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ПІД ТАКИМ ГАСЛОМ 6 липня

численній кількості фахівців АПК

було представлено результати плід'

ної співпраці вітчизняної аграрної

науки, бізнес структур та органів

державної і місцевої влади на Дні
поля, який відбувся на демонстра�
ційному полігоні Панфильської дос�
лідної станції ННЦ «Інститут зе�
млеробства НААН». 

Учасники мали змогу ознай'

омитись в натурі з кращими сор'

тами пшениці м'якої озимої та

ярої, жита, тритикале, гречки,

проса, сої та кукурудзи селекції

Інституту.

Варто відмітити, що Інститут

землеробства — це також багато'

річні, цікаві, глибокі наукові дослі'

дження, вагомі наукові традиції, а

також добре знані в Україні дослі'

дження з питань землеробства,

рослинництва, агротехнологій і се'

лекції. Традиційно рік від року нау'

ковий заклад організовує такі прак'

тичні ознайомчі заходи. Слушно

зауважити, що вперше День поля

Інститут провів ще далекого 1988

року, в якому взяла участь рекордна

кількість учасників — понад 8

тисяч. Після минулорічної перерви

через карантинні  обмеження, по'

точний захід зібрав фахівців сільсь'

кого господарства для наочної де'

монстрації наукових розробок

ННЦ «ІЗ НААН», обміну досвідом

і налагодження ділових контактів. 

Програма заходу була оголоше'

на завчасно і виправдала мету бути

плідною та насиченою! День поля

зібрав близько сотні аграріїв зі сто'

личної і прилеглих областей. 

Відкривав захід директор

ННЦ «Інститут землеробства

НААН», доктор сільськогосподар'

ських наук, професор, академік

НААН Віктор Камінський .

Урочисто привітавши гостей, уче'

ний презентував присутнім уже

відомі та новітні досягнення се'

лекціонерів і технологів Інститу'

ту. Він висловив сподівання, що в

першу чергу агровиробники,

люди, чиїми руками вирощується

хліб, знайдуть для себе цікаві

сорти та селекційні номери. Він

запевнив, що науковці Інституту

нададуть відповіді на всі запитан'

ня щодо технології вирощування

кожного обраного сорту. Також

науковцями сплановано організа'

цію обліків урожайності кожного

сорту під час жнив і надання ре'

зультатів щодо рівнів урожайності

та якості насіння кожному гостеві

Дня поля. Адже саме класність

зерна формує його ціну, а отже

суттєво підвищує фінансову й

економічну цікавість до сорту. 

Продовження на стор. 8�9

Сучасні сорти озимих зернових культур
із високим потенціалом продуктивності
та широким спектром використання

ЮВІЛЕЙ
ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН
І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
ВИПОВНИЛОСЬ 75 РОКІВ!

Характерною особливістю діяльності
науковців Інституту є не лише широке
охоплення наукових проблем, а й
практична їхня спрямованість. 
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РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ПРАВИЛА ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ПОТРАПИВ У ДТП
Навіть найсумлінніші водії та обережні
пішоходи розуміють, що під час
дорожнього руху їх можуть спіткати
неприємності з непередбачуваними
наслідками. При цьому більшість із нас не
досить обізнані щодо того, як же
поводитись у разі ДТП...
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ОДНОЛІТОК НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ЛАРИСА БУРИК: 
´30 РОКІВ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
ТА БЕЗДОГАННОЇ РЕПУТАЦІЇ!ª
Як починався і з кого складається «НІБУЛОН», як
потрапити сюди на роботу, а також чого чекає
компанія від претендентів на роботу наша розмова
із заст. гендиректора з персоналу Ларисою Бурик.

РЕПОРТАЖ
ДОПОКИ ТЕБЕ ЛЮДИ ПАМ'ЯТАЮТЬ, 
ДО ТИХ ПІР ТИ СЕРЕД ЛЮДЕЙ І ЖИВЕШ, 
АБО НЕЗГАСИМА ЗОРЯ МОТОРНОГО
Здатність пам'ятати Дмитро Моторний вважав однією
з головних людських якостей і завжди повторював, що
кожного пам'ятатимуть по його добрих справах. Тому
пам'ять про нього живе і житиме.

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

21.07.2021

Зміна 
за тиж�

день

Зміна 
з початку

року
UX індекс (UA) 1931 0,9% 19,4%
RTS (RU) 1575 �3,3% 13,6%
WIG 20 (PL) 2242 �1,6% 12,4%
WIG Ukraine (PL) 633 �1,6% 38,2%
DAX (DE) 15291 �3,0% 11,5%
S&P 500* (US) 4323 �1,1% 15,1%

ПíЯТИСОТЕ ЧИСЛО 

ГАЗЕТИ ´АГРОПРОФІª

Перший номер українського тижневика ділової
інформації «АГРОПРОФІ» вийшов друком 7 вересня
2007 року. За ці роки читачі отримали 500 номерів
газети. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам
за увагу і довіру. Передплачуйте і читайте
«АГРОПРОФІ»! А ми і надалі готуватимемо для вас
змістовні та фахові матеріали.
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Збільшився експорт 
замороженого м'яса
У І півріччі 2021 року Україна експортувала 12,1 тис.

тонн мороженого м'яса ВРХ — на 9,6% більше,

проти аналогічного періоду 2020 року. Про це свід'

чать дані Державної митної служби.

Експорт цієї продукції приніс Україні $45,4 млн,

що на 16,6% більше за показник у січні'червні 2020

року.

Головні імпортери українського мороженого

м'яса ВРХ у І півріччі 2021 року — Китай ($18,2 млн),

Білорусь ($7,3 млн) та Казахстан ($5,5 млн).

Водночас експорт свіжого чи охолодженого м'яса

ВРХ падає. Так, у І півріччі 2021 року він склав 203,6

тонн, що на 83,2% менше, як порівняти з аналогіч'

ним періодом минулого року.

За шість місяців експорт свіжого чи охолоджено'

го м'яса ВРХ приніс $657,2 тис. — на 81,7% менше

проти показника за аналогічний період 2020 року.

Основними покупцями свіжого чи охолодженого

м'яса ВРХ були Білорусь ($578,5 тис.), Туреччина

($55,6 тис.) та Кіпр ($7,7 тис.).

Як повідомлялося, за п'ять місяців в Україні ви'

робили майже 19 тис. тонн яловичини і телятини.

Аграрний експорт України
Станом на 19 липня Україна експортувала 1007 тис.

тонн зернових та зернобобових культур, що на 108 тис.

тонн менше, ніж торік. Про це повідомляється на сайті

Мінагрополітики.

Зокрема, експорт української пшениці досягнув 292

тис. тонн, що на 120 тис. тонн менше, ніж торік на ана'

логічну дату.

Українського ячменю продано за кордон 207 тис.

тонн — на 94 тис. тонн менше, ніж торік.

Жита реалізовано в обсязі  3,7 тис. тонн — це на 3,5

тис. тонни більше, ніж минулоріч.

Експорт української кукурудзи досягнув  498 тис.

тонн — на 102 тис. тонн більше, ніж торік.

Також українські сільгоспвиробники експортували  6

тис. тонн борошна пшеничного та інших видів, що на 6,3

тис. тонн менше, ніж на відповідну дату минулого марке'

тингового року. Загалом 2020/21 МР було експортовано

44,628 млн тонн зернових та зернобобових.

Ринок землі 
потребує вдосконалення
Факт запуску ринку землі в Україні, безумовно, є пози'

тивним, однак при цьому залишається низка питань, які

вимагають більш детального обговорення та вдосконален'

ня. Таку думку в ефірі телеканалу «UA: Перший» озвучив

генеральний директор Української аграрної конфедерації

Павло Коваль, повідомила 16 липня пресслужба УАК.

«Безумовно, початок закладено, але варто зосереди'

тися на питаннях, які гальмують розвиток даного ринку

та безпосередньо продаж земель. Зокрема, має бути вдос'

коналено систему моніторингу земель, попиту та пропо'

зиції земельних ділянок», — сказав експерт.

Також він вважає за недоцільне дозвіл із 2024 р. про'

дажу земель юридичним особам.

«Фаза, яку було запущено з 1 липня, могла би бути

подовжена ще на 10 років, спираючись на досвід інших

східноєвропейських країн», — сказав він.

Крім того, суттєвими стримуючими факторами по'

дальшого розвитку земельного ринку в Україні експерт

назвав «технічні питання реєстрації та відсутність публіч'

ної бази попиту і пропозиції».

Погоджено постачання
українських молочних
продуктів до Туреччини
Компетентні органи України та Туреччини погодили

двосторонню форму сертифіката, що дозволяє здійсню'

вати постачання українських молочних продуктів на ту'

рецький ринок. Про це 16 липня повідомила Держпрод'

споживслужба.

«Домовленість з турецькими партнерами відкриває

додаткові можливості виходу на турецький ринок для ук'

раїнських виробників молочної продукції. Це ще один

конкретний результат підтримки українського бізнесу

завдяки спільним зусиллям МЗС і Держпродспожив'

служби», — заявив міністр закордонних справ України

Дмитро Кулеба.

Зі свого боку, голова Держпродспоживслужби Влади'

слава Магалецька зазначила, що ухвалене рішення дозво'

лить збільшити кількість підприємств України, які змо'

жуть постачати молочну продукцію до Туреччини.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на сайті

Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співро'

бітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».

Аграрний комітет підтри(
мав спрощення при офор(
мленні земельних ділянок 
Доопрацьований законопроект №5248 проголосований

комітетом та запропонований Парламенту до розгляду в

другому читанні. Про це на сторінці у Facebook написав

народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з пи'

тань аграрної та земельної політики Іван Чайківський.

Йдеться про «автоматичність» переходу прав користу'

вання земельною ділянкою при переході права власності

на розташовану на ній будівлю, споруду від землекори'

стувача до іншої особи. При прийнятті законопроєкту в

цілому, той, хто придбав споруду, за спрощеною процеду'

рою автоматично отримає право на земельну ділянку, на

якій будівля розташована.

«Революційне рішення, яке не лише полегшує офор'

млення прав володіння чи користування нерухомим май'

ном, але і зменшує корупційну складову і суттєво еконо'

мить час»,— зазначив Іван Чайківський.

Нагадаємо, 18 червня відповідний законопроєкт

№5248 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України (щодо одночасного переходу прав на земельну

ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт майна, який

на ній розташовано)» парламент прийняв за основу.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ відділу захи'

сту рослин Держпродспожив'

служби України, повсюди зустрі'

чаються в озимих та ярих зерно'

вих колосових урожаю 2021 року

— личинки різного віку клопа

шкідливої черепашки. У колосках

озимої пшениці, жита, ячменю —

хлібні жуки та жужелиця. У ярих

колосових — злакова попелиця та

трипси. 

Як повідомляє служба, борош'

нистою росою, септоріозом, бурою

листковою іржею, жовтою іржею,

темно'бурою плямистістю, ринхо'

споріозом, піренофорозом та ін'

шими плямистостями охоплено 3'

36% рослин зернових колосових.

