдин�
гів, фахівці підприємств. Загальна кількість відвідува�
чів у минулі роки складала до 90 тисяч осіб щороку.
У рамках «АГРО�2021» відбудуться 12 спеціалізова�

них виставок: • ЕкспоАгроТех, • Агротранспорт і

логістика, • Біопаливо, • Hi�Tech Агро, • Animal'EX,

• Agro Build�Expo, • FishExpo, • Рослинництво і аг�

рохімія, • Organiс, Еквісвіт, • Сучасний фермер,

• EcoHouse.
Також програма виставки передбачає низку ділових
заходів, форумів, дискусійних панелей, науково�
практичних заходів, прес�конференцій, які забезпе�
чують відкритий діалог між приватним бізнесом і
державою, асоціаціями та іноземними представника�
ми. На «АГРО�2021» українські виробники зможуть
безпосередньо налагодити контакти із представника�
ми країн�лідерів світового аграрного сектору,  знайти
нових партнерів та клієнтів.
Окрім офіційної та ділової частини, виставка матиме
цілу низку цікавих та розважальних заходів. Зокрема,
це автомобільний фестивальз тест�драйвами • «Агро

Авто Шоу», кулінарний фестиваль • «AgroFood�

Fest», • український «Ярмарок» товарів народно�

го промислу та • «Ринг�Аукціон племінних тва�

рин».
Дізнатися про деталі виставки, ознайомитися із про�
грамою та зареєструватися для участі можна за поси�
ланням: https://agroexpo.in.ua.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Ми якось звикли, що кольори пред�

метів, що нас оточують, не викли�

кають у нас цікавості. Трава зеле�

на, небо синє, так повелося, нічого

не вдієш. Інша справа — творіння

рук людських. Тут можна докопати�

ся до джерел. У минулому числі ми

говорили переважно про жовтий

колір. Наразі час звернутися до

інших. 

Червоний хрест родом
з(під Сольферіно
Червоний хрест — символ Міжнародного

комітету Червоного Хреста — тісно

пов'язаний зі Швейцарією. 1859 року

швейцарський бізнесмен Жан Анрі Дюнан

став свідком битви при Сольферіно — ви�

рішальної баталії австрійсько�італійсько�

французької війни. Ці криваві події, що за�

лишили по собі на полі бою тисячі поране�

них, він описав у книзі «Спогади про битву

при Сольферіно». За його словами, у битві

загинуло понад 40 тисяч чоловік з обох

боків і ще стільки — протягом двох місяців

після події. 

«Відповідно, відкинувши міркування

щодо воєнної звитяги і слави, битва при

Сольферіно була європейським лихом», —

пише він. 

У книзі він приділяє багато уваги без�

ладу після битви: нестача персоналу, про�

довольства, ліків, а відтак і жахливі умови

для поранених. Водночас автор описує, як

сотні людей із різних верств населення —

селян і знаті — допомагали пораненим як

могли. «Чому б не заснувати добровільні

товариства, які під час війни надавали б чи

організовували допомогу пораненим?», —

запитує Дюнан. 

Книга широко розповсюдилася світом і

знайшла своїх палких прихильників. Тож у

лютому 1863 року благодійна організація

«Женевське товариство благоденства»

сформувала комітет із п'яти осіб з метою

розглянути пропозиції Дюнана. Пізніше

того ж року в Женеві було скликано міжна�

родну конференцію, в ході якої засновано

товариство «Червоний хрест». В якості

його емблеми обрали швейцарський пра�

пор, помінявши місцями кольори, тож за�

мість білого хреста на червоному з'явився

червоний хрест на білому. 

Комітет за емблемою згодом отримав

назву «Міжнародний Комітет Червоного

Хреста». Зараз організація є складовою ча�

стиною Міжнародного руху Червоного

Хреста і Червоного Півмісяця, який налі�

чує понад 17 млн осіб співробітників і доб�

ровольців. 

1864 року була прийнята перша Женев�

ська конвенція, що базувалася на ідеалах

Дюнана. 1901 року він став лауреатом пер�

шої Нобелівської премії миру разом з Фре�

деріком Пассі «За внесок в мирну спів�

працю народів».

Білий та інші халати
Неодмінним атрибутом лікаря все ще за�

лишається білий халат. Історія цього

«вбрання» білого кольору почалася після

публікації роботи доктора Джозефа Лістера

«Про антисептичні принципи і хірургічну

практику» 1867 року, хоча про одяг сам

доктор нічого не писав. А сталось так. Ро�

бота Лістера була натхнена дослідами Луї

Пастера, який довів, що гниття і бродіння

викликають мікроскопічні живі організми.

Вчений зазначав, що заразні хвороби ймо�

вірно потрапляють до організму людини

саме з зовнішнього середовища разом із

бактеріями. Лістер зробив висновок, що

потрібно застосувати якийсь розчин, який

би вбивав шкодочинних мікробів і при

цьому не шкодив організмові людини.

Першою такою рідиною став розчин кар�

болової кислоти, яким Лістер обробляв

свої руки, хірургічні інструменти, рану па�

цієнта. І результати невдовзі далися взна�

ки: 1869 року в його лікарні в Глазго оду�

жавших після операцій стало набагато

більше. Водночас сам Лістер продовжував

оперувати у старому синьому халаті, який,

як стверджували свідки, затвердів від крові.

Загалом наукова дискусія прийшла до того,

що карболова кислота — це добре, а в по�

єднанні з загальною чистотою приміщення

і чистотою одягу лікаря — це взагалі від�

мінно. 