У Закарпатській та Чернігів'

ській областях на вівсі — червоно'

бура плямистість. На частині посі'

вів озимих пшениці та ячменю —

незначне поширення білоколосо'

сті через ураження церкоспоре'

льозною та фузаріозною кореневи'

ми гнилями. Фузаріозом уражено

0,2'2%, а максимально 3'6% посі'

вів у Донецькій, Київській, Одесь'

кій, Полтавській, Тернопільській,

Черкаській, 18% колоса у Львів'

ській областях; септоріозом— 0,5'

10% у Київській, Луганській, Пол'

тавській, Хмельницькій та Черні'

гівській, максимум 23'30% коло'

сків у Запорізькій та Львівській

області. Подекуди оливковою плі'

сенню уражено 1'4%, максимум —

8% колосків (Харківська та Чер'

каська обл.); альтернаріозом — 1'

2% колосків (Тернопільська обл.);

борошнистою росою — 1,6'3% ко'

лосків (Хмельницька обл.). У Дні'

пропетровській, Харківській обла'

стях у посівах озимих ячменю та

пшениці — летюча та тверда сажка

(0,5'1%).

Повсюди у посівах кукурудзи

— літ стеблового (кукурудзяного)

метелика, відкладання яєць; у За'

порізькій, Луганській, Одеській,

Херсонській областях — живлен'

ня гусені. Злаковими попелицями

заселено 20'100% площ, 4'15%

рослин. У Полтавській області

виявлено перші ознаки пухирча'

стої сажки на стеблі.

Однак господарствами вже

проведено захисні роботи сіль'

ськогосподарських культур від

шкідників, хвороб і бур'янів на

площі понад 32,1 млн га сільсько'

господарських угідь. Забезпече'

ність сільськогосподарських під'

приємств засобами захисту ро'

слин для проведення робіт із захи'

сту сільськогосподарських культур

станом на 01.07.2021'го становить

90% до річної потреби, у т. ч. гер'

біцидами — 98%.
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ІНСТИТУТ фізіології рослин і генетики

НАН України був заснований 1946 року і є

провідною науково'дослідною установою,

в якій учені виконують широкий спектр

важливих фундаментальних і прикладних

досліджень з фізіології, генетики і селекції

рослин.

Характерною особливістю діяльності

науковців Інституту є не лише широке охо'

плення наукових проблем, а й практична

їхня спрямованість. Наукові роботи орга'

нічно поєднують фундаментальні дослі'

дження з вирішенням актуальних приклад'

них задач державного значення. За роки

наполегливої праці створено унікальні

форми рослин, що ознаменувало розвиток

окремих напрямів генетико'селекційних

досліджень, створення ефективних біотех'

нологій та біологічно активних препаратів.

Науковцями Інституту налагоджено

промислове виробництво і масштабне за'

стосування мінеральних добрив із мікрое'

лементами. Вперше в світі у співавторстві

з Інститутом цукрових буряків НААН Ук'

раїни було відкрито явище однонасінно'

сті цукрових буряків, використання якого

в селекції започаткувало еру індустріаль'

них технологій вирощування буряків. Із

року в рік зростає впровадження нових

сортів та гібридів селекції Інституту, міне'

ральних і бактеріальних добрив, комплек'

сів гербіцидів.

Співробітники Інституту в творчій

співдружності з установами НААН Украї'

ни розробили і впровадили у виробництво

екологічно чисту технологію отримання

рослинного білку на основі використання

симбіотичної взаємодії високоефективних

мікроорганізмів'азотфіксаторів із сучасни'

ми сортами бобових рослин. Економічний

ефект від її застосування становить понад

1 млрд грн на рік. 

Основними напрямами наукових дос'

ліджень генетичних підрозділів Інституту

є генетика і селекція рослин, експеримен'

тальний мутагенез, генетична інженерія,

біотехнологія, фізіологічна генетика. Го'

ловною метою цих досліджень було і зали'

шається генетичне поліпшення найважли'

віших для України сільськогосподарських

культур — пшениці та кукурудзи.

Вперше в Україні було створено напів'

карликові сорти пшениці, впровадження

яких забезпечило зростання генетичного

потенціалу продуктивності цієї культури

на 25'30% і визначило базові основи «зеле'

ної революції» в Україні.

Створені в Інституті короткостеблові

сорти Смуглянка, Золотоколоса, Фавори'

тка та Астарта вперше за всю багатовікову

історію України забезпечили отримання

рекордних урожаїв зерна — 12,4'14,0 т/га.

Нові сорти селекції Інституту є унікальни'

ми й успішно конкурують із зарубіжними

аналогами.

У результаті багаторічної і наполегли'

вої наукової діяльності вчені Інституту

створили понад 170 зареєстрованих сортів

і гібридів сільськогосподарських рослин,

які вже понад 43 роки висівають на полях

України та СНД. Площа таких посівів у

різні часи становила від 1,0 до 5,5 млн га

щорічно.

Наразі сорти озимої пшениці, створені

науковцями Інституту за участю та під ке'

рівництвом Героя України, видатного ге'

нетика та селекціонера Володимира Мор'

гуна, вирощують в Україні на площі близь'

ко 2 млн га, що становить 30% усіх посівів

цієї культури. А щорічний валовий збір

зерна повністю задовольняє потреби Ук'

раїни в продовольчому зерні пшениці, що

є вагомим внеском у забезпечення продо'

вольчої безпеки держави. Економічний

ефект від їхнього вирощування становить

6,7 млрд грн щорічно.

У зв'язку з поглибленням світової про'

довольчої кризи отримання в Україні вро'

жаїв європейського рівня є питанням ве'

ликої державної ваги. Академік НАН Ук'

раїни В.В. Моргун першим очолив рух за

отримання в Україні високих урожаїв, за'

снував «Клуб 100 центнерів», який став

своєрідною школою новітніх технологій.

Тільки за останні роки майже 400 госпо'

дарств, які висівають на своїх полях сорти

Інституту, збирають урожаї європейського

рівня. Це нова для України філософія

хліба, що допоможе вивести нашу державу

на рівень передових країн.

Наукові здобутки вчених Інституту від'

значено Ленінською премією, трьома Дер'

жавними преміями СРСР, десятьма Дер'

жавними преміями України, двадцять од'

нією премією НАН України імені видат'

них вчених, премією президентів академії

наук України, Білорусі та Молдови, двома

преміями НААН України «За видатні до'

сягнення в аграрній науці».

За видатні досягнення в галузі генети'

ки та селекції сільськогосподарських куль'

тур академіка НАН України В.В. Моргуна

відзначено Золотою медаллю імені В.І.

Вернадського НАН України, яка є найви'

щою відзнакою Академії.

Здобутки науковців Інституту відзначе'

ні численними державними нагородами та

відзнаками. Серед них звання Героя Соціа'

лістичної праці присвоєно академіку С.М.

Гершензону та звання Героя України ака'

деміку В.В. Моргуну.

Науковці Інституту докладуть макси'

мум зусиль для зростання престижу вітчиз'

няної науки та отримання нових знань з

метою примноження хлібного достатку

нашої країни.

Володимир Моргун, 

директор Інституту фізіології 

рослин і генетики НАН України, академік

НАН України, Герой України 
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Інституту фізіології рослин і генетики 
НАН України виповнилось 75 років!
Внесок науковців ІФРГ НАН України у розвиток біологічної науки та економіку країни

Володимир МОРГУН

Банківські гарантії для
виконання форвардів
В Україні опрацьовується можливість впровадження

інструменту банківської гарантії для форвардних кон'

трактів. Концепцію розробленого Українською зерно'

вою асоціацією механізму було обговорено нею з

представниками банківського сектору, які забезпечу'

ють левову частку агрокредитування в Україні, пові'

домила 21 липня пресслужба УЗА.

Як очікується, подібний фінансовий інструмент

убезпечить учасників зернового ринку від ризиків не'

виконання форвардних контрактів через підвищення

цін на зерно в момент фізичного постачання.

«Введення такого банківського інструменту дозво'

лить не лише великим, але також малим і середнім

сільгоспвиробникам продавати свою продукцію без'

посередньо експортерам за форвардними контракта'

ми, дасть гарантію від збитків і оздоровить україн'

ський зерновий ринок, вивівши більшість агровироб'

ників у ранг першокласних компаній. Більше того,

впровадження такого інструменту значно поліпшить

позиції українського зерна на світовому ринку, а ук'

раїнський ринок перейде до рангу преміальних. Це га'

рантуватиме вищу ціну на українське зерно як на сві'

товому ринку, так і безпосередньо агровиробнику», —

підкреслюється в повідомленні.

Також наголошується, що концепцію УЗА актив'

но підтримали всі учасники ринку — як виробники та

експортери, так і банківський сектор. На даний час

робоча група завершує деталізацію механізму фінан'

сового інструменту банківської гарантії, і найближчим

часом буде проведено додаткове обговорення серед

учасників зернового ринку.

Парламентарі 
хочуть заборонити 
пальмову олію в молоці
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та

земельної політики підтримав законопроєкт №5148

«Про внесення змін до деяких законів України щодо

підвищення якості харчових продуктів, що спожива'

ються дітьми». Дане рішення було прийнято на засі'

данні 14 липня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазна'

чається, що його завданням є удосконалення законо'

давства у сфері дитячого харчування з метою підви'

щення якості продуктів, що споживаються дітьми. Ос'

новними завданнями законопроєкту також є:

— заборона використання пальмової олії у тради'

ційних молочних продуктах;

— заборона використання гідрогенізованої паль'

мової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів

(кунжут, льон, глютен) у дитячому харчуванні;

— заборона використання гідрогенізованої паль'

мової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби:

шоколад, морозиво тощо);

— штрафні санкції за порушення;

— чітке та зрозуміле маркування харчової продук'

ції, що містить пальмову олію.

Ініціатори законопроєкту відзначають, що Все'

світня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закли'

кає уряди країн виключити трансжирні кислоти

промислового виробництва зі складу харчової про'

дукції.



Лариса БУРИК

— Лариса Борисівна, ви дуже
давно працюєте в «НІБУЛОНі»
і фактично стояли у його вито�
ків. Що ви відчуваєте напере�
додні такого значного ювілею?
— Гордість! Я чудово пам'ятаю, як

все починалось: ми, невеличка ко'

манда однодумців, зробили стри'

бок у невідоме, повіривши нашо'

му лідеру — Олексію Вадатурсько'

му. Так, ми мали знання і досвід

роботи в системі хлібопродуктів,

завзятість і нестримне бажання

працювати, будувати нову країну.

Наша команда перші два три'

роки працювала практично на

громадських засадах, без зарплати.

Та ми вірили, що переможемо.

Чи було все радісно, щасливо

й безтурботно? Ні і ще раз ні!

Створення  приватного бізнесу в

щойно народженій країні, розбу'

довувати ринкові умови роботи за

відсутності законодавства, правил

гри та практики — це величезний

ризик. Нам щодня доводилось ви'

рішувати безліч таких проблем і

питань, які сьогодні вже навіть уя'

вити важко. Але й сьогодення, хоч

воно і значно змінилось, не дає

нам нудьгувати. 

— У назві компанії зазначено
«сільськогосподарське підпри�
ємство». Але ж діяльність «НІ�
БУЛОНа» значно ширша, охо�
плює багато напрямків діяльно�
сті?
— Сьогодні ТОВ СП «НІБУЛОН»

— це лідер суднобудування в Ук'

раїні, це власник найсучаснішого

в Україні флоту, збудованого з ук'

раїнського металу на власному

найсучаснішому в Україні судно'

будівному заводі, це власник роз'

галуженої мережі елеваторів. Звіс'

но, «НІБУЛОН» також є і одним

із найбільших вітчизняних вироб'

ників і експортерів сільгосппро'

дукції з географією поставок до

більше ніж 75 країн світу.

Для цього у нас розбудована

належна розгалужена інфраструк'

тура, створено принципово новий

логістичний ланцюг, де основною

є робота водного транспорту. Та

все починалось із сільського гос'

подарства, хоча одразу було зро'

зуміло (посміхається — прим.

авт.), що лише цим не обмежить'

ся. Розвиток компанії був про'

диктований ринком і необхідні'

стю йти вперед, щоб досягати ус'

піху. Головним генератором і ру'

шієм усіх процесів у компаній є

Олексій Опанасович Вадатурсь'

кий. Важливість і стратегічність

таких рішень нашого фундатора і

беззмінного генерального дирек'

тора не одразу була зрозуміла на'

віть тим, хто працював у компанії!

Насамперед, ухвалене рішення у

1990'ті роки відкривати перші

сільськогосподарські філії у різ'

них регіонах країни на базі ко'

лишніх занедбаних колгоспів,

щоб мати змогу зберегти госпо'

дарства, робочі місця для сільсь'

ких людей і вирощувати зерно

дійсно високої якості, контролю'

вати весь виробничий процес.

Наступний важливий етап — бу'

дівництво 2003 року найтехноло'

гічнішого перевантажувального

терміналу в Миколаєві, який став

відповіддю на хаотичність та ко'

румпованість відвантаження

зерна на експорт через вітчизняні

порти. І з часом він цілком випра'

вдав своє призначення та вкла'

денні в нього сили і кошти. До

речі, авторський колектив праців'

ників нашої компанії за цей про'

єкт Указом Президента України

2008 року було відзначено Дер'

жавною премією в галузі архітек'

тури. Вже маючи потужний термі'

нал, упродовж 2007'2008 компа'

нія розпочала масштабне будів'

ництво мережі елеваторів — суча'

сних комплексів із прийому та

відвантаження зерна на залізнич'

ний та автомобільний транспорт,

щоб сільгоспвиробники мали

змогу скоротити плече перевезень

зерна з поля до елеватора. А 2009

року розпочалась абсолютно нова

епоха в історії компанії — мас'

штабний національний інвести'

ційний проєкт з відродження Дні'

пра і Південного Бугу як судно'

плавних транспортних артерій.

Тоді серед бізнесменів і чиновни'

ків було багато скептиків, адже

наш інвестпроєкт був насправді

вражаючим. За підтримки потуж'

них світових фінустанов він зумо'

влював розбудову сучасного влас'

ного флоту і низки високотехно'

логічних зерноперевантажуваль'

них терміналів, насамперед річко'

вих. Нині наша елеваторна мере'

жа налічує 27 сучасних підпри'

ємств, із них 13 річкових і пере'

вантажувальний термінал компа'

нії у Миколаєві. Щодо розбудови

флоту, то вона починалася із

замовлення низки буксирів і не'

самохідних суден на інших судно'

заводах і зрештою втілилась у ві'

дродження національного судно'

будування — придбання і доко'

рінну реконструкцію суднобудів'

ного'судноремонтного заводу

«НІБУЛОН». Щоби зробити Ук'

раїну морською державою, а не

країною біля моря, як наголошує

наш гендиректор, у жовтні 2012'

го ми придбали, можна сказати,

лише територію, а за ці роки

завод був повністю модернізова'

ний, оновлений і сьогодні є взір'

цевим підприємством галузі не

лише в Україні. Це дозволило нам

побудувати й у вересні 2019'го

спустити на воду наш флагман —

унікальний 140'метровий сам'

охідний перевантажувальний

кран «NIBULON MAХ», який є

найдовшим за роки незалежності

України та найбільшим за всю іс'

торію заводу суднобудівним замо'

вленням.

Завдяки роботі ССЗ ми будує'

мо сучасні високотехнологічні

судна цілої низки проєктів типу

ріка'море з українського металу,

за вітчизняними кресленнями,

економічні і екологічні. Наш флот

є одним із найбільших в Україні і

налічує 82 судна. У той час, коли

чимало наших працівників ще не

розуміли кінцевої мети цих про'

єктів, її точно бачив і знав Олек'

сій Опанасович. Мені здається,

що це його основні риси характе'

ру — системність, рішучість та не'

передбачуваність. Він ніколи не

пасує перед труднощами і викли'

ками, бо вони його лише більше

спонукають до дій — несподіва'

них, неординарних, амбітних, але

дуже логічних і продуманих.

— На вашу думку, що стало ви�
рішальним у розвитку підпри�
ємства?
— І знов скажу — лідер, Герой Ук'

раїни Олексій Вадатурський! Він

одразу задав темп і напрямок руху

— вперед,  випереджаючи свій час

і долаючи перешкоди. І  всі ці

роки темп лише нарощується. Я

завжди наголошую на співбесідах

з молоддю: працювати вам буде

цікаво, але доведеться наблизи'

тись до наших стандартів роботи і

витримувати цей темп. Бо дуже би

хотілось, щоби молодь не просто

підхопила наш темп і ентузіазм, а

працювала на  випередження!

— Ваші темпи роботи насправді
вражають. Та хіба всі працівни�
ки витримують такий темп? 
— Не всі. За ці роки були й ті, хто

не витримав темпу розвитку й

руху, і ті, хто обрав інший шлях

діяльності чи взагалі докорінно

змінив життя. У цьому і є перевага

сучасного життя, яке розпочалось

для нашої країни 1991 року — у

нас є право вибору своєї долі,

право ризикнути, спробувати, за'

гартувати свій характер, змінити і

знайти себе. 

Звичайно, серед тих, хто пішов

із компанії, були причетні до роз'

будови нових напрямків діяльно'

сті компанії. Ми вдячні за їхню

роботу і пишаємося тими, хто

знайшов себе на інших теренах.

Але сьогодні «НІБУЛОН» — це

найкраща команда професіоналів

своєї справи та справжніх корифе'

їв, яких об'єднує та робить сильні'

шою спільна мета — розбудова

міцної та могутньої України. До

того ж, запас міцності, кадровий

резерв у нас достатній, щоб без

будь'яких потрясінь та збоїв у ро'

боті працювати і продовжувати

вдосконалюватися, наповнюю'

чись новими силами. 

— Невже вся нібулонівська ко�
манда — це бійці та лідери?
— Ні, наша команда — це не лише

лідери. Таке в принципі неможли'

во в реальному житті, адже очолю'

вану лідером команду формують

різні гравці, і лише тоді вона стає

справжньою силою, а не зібран'

ням особистостей, які змагаються

один поперед одного.

Олексій Опанасович уміє роз'

гледіти в людях їхні здібності — на

підприємстві є безліч працівників,

які починали роботу в компанії на

рядових посадах чи професіях, а

зараз є лідерами, топ'менеджера'

ми у своїх напрямках. Або навпа'

ки, попрацювавши в компанії,

змогли розкрити себе, кардиналь'

но змінивши сферу діяльності.

Маємо багато яскравих при'

кладів стрімкого кар'єрного зро'

стання. Таким є, наприклад, про'

фесійний шлях Володимира Сла'

вінського, інтерв'ю з яким, до

речі, нещодавно розміщено в «Аг'

ропрофі» у рамках вашого ін'

формпроєкту. 

Володимир 2010'го студентом

прийшов на практику до одного з

відділів компанії, чудово себе за'

рекомендував і вже після завер'

шення практики подав анкету на

працевлаштування. Вдало прой'

шовши співбесіду наступного

року, він обійняв рядову посаду

працівника торгового блоку ком'

панії. Його фаховість, чесність,

відповідальність і завзятість дозво'

лили йому стати заступником на'

чальника торгового відділу, потім

менеджером в оптовій торгівлі

(трейдером). І від 2017 року Воло'

димир Сергійович обіймає посаду

заступника генерального директо'

ра з торгівлі ТОВ СП «НІБУ'

ЛОН».  

Не менше вражає та мотивує

історія сьогодні вже заступника

генерального директора з еконо'
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«НІБУЛОН» — вертикально інтегрована укра2

їнська компанія, лідер вітчизняного аграрного

ринку, один із найбільших сільгоспвиробників,

інвесторів та експортерів — 5 грудня 2021 року

відзначатиме 302річчя від дня заснування. Од2

ноліток незалежної України, народжений доле2

носного 19912го, «НІБУЛОН» разом із країною

продовжує розвиватись, гартуватись і ставати

сильнішим.

Таких вагомих здобутків, як часто наголо2

шує керівництво компанії, їй вдалося досягти

насамперед завдяки її найбільшому і найцінні2

шому потенціалу — людям. Серед переваг

компанії при працевлаштуванні  — стабільна

робота, високий рівень заробітної плати, га2

рантований повний соціальний пакет. Тому,

незважаючи на складну ситуацію на ринку

праці в Україні, в компанії кадровий голод від2

сутній. 

Як починався і з кого складається «НІБУ2

ЛОН», як потрапити сюди на роботу і зробити

кар'єру, а також чого чекає компанія від пре2

тендентів на роботу наша теперішня розмова

з людиною, яка стояла у витоків створення ТОВ

СП «НІБУЛОН», заступником генерального

директора з персоналу Ларисою Бурик.

Лариса Бурик:

«30 років професіоналізму 
та бездоганної репутації!»



міки Богдана Музики, який почав

свій трудовий шлях з того, що

вивчав структуру та діяльність

підприємства у різних куточках

України на філіях компанії, почи'

наючи з інженера'механіка гру'

пового. Ніщо не сталося просто

так: Богдан отримав другу вищу

освіту за економічним напрямом,

пропрацював 6 років директором

філії, після чого був переведений

до центрального офісу, маючи за

плечима колосальний практич'

ний досвід та розуміння куди ру'

хатися далі. 

Також не припиняє навчатися

та рухатися сходинками зростан'

ня директор судноплавної компа'

нії ТОВ СП «НІБУЛОН» Михай'

ло Заворотченко. Після закінчен'

ня НЗ він прийшов працювати до

нас на рядову посаду техніка'ла'

боранта у виробничо'технологіч'

ну лабораторію, потім перейшов

до відділу аудиту фахівцем і далі

став начальником відділу. Михай'

ло змінював кардинально напря'

ми своєї діяльності, при цьому

невпинно навчався та самовдос'

коналювався. 

Звичайно, це лише маленька

толіка з багатьох історії, якими ми

пишаємось. Підприємство — це

не статична структура, а живий та

дуже складний організм, і тому

будь'які кадрові переміщення ми

можемо реалізувати, цілком змі'

нивши вектор діяльності. 

— У чому ж секрет  успіху пра�
цівників, яких ви назвали?
— Йдеться не лише про названих

працівників. Ми виховали і дали

путівку в життя багатьом іншим

співробітникам. І як би банально

це не звучало, але насамперед чес'

ність, бажання працювати і вдос'

коналюватись є основним секре'

том. Коли людина націлена на ре'

зультат, не припиняє свого ро'

звитку, любить ту справу, якою

займається, проявляє ініціативу —

вона приречена на успіх.

— ТОВ СП «НІБУЛОН» виз�
начають кращим роботодавцем
у більшості регіонів, де пред�
ставлено його підрозділи. Що
означає бути роботодавцем вза�
галі і яким критеріям має відпо�
відати кращий?
— Бути роботодавцем для нас —

це не лише бути компанією, що

працевлаштовує фізичних осіб.