Саме з того часу почали запроваджува�

ти спецодяг для лікарів, який до того ж

проходив дезінфекцію — або кип'ятіння,

або прання. Однак фарбована тканина

через вплив високих температур і хімічних

реагентів знебарвлювалася, тож згодом сус�

пільна думка дійшла висновку, що краще

використовувати білий одяг. По�перше, це

більш економічно, по�друге, на білому

краще видно всілякі забруднення, що мо�

жуть становити загрозу для пацієнта. 

Хірурги, щоправда, 20 століття повер�

нулися до лістерівського синього, а також

зеленого кольору уніформи, однак з нео�

дмінною її стерилізацією. Пояснення по�

лягає у специфіці зору людини. Білий колір

дуже добре відбиває світло і напружує зір,

тож у операційній, під світлом хірургічних

ламп, хірургу потрібно якомога менше по�

дразників, щоб не втомлювати очі. Це, на�

чебто, дуже просте рішення, але враховую�

чи те, що операції можуть тривати година�

ми, а від уважності хірурга залежать життя,

воно є водночас і дуже дієвим. 

Що ж до уніформи лікаря в цілому,

білий чи якогось іншого кольору халат, пі�

двищує довіру до нього з боку пацієнта. Це

вже довели сучасні дослідження. Адже зов�

нішній вигляд медичних працівників грає

не менш важливу роль, ніж їхні професійні

навички. Пацієнти схильні оцінювати про�

фесійний рівень лікаря, ґрунтуючись на

його зовнішньому вигляді. Наприклад, в

лікарні Royal Free Hospital (Лондон) про�

вели опитування серед пацієнтів і встано�

вили, що більшість респондентів віддають

перевагу фахівцям у білому халаті. Найча�

стіше пацієнти розповідають лікарям ін�

тимні подробиці, про які не говорять на�

віть близьким. Пацієнт має відчувати, що

він спілкується з серйозною і компетент�

ною людиною. Набагато складніше довіри�

тися лікареві, який виглядає як пересічний

хлоп з вулиці.

Колір і крила щастя
Усталеним виразом «синя птиця щастя»

наразі ми завдячуємо бельгійському пись�

меннику Морісу Метерлінку і його одной�

менній філософській п'єсі, в якій діти шу�

кають цього рідкісного птаха для спасіння

іншої людини. 

Популяризації вислову на радянських

теренах сприяла як загальна начитаність

населення, так і ВІА «Синя птиця», яка

згодом розпалася на кілька однойменних

колективів. Сюди ж слід додати Миколу

Гнатюка з популярною піснею «Птиця

щастя завтрашнього дня», і «Машину часу»

Андрія Макаревича з не менш популярною

«Птицею вдачі».

І хто зна, чим керувався Метерлінк при

написанні п'єси — своїм творчим задумом

чи багаторічною історією про синього

птаха щастя. Адже згадки про нього існу�

ють у багатьох культурах. Наприклад, у ки�

тайській міфології синій птах згадується як

посланець богів ще у період до нашої ери.

Є згадки про нього і в індіанському фоль�

клорі. Якщо ж територіально ближче до

Метерлінка, то згадки про блакитного

птаха щастя зустрічаються у давніх лота�

ринзьких казках (на даний час територія

Лотаринзького князівства разом із деяки�

ми іншими землями входить до складу

французького регіону Гранд�Ест, Німеччи�

ни, Люксембургу, Бельгії та Нідерландів).

Тож звідки в даному випадку «ростуть

ноги» у метерлінківського синього птаха

більш�менш зрозуміло. 

Зелений — 
колір давньої битви
Якщо ви захоплюєтеся футболом чи баскет�

болом, ви мали чути про литовські клуби

«Жальгіріс». Також існував хокейний клуб

«Жальгіріс». Форма всіх клубів зелено�біла,

а щоб дізнатися, чому саме, слід повернути�

ся в історії на початок 15 ст. Саме тоді, 1410

року, відбулася Грюнвальдська битва, перша

відчутна перемога над Тевтонським орденом

з боку Польщі і Великого князівства Лито�

вського. Ця поразка значно похитнула ав�

торитет ордену, який, будучи позадержав�

ною організацією, на той час просто «за�

кошмарив» сусідів на релігійному підґрунті.

До чого ж тут «Жальгіріс»? 

А тут маємо труднощі перекладу. Битва

відбулася на території держави Тевтонсько�

го ордена, в місцевості, розташованій між

трьома селами: Грюнвальд (на заході), Тан�

ненберг (на північному сході) і Людвіг�

сдорф (на півдні). Німці за традицією нази�

вають її битвою при Танненберзі. А от то�

дішній польський король Ягайло згадав ла�

тиною місце сечі як «in loco conflictus nostri,

quem cum Cruciferis de Prusia habuimus,

dicto Grunenvelt» («в тому місці, де ми вою�

вали з пруськими хрестоносцями, відомо�

му як Груненвелт»). Пізні польські літопис�

ці помилково передали назву Grunenvelt

(«зелене поле» нижньонімецькою) як

Grunwald («Грюнвальд»), що верхньоні�

мецькою означає «зелений ліс». Литовці

пішли за цією традицією і переклали цю

назву як Жальгіріс — «зелений ліс». На

честь цієї битви і було названо клуби. 

Підготував Павло Мороз
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Такі звичні кольори

Шановні друзі! У ваших руках — підсумкове число газети «Агропрофі» 2020 року. Вітаємо всіх із Новим роком і Різдвом Христовим! До зустрічі 2021�го!
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Справжня синя птиця — Myophonus caeruleus — лиловий дрозд