Бути роботодавцем для нас — це

відповідати перед державою,

перед законом, захищати праців'

ників і нести відповідальність

перед людьми, які повірили і до'

вірились тобі.

Розглядаючи вакансію, люди'

на перш за все цікавиться, що

являє собою компанія, на що пре'

тендент може розраховувати після

вдалого проходження співбесіди. І

тут дається взнаки бренд робото'

давця, тобто які цінності та прин'

ципи має компанія, як вона прац'

ює, які умови цієї співпраці та ба'

гато іншого. 

«НІБУЛОН» є зразковою

компанією, оскільки за майже 30

років чесної, відкритої, справед'

ливої та соціально відповідальної

діяльності напрацював свою ре'

путацію надійного стабільного

роботодавця. Тому ми і пишаємо'

ся тим, що навіть у теперішній

непростий час у нашій компанії

збережені робочі місця, заробітна

плата тримається на високому

рівні, розвиваються нові напрям'

ки діяльності, підтримується доб'

робут і здоров'я працівників. 

Як свідомий соціально відпо'

відальний бізнес і просто як па'

тріот своєї країни, наша компанія

чимало зробила як для працівни'

ків, так і всіх українців у проти'

стоянні Covid'19. Близько 100 млн

грн направлено на підтримку га'

лузі охорони здоров'я України. На

Миколаївщині проведено мас'

штабний проєкт із створення пов'

ноцінного ланцюга боротьби з не'

дугою — від діагностики до ліку'

вання дорослих та малих пацієн'

тів, пацієнтів області та міста,

людей із супутніми важкими та

хронічними хворобами. Лікарні в

різних регіонах України було ос'

нащено необхідним обладнанням,

засобами захисту, експрес'тестами

та іншим. У компанії для підтрим'

ки наших працівників діють суча'

сні медичні центри. Також для

працівників та членів їхніх родин

компанія організувала на постій'

ній основі проходження тестуван'

ня та багато іншого.

Бути кращими для нас — це

бути справедливо визнаними

людьми.

— Питання гендерної рівності
наразі перебуває під пильною
увагою громадськості. Чи від�
даєте ви перевагу чоловікам під
час працевлаштування? Як ста�
витесь до випадків гендерної
дискримінації?
— У сучасному суспільстві права

жінок та чоловіків поступово зрів'

нюються, але все одно дехто із

старшого покоління вважає, що

жінка, як берегиня сімейного вог'

нища, повинна присвячувати свій

час домашнім справам та догляду

дітей, а розвиток та самовиражен'

ня для неї — це примха. Але в су'

часному світі жінка — це не тільки

успішна керівниця чи фахівчиня,

але і любляча дружина та мати.

Наша компанія надає обом статям

рівні можливості для самореаліза'

ції, це стосується як посад, оплати

праці, так і інших умов. 

— «НІБУЛОН» славиться
своєю прихильністю до моло�

дих спеціалістів. Розкажіть,
для чого брати на роботу недос�
відчену молодь, яку доведеться
довго і наполегливо вчити? Що
важливого і цінного вона може
зробити для компанії?
— По'перше, молодь має новий

погляд на усталені речі, принци'

пи роботи. А по'друге, молоді

люди здатні і хочуть навчитися,

хочуть рухатись уперед і зростати

професійно.  Сьогодні підбір ка'

дрів ми здійснюємо у співпраці з

32 провідними вишами країни.

Розгалуженість напрямків діяль'

ності компанії дозволяє нам

ефективно і доцільно використо'

вувати потенціал молодих спеціа'

лістів різних галузей — зварю'

вальників та моряків, агрономів

та інженерів, фінансистів та еко'

номістів із високим рівнем знан'

ня англійської мови. Ми завжди

раді спеціалістам, які навчались

5'6 років у виші не тому, що бать'

ки відправили чи де місце на бю'

джеті було. Ми запрошуємо на

роботу свідому молодь — свідому

того, що на виробництві потрібно

багато не лише працювати, але й

навчатися. Що не все у них вийде

з першого чи навіть другого разу.

Що будуть невдачі й розчаруван'

ня, але поряд завжди є досвідчені

наставники, керівники, які допо'

можуть, підкажуть, направлять і

підтримають.

У цьому головний принцип

роботи з молоддю — залучити тих,

хто має бажання працювати і роз'

виватися.

Щоб майбутні працівники ре'

ально уявили темпи роботи нашо'

го підприємства, вже більше 16

років у компанії діє програма

створення кадрового резерву: на

практику запрошуються учні й

студенти вишів усіх рівнів акреди'

тації для роботи під час практики

за напрямками свого навчання.

Так, я не обмовилась, практика на

підприємстві — це офіційне пра'

цевлаштування на роботу за стро'

ковим трудовим договором, на час

проходження практики, з оплатою

праці та дотриманням усіх со'

ціальних гарантій. 

Для чого ми так ускладнюємо,

адже законодавство дозволяє

просто допустити практикантів

до проходження практики без

оплати? Ми розглядаємо це не як

ускладнення в роботі, а як шанс

для молоді та підприємства при'

дивитись один до одного, відчу'

ти, наскільки реальною є подаль'

ша співпраця. І коли студенти

після практики, наприклад, на

третьому курсі телефонують і самі

просяться і  наступного року

знову потрапити до нас, а після

закінчення навчання — заповню'

ють анкету на працевлаштування,

я розумію, що всі ці зусилля —

робочий час спеціалістів та керів'

ників, кошти підприємства тощо,

витрачені недаремно. Адже ми

маємо стабільно позитивний ре'

зультат від роботи з молоддю і

припиняти ці програми не бу'

демо.

Щоби не бути голослівною,

наведу кілька цифр: 32% праців'

ників компанії — колишні студен'

ти, які починали свою трудову

діяльність саме з практики. Завдя'

ки такій роботі в нас дуже моло'

дий колектив: середній вік праців'

ників у компанії  — 39 років.

— Дійсно, вражають і цифри, і
розмах даної програми — але чи
скрізь однакові принципи робо�
ти з молоддю? Адже нескладно
набрати молодих та енергійних
у обласному центрі, в Микола�
єві, але ж всі виробничі підроз�
діли компанії розташовані в
сільській місцевості. Як там із
кадрами?
— Я не буду розповідати, що у

підприємства немає проблем із

підбором персоналу, особливо в

сільській місцевості. Ми живемо

в одній країні, і всі проблеми ві'

домі — нестабільність економіки

почалась з першого ж дня незал'

ежності, а військовий конфлікт і

окупація Криму та частини Лу'

ганської й Донецької областей

лише ускладнили ситуацію. Тому

ми також стикаємось із тим, що

значна частина працездатного

населення має бажання виїхати

на роботу за кордон. Як вирішує'

мо ситуацію? Будуючи компанію

зі світовим ім'ям, ми пропонуємо

нашим працівникам якісні, суча'

сні та безпечні умови праці,  про'

понуємо стабільність та гідну за'

робітну плату, гарантуємо дотри'

мання всіх законодавчо встано'

влених гарантій та пільг, і багато

іншого. І завдяки цьому маємо

багато прикладів, коли працівни'

ки повертаються на роботу не на

декілька місяців, щоб потім знову

виїхати підзаробити, а залиша'

ються.  Бо бачать усі переваги, а

головне — лишаються зі своїми

сім'ями, бачать, як ростуть їхні

діти не через дзвінок по Viber, а в

реальному житті. 

Зокрема, для молоді, яка ще не

має власного житла, підприємство

пропонує відомче помешкання

або ж компенсує вартість орендо'

ваного житла. Це дуже значна до'

помога для вчорашніх випускни'

ків і вагомий аргумент для того,

щоб приїхати працювати саме в

сільській місцевості.

— Житло — це чудова ініціати�
ва, але ж самим житлом не ви�
рішаться всі побутові проблеми
і життя в селі не стане прості�
шим...
— Так, проблем там дуже багато

— відсутність належної інфра'

структури, доріг, садочків та шкіл,

лікувальних закладів і навіть

зв'язку. І, на жаль, на скоре їхнє

вирішення очікувати не дово'

диться. Тому «НІБУЛОН» вже

давно запровадив практику не

лише будувати філію, але й вкла'

дати значні кошти в інфраструк'

туру села/міста — нами будують'

ся або ж капітально ремонтують'

ся дороги, фінансуються садочки,

школи, ФАПи, проводиться ос'

вітлення, зводяться зони відпо'

чинку та багато іншого.  Ми

маємо навіть досвід будівництва

очисних споруд і водогонів, бо

часто'густо люди навіть чистої

води не мали у селі до нашого

приходу.

І, звісно, ми часто стикаємось

із ситуацією, коли місцеві громади

вважають, що саме підприємство

має вирішити всі соціально'побу'

тові питання їхнього села. Але ж

підприємство, в першу чергу, —

роботодавець і сумлінний платник

податків у місцеві бюджети. Ро'

звиток населеного пункту насам'

перед залежить від місцевої грома'

ди, хазяйновитості та раціональ'

ного розподілу отриманих із бю'

джету коштів. Тому не втрачаємо

надії, що не лише сплачені подат'

ки і створені робочі місця є при'

кладом, як потрібно чесно та від'

крито працювати, а й культура ви'

робництва, порядок та охайність

на територіях філій є гарним при'

кладом хазяйновитості, що спону'

катиме до розбудови села силами

кожного із жителів. Ми ж завжди

підтримуємо громади у питаннях

розвитку.

— Яким ви бачите майбутнє
компанії?
— «Не здаємось, завжди йдемо

вперед!»  Постійне зростання та

системний підхід у всьому —  в

торгівлі, на виробництві та у робо'

ті з кадрами, дозволяє компанії

впевнено і системно рухатися впе'

ред. Фаховість працівників, відпо'

відальність за свою роботу, лідер'

ство в усіх галузях, постійний ро'

звиток і вдосконалення — наші

основні цінності. Тому сумнівів

щодо стабільності й розвитку під'

приємства у мене не було ані 30

років тому, коли нас було 10 пра'

цівників, ані зараз, коли нас

майже 7 тисяч!

Спілкувалась Тетяна Шелкопляс
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АСТАРТА
На Яреськівський цукровий завод агрохолдингу АС'

ТАРТА  розпочалося надходження другої партії ім'

портного тростинного цукру'сирцю в рамках закон'

трактованих раніше 60 тис. тонн продукту. Про це 13

липня повідомила пресслужба компанії.

Як уточнюється, на даний час підприємство вий'

шло на продуктивність 820 т/добу, а цукор, що ви'

пускається, відповідає критеріям високої категорії

якості.

У пресслужбі також зазначили, що, на думку фа'

хівців, у цілому наявних в Україні обсягів власного

цукру вистачить, щоб повністю задовольнити ним

потреби внутрішнього ринку та попит споживачів до

початку наступного сезону переробки цукрових бу'

ряків.

«Поточні дані щодо врожаю в сезоні 2021 р. є оп'

тимістичними. Для створення резерву продукції до'

статньо буде імпортувати та переробити не більше

100'120 тис. тонн цукру'сирцю», — підкреслюється

в повідомленні.

Також, згідно зі звітом компанії на Варшавській

фондовій біржі, агропромхолдинг у II кварталі 2021 р.

знизив реалізацію цукру на 25% до 55,46 тис. т (II

квартал 2020 року — 74 тис. и).

Згідно з даними, середня ціна цукру в компанії

виросла на 66% — з 10,4 до 17,28 тис. грн/т.

У першому півріччі 2021 р. реалізація цукру скла'

ла 113,6 тис. т, що на 25% менше в порівнянні з пер'

шим півріччям 2020 року — 151,55 тис. т. Середня

ціна цукру в цей період виросла на 66% — з 10,06 до

16,7 тис. грн/т.

Крім того, реалізація пшениці за II кв. 2021 р. зро'

сла на 116% з 1,03 тис. т (II кв. 2020 р.) до 2,22 тис. т

у звітному періоді. Середня ціна реалізації пшениці у

звітному періоді зросла на 24% до 6,55 тис. грн/т.

За перші 6 місяців поточного року цей показник

склав 6,07 тис. т, що на 37% більше показника за 6

місяців 2020 року — 4,43 тис. т при середній ціні в

7,41 тис. грн/т, що на 56% більше показника за ана'

логічний період 2020 року — 4,75 тис. грн/т.

При цьому АСТАРТА у II кв. 2021 р. скоротила

продажі кукурудзи на 21% з 99,45 тис. т (II кв. 2020

р.) до 78,65 тис. т при середній ціні 4,97 тис. грн/т,

що на 9% вище II кв. 2020 р. За перше півріччя 2021

р. реалізація кукурудзи скоротилася на 55% до 151,3

тис. т (перше півріччя 2020 року — 335,44 тис. т), але

середня ціна реалізації зросла на 17% до 5,27 тис.

грн/т.

Крім того, продажі соняшнику за II кв. 2021 року

виросли в 4 рази до 135 т, середня ціна — збільшила'

ся на 170% з 7,33 до 19,81 тис. грн/т. За 6 місяців 2021

р. реалізація олійної збільшилася в 37 разів до 3,72

тис. т з 102 т при середній ціні в 11,6 тис. грн/т (+

51%).

Продажі соєвої олії масла і шроту за II кв. 2021 р.

скоротилися на 49% і 34% відповідно до 4,21 тис. т і

23,75 тис. т. Але середня ціна соєвої олії та шроту

збільшилася на 104% — 37,84 тис. грн/т і на 45% до

14,57 тис. грн/т відповідно. За перше півріччя 2021 р.

реалізація соєвої олії скоротилася на 13% до 16,83

тис. т і соєвого шроту на 23% — 63,52 тис. т. Середні

ціни на соєву олію та шрот у звітному періоді зросли

на 76% і 59 % відповідно.

У сегменті молочного тваринництва у II кв. 2021

р. зафіксовано зростання в 5%. Продажі молока скла'

ли 23,65 тис. т, середня ціна виросла на 20% — до 11,6

тис. грн/т продукції. 

Альфа�Капітал
Антимонопольний комітет України дозволив компа'

нії «Альфа'Капітал» (Полтавська обл.) придбання ча'

сток у статутних капіталах 13 агропідприємств, заре'

єстрованих у Чернігівській та Сумській областях, а

також у м. Київ. Про це 17 липня повідомила прес'

служба АМКУ.

Як йдеться у тексті рішення комітету, йдеться про

ТОВ «Агродмитріївське», СТОВ «Нива», ТОВ «Крас'

ноколядинське», ТОВ «Україна», ПП «Коропські аг'

рарні інвестиції», ПП «Сосницькі аграрні інвестиції»,

ПП «Червонянські аграрні інвестиції», ПСГП «Агро'

фірма «Відродження» (всі — Чернігівська обл.), ТОВ

«Агро'Поліс», ПП «Засулля'5», ПП «Червоносло'

бідське'2», ПСГП «Агросвіт» (усі — Сумська обл.), а

також ТОВ «КаскадАгро» (м. Київ).

Зазначене придбання забезпечить покупцеві пе'

ревищення 50% голосів у вищих органах управління

зазначених компаній.

Як випливає з даних аналітичної системи YouCon'

trol, кінцевим бенефіціарним власником усіх вище'

вказаних агропідприємств на даний час є один зі

співвласників Kernel Holding S.A. Віталій Хомутин'

нік. Власниками ПП «Альфа'Капітал» є Олександр і

Юрій Павлюченки.

KSG Agro
У господарствах, що входять до агрохолдингу KSG

Agro, до теперішнього часу повністю завершено зби'

рання озимого ячменю, а озиму пшеницю зібрано на

20% відведеної для неї посівної площі. Про це 14

липня повідомила пресслужба компанії.

Як уточнюється, під урожай п.р. у холдингу було

посіяно 7,15 тис. га озимої пшениці та 1,85 тис. га

озимого ячменю.

За словами директора з виробництва KSG Agro

Дмитра Ємельченка, показники врожайності озимих

культур в агрогосподарствах холдингу в п.р. істотно

вищі за середньостатистичні за останні 5 років.

«Якщо в середньому останніми роками з 1 га зби'

ралося 32 ц озимої пшениці та 34 ц озимого ячменю,

то зараз ці показники попередньо складають 48'49 ц

по озимій пшениці та 47 ц по озимому ячменю. Що

стосується погодних умов, то, незважаючи на велику

кількість вологи, їхній вплив на врожайність виявив'

ся неоднозначним. З одного боку, нам допомогли

опади, яких було достатньо, але з іншого — град і

дощі, що пройшли зі шквальними вітрами, відчутно

знизили нам показник урожайності озимого ячменю

— починали ми з 53 ц/га, а закінчили з 47 ц/га», —

додав він.

Рівнеазот
Пресслужба «Рівнеазоту» повідомляє, що 20 липня

2021 року на підприємстві відбулась позаштатна си'

туація — розгерметизація трубопроводу в цеху вироб'

ництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної

ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в нез'

начній кількості на території заводу. Наслідки над'

звичайної ситуації повністю ліквідовані власними си'

лами. Жертв та постраждалих немає. Показники яко'

сті повітря на поточний момент знаходяться в межах

допустимих норм. 

Жодної загрози навколишньому середовищу та

населенню немає. Підприємство працює в штатному

режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на робо'

ту виробничих цехів підприємства та подальше від'

вантаження продукції згідно з укладеними контрак'

тами.

Також у повідомленні зазначається, що Державна

служба України з надзвичайних ситуацій оприлюд'

нила на своєму сайті дані щодо якості повітря у місті

Рівне:

«Хімічно небезпечних речовин у повітрі не вия'

влено, загрози людям та  навколишньому середовищу

немає. Концентрація окису азоту в повітрі на терито'

рії підприємства становить 0,5 — 0,8 мг/м куб. при

гранично допустимій концентрації — 1,5 мг/м куб.».

Агротрейд
Група «Агротрейд» розпочала збирання ріпаку в Чер'

нігівській області, яке планується провести протягом

10 днів. Про це 14 липня повідомила пресслужба

компанії.

«Ще рано робити висновки, але вже зараз можна

сказати, що якість олієнасіння дуже висока — поміт'

но краще, ніж минулого року. Хоча спека, що почала'

ся в кінці червня, трохи «підпалила» урожай, проте

планову врожайність ріпаку в 2,8 т/га компанія пе'

ревиконає», — зазначив директор агропромислового

департаменту групи Олександр Овсяник.

Крім того, «Агротрейд» почав збирання органіч'

ної пшениці та озимого ячменю в Харківській обла'

сті.

«Урожай на ділянках, де він збирається, теж радує

показниками: при плані 3,5 т/га органічної пшениці

збирають близько 4,3 тонни зернової, а врожайність

озимого ячменю склала близько 5 т/га, при плановій

— 4,5 тонни», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що найбільші площі в гос'

подарствах компанії п.р. відведені під пшеницю і ку'

курудзу — 18,8 тис. га та 17,6 тис. га відповідно. Со'

няшником зайнято 11,2 тис. га, соєю — 4,6 тис. га,

ріпаком — 4,5 тис. га. Новою культурою для компанії

цього року стало сорго, яким засіяно 430 га в Харків'

ській області. Ще на 2,5 тис. га вирощуються орга'

нічні культури — кукурудза, соняшник, пшениця,

гірчиця, горох, гречка.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 21 липня 2021 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Остання 

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 52,00 1093 �2,6% 5,5%

МХП Лондон MHPC LI USD 5,74 613 6,3% �4,7%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 45,80 294 �4,1% 74,8%

ІМК Варшава IMC PW PLN 26,00 221 �2,3% 44,8%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 79,50 122 0,0% �3,6%

Агротон Варшава AGT PW PLN 7,80 43 �3,7% 78,1%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,97 8 �4,0% 47,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,01 1 0,0% 0,0%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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ПШЕНИЦЯ. Котирування на пшеницю

почали стрімко зростати з середини минуло'

го тижня і вже знову подолали позначку в 700

центів за бушель, що є максимальним зна'

ченням з середини травня, якщо оцінювати

по закриттю торгів. Це спричинили погодні

катаклізми у північній півкулі: аномальна

спека в Канаді і надмірні опади в Західній

Європі. Тож слід очікувати зниження вироб'

ництва в цих регіонах, і зокрема пропозиції

високоякісної продукції, яка поточного се'

зону найімовірніше користуватиметься по'

питом. Бо в Україні, Румунії та Росії також

маємо зниження якості пшениці. 

Ціни на фізичному ринку також різко

зросли, але не так відчутно, як на біржі. Трей'

дери з Росії в цьому сезоні ведуть дуже кон'

сервативну торгівлю, так попередні роки

близько 80% обсягів на GASC на липень'ве'

ресень відвантажували з Росії. Нині цей по'

казник склав близько 30%. Причиною цього

стала пізня збиральна кампанія пшениці, а

також вплив експортних мит. Тож залишаєть'

ся дуже висока ймовірність того, що російсь'

кі трейдери почнуть демпінгувати і боротися

за попит від серпня, коли основні обсяги но'

вого врожаю почнуть надходити в порти. 

Попит на фуражну пшеницю залишаєть'

ся дуже високим. На початку жнив в Україні

частка фуражної пшениці становила близь'

ко 40'42%, що спровокувало трейдерів до'

сить агресивно пропонувати великі обсяги на

тендерах. Але в ході збирання частка фураж'

ної пшениці скоротилася до 27'30%, і бажан'

ня продавців реалізувати додаткові партії

стихло. Крім того, румунські експортери вже

також сформували необхідні програми за ра'

хунок GASC, Йорданії та Ємену, і зараз зай'

няли вичікувальну стратегію. 

Станом на 21 липня закупівельні ціни в
портах України наступні: пшениця 2�го класу:
6650�6950 грн/т, 3�го класу: 6650�6900 грн/т,
4�го класу: 6450�6600 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Незважаючи на період масо'

вого збирання ячменю в північній півкулі,

минулий тиждень виявився напрочуд мало'

активним. Основні світові продавці та по'

купці поводили себе стримано, чого не

можна сказати про внутрішній ринок Украї'

ни. З початку поточного тижня в Чорномор'

ському регіоні спостерігається істотне змен'

шення продавців, при цьому їх  цінові інди'

кації зазнали зростання  в діапазоні від де'

кількох доларів США до $10 у порівнянні з

минулим тижнем. 

Згідно з даними МінАПК, в Україні на

початок минулого тижня було обмолочено

686 тис. га ячменю та зібрано майже 3 млн т

із середньою врожайністю 4,3 т/га. За темпа'

ми збирання й обсягами намолоту цьогоріч'

ні показники відстають від результатів мину'

лого МР на аналогічну дату, однак врожай'

ність перевищує минулорічну на 0,6 т/га.

Серед решти новин слід виділити наступні: 

— у Росії цьогорічні врожайність ячменю

і валовий намолот випереджають показники

2020/2021МР: 3,6 т/га га проти 3,2 т/га і 4,2

млн т проти 3,6 млн т відповідно. Однак тиск

обсягів російського ячменю на зовнішньому

ринку поки не відчувається, адже експорт

ускладнений механізмом визначення мита

при відвантаженні цієї культури; 

— ослаблення курсу долара США відно'

сно євро було більш ніж компенсоване зро'

станням котирувань пшениці на біржі Matif

(+9 євро за тиждень), що разом зі стабільни'

ми преміями не дозволяє північноєвропейсь'

ким експортерам бути конкурентними з чор'

номорськими продавцями;

— у зв'язку з Курбан'Байрамом (19'23

липня) попит на ячмінь з Близького Сходу

та Північної Африки скоротився. Присутні

ж на ринку покупці не поспішають слідувати

за зростаючими індикаціями продавців. По'

тенційний попит на ячмінь можна знайти в

Китаї навіть на серпень, але за досить

низькими цінами щодо поточних закупівель'

них цін в Україні.

Станом на 21 липня закупівельні ціни на
ячмінь в портах України наступні: 6000�
6300 грн/т.

КУКУРУДЗА. Кліматичні аномалії у

Північній та Південній півкулях утримують

пальму першості за ступенем впливу на на'

стрій учасників ринку кукурудзи і динаміку

товарних ринків. Інфляційні процеси, а

також процеси їх стримування на тлі нової

хвилі коронавірусу (штам Дельта) безпосе'

редньо впливають на поведінку груп інвесто'

рів і великих фінансових фондів, провокую'

чи масштабні міграції капіталу, що і створює

рекордну за останній час волатильність

ринку. Посуха та спека на північному заході

США, катастрофічні повені на заході Євро'

пи; потопи в Китаї і заморозки в Бразилії '

все це розхитує човен світового балансу по'

питу і пропозиції по зерну. На сьогодні про'

довольчій безпеці світу нічого не загрожує,

тому що потенційний недобір врожаю в

одній країні буде компенсований рясним ва'

ловим збором в іншій, однак дані фактори

продовжать впливати на ринок до початку

збирання і сезонного тиску на ціни.

Говорячи про найбільшого виробника й

експортера кукурудзи в світі (США), варто

відзначити ідеальний стан посівів на сході

кукурудзяного поясу, де очікується рекордна

врожайність. Проте ключовим питанням за'

лишається здатність східних штатів нівелю'

вати втрату врожайності на заході країни, де

з травня спостерігаються температури вище

середніх і нестача опадів, що однозначно

впливає на майбутню врожайність в період

цвітіння кукурудзи (друга половина липня).

Наступний балансовий звіт USDA (Міністер'

ство сільського господарства США) має про'

лити світло на тривалі суперечки щодо мо'

жливої середньої врожайності по США і ва'

лового виробництва. Наразі у доброму та від'

мінному стані перебуває 65% посівів амери'

канської кукурудзи (очікувалося 66%). Збе'

рігається прогноз сухої та спекотної погоди

на більшій частині кукурудзяного поясу до

кінця місяця.

Повінь у китайській провінції Хенань, де

зосереджено 9% виробництва кукурудзи та

30% пшениці, а також яка займає  друге

місце серед провінцій КНР за обсягами ви'

робництва свинини і перше за обсягами ви'

робництва яєць, ще не знайшла свого відоб'

раження на біржових котируваннях китай'

ської біржі. Проте якщо погода не покра'

щиться, то під загрозою затоплення можуть

опинитися до 4 млн га сільгоспугідь. Наразі

на тлі дорожнечі кукурудзи Китай викори'

стовує пшеницю для нормалізації внутріш'

ніх цін на корми. З іншого боку, тривала від'

сутність Китаю на ринку як покупця кукуру'

дзи тисне на ціни. Щоб виправдати нинішню

дорожнечу кукурудзи, ринок повинен поба'

чити серйозну проблему з виробництвом в

цьому сезоні (чого поки не передбачається). 

У понеділок і вівторок частина централь'

них і південних штатів Бразилії вкотре заз'

нали негативного впливу заморозків, що ві'

добразились на посівах кукурудзи, планта'

ціях кави і бавовни, що посилить і без того

непросту ситуацію з другим (основним) уро'

жаєм кукурудзи в країні. Збільшення імпорту

кукурудзи з сусідньої Аргентини покликане

перекрити внутрішній дефіцит. Ринок бу'

квально впевнений, що в минулому звіті

USDA не в повній мірі відобразив зниження

бразильського врожаю 2021 року, і що в на'

ступному звіті ми можемо побачити подаль'

ші коригування (93 млн т за версією USDA і

83'87 млн т за прогнозами приватних аналі'

тиків). Відзначимо, що уряд Аргентини ви'

ступив із закликом заощаджувати воду, бо рі'

вень води в річці Парана (протікає територі'

єю Бразилії, Парагваю та Аргентини) знахо'

диться на найнижчому рівні за останні 77

років. Відтак страждає і логістика, бо вели'

ковантажні судна, що заходять до річкових

портів, не можуть завантажуватися до повної

місткості, що спричиняє подорожчання

фрахту.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 21.07.2021 (20:00) по 22.07.2021 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь/
Ячмінь ВД

Ріпак/
Ріпак 1 кл.

Сорго
Соняш7

ник
Соя

Куку7
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 – 6850 6830 6630 – – 6200/6300 19100/19200 – – – –
Філія "Хмільник", Вінницька обл. – 6350 6330 6130 – – – – – – – –
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 6750 6730 6530 – – 6100/6200 19000/19100 – – – –
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 6700 6680 6480 – – 6050/6150 18950/19050 – – – –
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 6750 6730 6530 – – 6100/6200 19000/19100 – – – –
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 6800 6780 6580 – – 6150/6250 19050/19150 – – – –
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 6730 6710 6510 – – 6080/6180 18980/19080 – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 6680 6660 6460 – – 6030/6130 18930/19030 – – – –
Філія «Кам’янка�Дніпровська», Запорізька обл. – 6620 6600 6400 – – 5970/6070 18870/18970 – – – —
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 6540 6520 6320 – – 5890/5990 18790/18890 – – – –
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 6620 6600 6400 – – 5970/6070 18870/18970 – – – –
Філія «Зеленодольська», Дніпропетровська обл. – 6660 6640 6440 – – 6010/6110 18910/19010 – – – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 6300 6280 6080 – – 5800 18550/18650 – – – 6800
Філія «Денихівська», Київська обл. – 6500 6480 6280 – – 5800/5900 18700/18800 – – – –
Філія «Переяславська», Київська обл. – 6400 6380 6180 – – 5750/5850 18630/18730 – – – 6800
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 6200 6180 5980 – – 5550/5650 – – – – 6600
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 6300 6280 6080 – – 5650/5750 – – – – –
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 6450 6430 6230 – – 5800/5900 – – – – 6850
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 6490 6470 6270 – – 5840 – – – – 6890
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 6450 6430 6230 – – 5800/5900 18680/18780 – – – 6850
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 6400 6380 6180 – – 5750/5850 18600/18700 – – – 6800
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 6400 6380 6180 – – 5750 – – – – 6850
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 6400 6380 6180 – – 5750/5850 18600/18700 – – – 6800
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 6400 6380 6180 – – 5750/5850 18600/18700 – – – 6800
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 6320 6300 6100 – – 5700/5800 18600/18700 – – – –
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 6580 6560 6360 – – 5930/6030 18830/18930 – – – 7000
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 6450 6430 6230 – – 5800/5900 18680/18780 – – – 6850

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)

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна



Початок на стор. 1
Директор ННЦ «Інститут зем'

леробства НААН» Віктор Камін2

ський щиро подякував усім уча'

сникам, що знайшли змогу відвіда'

ти захід, висловив готовність до вза'

ємовигідної співпраці і побажав до'

статку та процвітання. Налите золо'

том колосся завжди надихає, тому

директорка Панфильської дослідної

станції Єлизавета Задубинна

замість вступного слова просто про'

декламувала вірш про запашний

хліб і коровай — уособлення голов'

ної мети і результату праці кожного

селекціонера й аграрія.

Начальник управління агропро'

мислового розвитку Київської ОДА

Костянтин Довгаль у своєму ви'

ступі зазначив, що на теренах Київ'

щини сконцентровано найбільшу

кількість академічних наукових

установ НААН і НАН України,

серед яких ННЦ «Інститут земле'

робства НААН» посідає чільне

місце. Він запевнив, що КОДА на'

рощує потужну співпрацю з усіма

науковими підрозділами. Наголо'

сивши при цьому, що робота Упра'

вління АПР, як і всієї столичної ад'

міністрації, спрямована на підтрим'

ку сільського господарства Київщи'

ни — на стимулювання розвитку се'

реднього та дрібного фермерства,

насамперед молоді, яка хоче розви'

вати власний бізнес в АПК, а також

на допомогу агровиробникові в на'

данні державної підтримки, профе'

сійного консультування з низки ви'

робничих питань, земельного та по'

даткового законодавства. 

Серед представників місцевого

самоврядування участь у Дні поля

взяв перший заступник голови Яго'

тинської міської ради Олександр

Кудрявський, який відзначив ва'

гому роль Панфильської дослідної

станції у розвитку аграрного секто'

ра економіки Яготинщини. 

Партнером заходу виступили

компанія «Альфа Смарт Агро» —

український виробник інновацій'

них засобів захисту рослин заради

примноження та збереження вро'

жаю. Компанія розробляє власні за'

соби захисту рослин і впроваджує їх

у виробництво в Україні, зазначив її

представник Сергій Куліков.

Завод, що побудовано у Білій Цер'

кві, із лінії з виробництва найпро'

стіших водних розчинів динамічно

виріс до потужного виробника

складних препаратів. У портфелі

компанії близько 100 препаратів,

щороку виходить 4'5 новинок.

Компанія має багато представників

по всій території України, в т.ч. в

Київській області, тісно співпрацює

з Панфильською дослідною станці'

єю. Погодні умови 2021 року скла'

лися таким чином, що є змога на'

очно продемонструвати генетичну

стійкість сортів проти хвороб, а

також роботу систем захисту основ'

них культур, які вирощуються як у

насіннєвих посівах, так і в виробни'

чих умовах.

Останніми роками набір нега'

тивних факторів природних умов,

які впливають на вегетацію рослин,

суттєво зріс. Селекціонер, створю'

ючи сорти пшениці озимої, пови'

нен враховувати проблеми сніжних

і безсніжних зим, весняні примо'

розки, різного роду посухи, хвороби

та прагнути створити сорти, які

адаптувалися б до різних змін по'

годних умов. Сьогодні дослідження

у селекційних установах світу й Ук'

раїни спрямовано на створення

нових високопродуктивних сортів

із високим потенціалом урожайно'

сті, підвищеною стійкістю проти

комплексу хвороб, несприятливих

погодних умов та високоякісним

зерном.

На першому місці у вирішенні

проблеми вдосконалення якісного

боку інтенсивної технології виро'

щування зернових культур є сорт.

Адже якщо ми матимемо сорт пше'

ниці, стійкий до вилягання, потре'

ба в застосуванні регуляторів росту

частково чи повністю нівелюється.

Якщо ми матимемо сорт, стійкий

проти хвороб і шкідників, не пот'

рібно буде застосовувати хімічних

засобів захисту рослин. І якщо ми

матимемо сорт, який завдяки своїм

біологічним особливостям буде

ефективно окуповувати матеріальні

ресурси, і в першу чергу мінераль'

не живлення, то це фактично вирі'

шує проблему вдосконалення ін'

тенсивної технології вирощування

зернових, зокрема пшениці. 

Ще 2020 року в Україні розпо'

чалися внутрішні дискусії з бізнес'

колами Європейського зеленого

курсу (ЄЗК) під егідою Мінеконо'

міки. Серед ключових напрямів

ЄЗК є зменшення забруднення

навколишнього середовища та збе'

реження біорізноманіття, стійка аг'

рарна політика (Стратегія «Від лану

до столу»). 

ПШЕНИЦЯ
ДОРОБОК представлених кращих

сортів пшениці ННЦ «ІЗ НААН»

презентувала аграріям завідувачка

відділу селекції і насінництва зер'

нових культур Інституту, кандидат

с.'г. наук, старший науковий спі'

вробітник Любов Голик.

Саме для концепції впроваджу'

ваного Європейського зеленого

курсу важливим є легендарний сорт

пшениці озимої селекції ННЦ «ІЗ

НААН» Поліська 90, зареєстрова'

ний ще 1994 року — багаторічний

національний стандарт пшениці

озимої м'якої, що і нині користуєть'

ся високим попитом у виробників.

Сорт ідеально адаптований для ор'

ганічної технології вирощування —

при цьому дає фантастичні показ'

ники якості зерна, високоврожай'

ний і високостійкий до біотичних і

абіотичних факторів вирощування.

Колос середньої величини, пірамі'

дальної форми, зернівка червоного

кольору.

Вітчизняні сорти пшениці

м'якої озимої максимально адапто'

вані до зон вирощування саме Ук'

раїни, тому зазвичай не потребують

додаткових обробок хімічними ре'

човинами для збереження врожай'

ності посіву. Зокрема Чабанські

пшениці (Інститут землеробства

розташовано в смт Чабани — прим.
ред.) високо адаптовані до динаміч'

них погодних умов вирощування.

Вчені Інституту проводили детальні

дослідження формування показни'

ків урожайності в роки з безсніжни'

ми зимами, з льодовою кіркою, з

нищівною літньою спекою, а

також, як цього року, надзвичайно

вологою та прохолодною весною та

початком літа. Набувають статус

сорту тільки найкращі селекційні

номери й усі вони широко предста'

влені увазі всіх зацікавлених — від

колег'науковців до представників

агробізнесу. 

Не вимагає додаткового пред'

ставлення створений у ННЦ «Ін'

ститут землеробства НААН» висо'

коврожайний сорт пшениці озимої

Краєвид, який має довжину стебла

80'90 см, дуже міцну й товсту соло'

мину та високу стійкість до виля'

гання. Сорт Краєвид відноситься до

різновидності еритроспермум

(остиста пшениця). Зерно червоне,

крупне (маса 1000 зерен — 48,6 г).

Краєвид є високоінтенсивним сор'

том, рекомендується для звичайних

і кращих умов вирощування. Добре

реагує на внесення мінеральних

добрив, витримує високі дози міне'

рального живлення, формує на них

високі врожаї. Максимальна вро'

жайність у виробничих посівах 12

т/га. Сорт середньостиглий, дозрі'

ває за 280'285 днів. Зимостійкість —

вище середньої. Високостійкий до

вилягання, бурої іржі, борошнистої

роси, септоріозу та фузаріозу коло'

са, стікання та проростання зерна в

колосі, осипання зерна. Зерно сорту

містить до 14% білка, 32% сирої

клейковини. Рекомендується для

вирощування в зоні Полісся та Лі'

состепу України. Норма висіву 4'5

млн схожих насінин на гектар.

Строки сівби — в кінці оптималь'

них для зони Полісся та Лісостепу.

Негативно реагує на ранні строки

сівби. Для одержання якісного

зерна бажане третє підживлення

азотними добривами в дозі 10'15

кг/га діючої речовини у фазі молоч'

ної стиглості.

Також на демонстраційних по'

сівах представлено новозареєстро'

вані сорти Пирятинка й Ефектна,
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які відзначаються груповою стійкі'

стю до ураження борошнистою

росою, септоріозом колоса, бурою

листковою іржею, кореневими гни'

лями. 

Новий сорт пшениці м'якої ози'

мої Пирятинка добре зарекоменду'

вав себе за врожайністю на рівні

11,53 т/га з масою 1000 зерен —

43,1'47,8 г. Безостий, зимо' та посу'

хостійкий сорт. Вегетаційний пе'

ріод 260'283 дні. При цьому сорт

Пирятинка має високу якість зерна. 

Сорт Ефектна формує високу

врожайність навіть за безсніжних

зим. Остистий низькорослий сорт,

стійкий до вилягання, зимо' та по'

сухостійкий. Має дуже високу ком'

плексну стійкість до ураження бо'

рошнистою росою та бурою іржею.

Характеризується високою стійкі'

стю до ураження септоріозом коло'

са та чорноколосицею (оливковою

пліснявою). Урожайність становить

8,14 т/га, маса 1000 зерен — 48,7 г.

Вегетаційний період 280'305 днів. 

Помітними серед представле'

них сортів є посіви червоного

кольору сорту Фортеця Поліська,

що є носієм алелів безамілозного

крохмалю та м'якозерності. Колос

червоний безостий, біле зерно.

Сорт має вищесередню зимостій'

кість, високу посухостійкість, стій'

кість проти основних фіто хвороб,

в тому чисті септоріозу та чорноко'

лосиці. Стійкий до вилягання та

проростання в колосі. Урожайність

на рівні 10,30 т/га, маса 1000 зерен

— 43,7 г. Сорт відмічений високим

умістом крохмалю і продуктивністю

та нижчим показником протеїну,

тому його можна рекомендувати

для використання при виробництві

біоетанолу. За якістю зерна ці сорти

належать до цінних пшениць. 

Також на демонстраційних по'

сівах представлено високоврожайні

сорти інтенсивного типу з потуж'

ним розвитком продуктивних орга'

нів і високою продуктивною кущи'

стістю, вимогливі до умов вирощу'

вання — Красуня Поліська, Моко�
ша, Любіто, Землероб, які наразі

проходять сортовипробування. 

Сорти пшениці озимої Кесарія
Поліська, Миролюбна та Полісянка
є безостими. Вони мають товсте,

міцне стебло, отже забезпечують

рослинам стійкість до вилягання.

Стійкі проти комплексу фітохво'

роб. Сорти характеризуються висо'

кою витривалістю до погодних

«сюрпризів» — безсніжних зим та

літньої посухи. У виробничих посі'

вах забезпечують урожайність зерна

на рівні 9,14'10,71 т/га. 

Лінійка остистих Чабанських

пшениць доповнена сортами Рома�
нівна, Пам'яті Гірка, Водограй, Спі�

ванка Поліська, Престижна та Руся�
ва. Всі сорти мають товсту і міцну

соломину, при цьому навіть високо'

рослі сорти Престижна та Русява

практично не поступаються за стій'

кістю до вилягання більш низько'

рослим компаньйонам. Чабанські

пшениці мають у своїх генотипах

генетичні джерела стійкості проти

фітопатогенів (борошнистої роси,

бурої іржі, септоріозу, фузаріозу, ко'

реневих гнилей). Також сорти стій'

кі проти снігової плісняви, виля'

гання, стікання та проростання

зерна в колосі. Маса 1000 насінин

сорту Романівна становить 57,1 г,

Пам'яті Гірка — 50,2 г, Водограй —

57,4 г, Престижна — 64,6 г, Русява

— 56,1 г. Врожайність сортів у ви'

робничих умовах не поступається

закордонним аналогам і становить

8'11 т/га. При високому рівні вро'

жайності сорт Романівна відносить'

ся до сильних пшениць за показни'

ками якості зерна, решта компань'

йонів із групи — до цінних пше'

ниць. 

Якщо стисло, науковці ННЦ

«ІЗ НААН» рекомендують госпо'

дарствам різних форм власності ви'

рощувати сорти пшениці озимої:

— Кесарія Поліська, Фортеця

Поліська, Пирятинка, Миролюбна,

Водограй, Співанка Поліська, Ме'

режка, Краєвид, Пам'яті Гірка, По'

лісянка, Ефектна, Престижна, На'

мисто, які виділено за врожайністю.

— Ефектна, Полісянка, Рома'

нівна — стійкістю до ураження бо'

рошнистою росою.

— Ефектна, Краєвид, Пам'яті

Гірка, Водограй, Миролюбна, Ме'

режка, Полісянка, Русява, Кесарія

Поліська, Фортеця Поліська, Спі'

ванка Поліська, Романівна, Осяй'

на, Намисто Престижна — за стій'

кістю до ураження бурою іржею.

— Співанка Поліська, Пам'яті

Гірка, Престижна, Краєвид, Миро'

любна, Русява, Полісянка — за

стійкістю до септоріозу листків.

— Поліська 90, Аналог, Рома'

нівна, Русява — за показниками

якості зерна. 

— Осяйна, Краєвид, Мережка,

Пирятинка, Співанка Поліська,

Полісянка, Кесарія Поліська,

Ефектна — за зимостійкістю. 

— Романівна, Аналог, Осяйна —

за скоростиглістю.

ГРЕЧКА
НА СЬОГОДНІ вкрай важливою і

навіть стратегічною культурою для

продовольчої безпеки України є

гречка їстівна. ННЦ «ІЗ НААН» є

чи не єдиною науковою установою

України, яка займається селекцією

цієї надважливої культури. На по'

лицях магазинів гречана крупа зав'

жди користується попитом, однак

умови останніх років вирощування

внесли значні корективи в ціну на

цей продукт. Міністерство аграрної

політики та продовольства України

розробило програму, яку спрямова'

но на посилення галузевого вироб'

ництва гречки для насичення вну'

трішнього ринку продукцією влас'

ного виробництва та стабілізації ці'

нової ситуації в країні. Отже, на Дні

поля увазі учасників заходу було

представлено загальновідомі та но'

востворені сорти гречки: Антарія,

Українка, Син 3/02, Мальва, По�
кровська та інші. Усі сорти високо

адаптовані до умов вирощування

зони Лісостепу та Полісся Україні,

дають значний вихід високопожи'

вної, з добрими смаковими якостя'

ми, крупи. Висловлюємо сподіван'

ня, що програма Мінагрополітики

стимулюватиме вирощування цієї

культури саме вітчизняних сортів,

що в кінцевому випадку зробить

гречану крупу доступнішою для

кінцевого споживача.

ПРОСО
НЕ МЕНШ важливою круп'яною

культурою дотепер залишається

просо, придатне для використання

за технічного, кормового і харчово'

го напрямів (просяна крупа —

пшоно, є високопоживною та

швидкорозварюваною крупою, і

страви з неї добре смакують). Щодо

потенціалу сортів проса і гречки

ННЦ «Інститут землеробства

НААН» розповів завідувач лабора'

торії селекції і насінництва проса,

кандидат с.'г. наук Анатолій Про2

даник.

Нині попит на просо значно

зріс в Україні та світі. Торік наша

країна посіла 1 місце у світі з ек'

спорту (25% від світового обсягу)

цієї культури, яка раніше вважалася

нішевою. Чимала заслуга в цьому

вітчизняної селекції, адже сучасне

українське просо екологічно без'

печне, має привабливий товарний

вигляд: крупнозернове, з насиче'

ним каротином ядром, різнобар'

вним забарвленням зернівки (крім

традиційно жовтого — червоне,

кремове, темно'каштанове), що

повною мірою відповідає вимогам і

для переробки на крупу, і на кормо'

ві цілі. В Інституті землеробства ве'

деться робота зі створення високов'

рожайних, стійких проти хвороб,

високоадаптованих до несприятли'

вих умов вирощування в умовах

змін клімату сортів з хорошими по'

казниками якості зерна. Такими

сортами є представлені на демопо'

лігоні сорти проса Чабанівське,

Заповітне,  Живинка,  Веселка,

Омріяне (див. «Сій просо — не ходит�

имеш босо! Кращі вітчизняні сорти
і технології від ННЦ «Інститут зе�
млеробства НААН», — «Агропрофі»,
№27 від 25 вересня 2020 р. — прим.
ред.).

ЕНЕРГЕТИЧНІ 
РОСЛИНИ
НА СЬОГОДНІ у світі спостеріга'

ється підвищений інтерес до аль'

тернативних джерел енергії. Тут ва'

жливо нагадати про приєднання

України до Європейського зеленого

курсу, ключовим напрямом якого є

чиста енергія, зменшення забруд'

нення довкілля. Тому велике заці'

кавлення очільника Управління аг'

ропромислового розвитку КОДА і

представників місцевого самовря'

дування викликав полігон енерге'

тичних культур і перспективи впро'

вадження цього напрямку на тери'

торії області. Метою відвідання

демополігону енергетичних культур

було ознайомлення із умовами ви'

рощування сировини для альтерна'

тивних джерел енергії, огляд нетра'

диційних кормових й енергетичних

культур, представлення колекції де'

ревних порід, різновидностей енер'

гетичної верби та промислових

плантацій верби тритичинкової. 

На Панфильській дослідній

станції ННЦ «Інститут землероб'

ства НААН» на осушуваних торфо'

вищах починаючи з 2005 року

функціонує полігон багаторічних де�
ревних та трав'янистих культур. Ос'

новною метою закладання полігону

та проведення досліджень був

пошук шляхів збереження органо'

генних торфовищ та доцільного ви'

користання меліоративної мережі

осушуваних ґрунтів за умов низької

потреби в кормовій базі. Оскільки

інтенсивний обробіток осушуваних

ґрунтів сприяє швидкому спрац'

юванню торфових покладів, а без'

відповідальне інтенсивне викори'

стання — забрудненню ґрунтових

вод і навколишнього середовища,

то з метою природоохоронного та

ефективного використання осушу'

ваних ґрунтів проводився активний

пошук культур, які здатні давати ви'

сокий рівень продуктивності із най'

меншим впливом на деградаційні

процеси торфових покладів. Крите'

рієм відбору культурних та дикоро'

слих видів рослин для закладання

полігону була здатність рослин ви'

тримувати специфічні умови вод'

ного і поживного режимів і мікро'

клімату осушуваних торфовищ. На

сьогодні колекція полігону нарахо'

вує близько 120 видів дерев, кущів

та багаторічних трав'янистих видів

рослин, з яких колекційний розсад'

ник верби нараховував 46 видів.

Полігон багаторічних культур Пан'

фильської дослідної станції щороку

відвідують сільськогосподарські ви'

робники, представники влади та

міжнародні делегації, проводяться

дні поля, семінари та виїзні конфе'

ренції.

Хочеться побажати нашим

партнерам сталих урожаїв сортів

рослин вітчизняної селекції, адже,

як показує практика, вони краще

адаптовані до наших умов вирощу'

вання, наголосили організатори

Днів поля. Шукайте сорти з геноти'

повою стійкістю до основних фіто'

хвороб. За необхідності, обробляйте

посіви вітчизняними пестицидами

й агрохімікатами, підтримуйте ук'

раїнського виробника, бо його роз'

робки не поступаються кращим сві'

товим зразкам, а подекуди навіть

перевищують їх. 

І — побачимося в полі!

Ольга Тимошенко, 

кандидат с.2г. наук, 

завідувачка відділу інтелектуальної

власності та маркетингу інновацій 

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

АГРОПРОФІ
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Скоротився експорт цукру
У ПЕРШОМУ півріччі ц.р. Україна експортувала лише 2,2

тис. тонн бурякового цукру (на суму $1,238 млн), що іс'

тотно поступається показнику аналогічного періоду роком

раніше (62,8 тис. тонн). Про це повідомила пресслужба

Науково'практичного центру бурякоцукрового виробниц'

тва з посиланням на дані Держмитслужби України.

Як уточнюється, найбільшими імпортерами українсь'

кого цукру в січні'червні були Ізраїль — 41,79% загально'

го обсягу (в грошовому вираженні), Німеччина — 29,59%

і Молдова — 15,44%.

Імпорт цукру до країни в зазначений період оцінюєть'

ся в майже 102,5 тис. тонн. Найбільшими країнами'по'

стачальниками цукру до України в першому півріччі були

Бразилія — 58,39%, Польща — 27,08% і Бельгія — 4,34%.

Статистика ринку землі
МІНІСТЕРСТВО аграрної політики та продовольства

України повідомляє, що станом на 21 липня укладено

1411 угод у рамках чинного ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного

земельного кадастру 3947 нотаріусів. Всього заяв — 4415,

із них погоджено 3891, у черзі на розгляд — 8, відмову от'

римали 516.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працю'

ють у штатному режимі.

Довідково: 1 липня в Україні скасовано мораторій на

купівлю�продаж земель сільгосппризначення. До 2024 року

купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізо�

соби�громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Питання продажу землі особам без українського громадян�

ства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загально�

національному референдумі.

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в чер'

вні ціни на продукти харчування

та безалкогольні напої знизилися

на 0,1%. Найбільше (на 16,0%) по'

дешевшали яйця. На 2,8'0,4% зни'

зилися ціни на фрукти, овочі, мо'

локо, сало, свинину. Водночас на

3,4'0,4% подорожчали соняшни'

кова олія, риба та продукти з риби,

рис, макаронні вироби, м'ясо

птиці, безалкогольні напої, сири,

продукти переробки зернових,

яловичина, масло, цукор.

Ціни на алкогольні напої та

тютюнові вироби підвищилися на

1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби —

на 1,2%, алкогольні напої — на

0,7%.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 0,4% відбуло'

ся в основному за рахунок підви'

щення плати за утримання будин'

ків та прибудинкових територій на

1,0%, природний газ —  на 0,7%.  

Ціни на транспорт зросли на

1,0% в першу чергу за рахунок по'

дорожчання проїзду в залізнично'

му та автодорожньому пасажирсь'

кому транспорті на 5,3% та 2,4%

відповідно.

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні*
у червні 2021 року
СТАТИСТИКА Інфляція на споживчому ринку в червні 2021 року порівняно із
травнем 2021року становила 0,2%, з початку року — 6,4%. Базова інфляція в червні
2021 року порівняно із травнем 2021 року становила 0,4%, з початку року — 4,3%.

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

За матеріалами Держстату України (Експрес-випуск від 9 липня 2021 р.)

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

Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

Товари та послуги
Червень 2021 до

травня 
2021

грудня 
2020

червня 
2020

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 0,2 6,4 9,5

Продукти харчування та безалкогольні напої �0,1 8,7 9,4
Продукти харчування загалом �0,2 9,0 9,8
Хліб та хлібопродукти 0,6 9,1 13,9
Хліб 0,2 9,4 16,1
Макаронні вироби 0,7 6,2 9,0
М'ясо та м'ясопродукти 0,4 7,2 10,4
Риба та рибопродукти 1,1 5,7 7,0
Молоко �1,0 0,3 5,7
Сир і м'який сир (творог) 0,5 3,9 7,2
Яйця �16,0 �21,1 12,6
Масло 0,4 5,4 8,4
Олія соняшникова 3,4 47,5 80,3
Фрукти �2,8 18,6 �10,9
Овочі �1,3 12,0 �10,0
Цукор 0,4 21,4 70,1
Безалкогольні напої 0,6 2,6 3,4

Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,0 5,7 9,8
Одяг і взуття �2,8 1,8 �3,8

Одяг �2,9 1,5 �3,6
Взуття �2,8 1,9 �4,4

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 0,4 9,0 36,4
Утримання та ремонт житла 1,4 5,2 7,9
Водопостачання 0,0 11,0 11,0
Каналізація 0,0 17,5 17,5
Утримання будинків та прибудинкових територій 1,0 2,9 3,7
Електроенергія 0,0 36,6 36,6
Природний газ 0,7 5,3 175,3
Гаряча вода, опалення 0,0 1,3 13,9

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла 0,6 2,3 3,0
Охорона здоров’я 0,4 3,4 6,7

Медичні товари, ліки та обладнання 0,2 2,6 6,0
Амбулаторні послуги 0,9 5,7 9,8

Транспорт 1,0 6,9 12,0
Паливо і мастила 0,1 18,2 34,7
Транспортні послуги: 3,6 9,2 9,5

Залізничний пасажирський транспорт 5,3 16,7 11,1
Автодорожній пасажирський транспорт 2,4 8,4 9,5

Зв’язок 0,0 3,5 5,0
Відпочинок і культура 0,6 1,8 3,5
Освіта 0,3 2,9 14,7
Ресторани та готелі 1,1 3,8 6,0
Різні товари та послуги 0,4 �1,6 5,7

Обсяги та середні ціни продукції сільського господарства, 
реалізованої підприємствами у січні7червні 2021 року

1 Без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
За матеріалами Держстату України

Найменування продукції  

Реалізовано Середні ціни реалізації1

тис. т у %  до відповідного
періоду 2020

грн за т 
(тис. шт)

у %  до відповідного
періоду 2020 

Культури зернові та зернобобові 12787,1 82,0 6604,8 153,8
з них пшениця 2838,0 79,9 6766,2 142,9

кукурудза на зерно 9177,7 85,5 6561,0 158,4
ячмінь 480,3 46,7 6212,1 157,9
жито 76,1 229,8 4456,9 86,1

Насіння культур олійних 3235,7 66,9 18468,1 202,9
з них боби сої 615,7 54,5 16505,0 173,6

насіння ріпаку й кользи 7,7 20,5 13634,0 128,1
насіння соняшнику 2607,5 71,2 18927,0 211,5

Буряк цукровий фабричний – – – –
Картопля 85,7 93,9 6263,9 107,5
Культури овочеві 134,3 90,9 13367,1 121,0
Культури баштанні продовольчі – – – –
Виноград – – – –
Культури плодові та ягідні 51,0 82,2 11109,2 105,3
Тварини сільськогосподарські живі 512,9 104,7 35874,4 114,6
з них велика рогата худоба 64,1 86,3 37355,1 120,4

свині 241,0 116,5 36483,6 97,7
птиця свійська (без добових пташенят) 207,1 99,8 34707,3 136,9

Вовна овець і кіз, тонн 34,7 291,6 11160,8 108,1

Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів,
сире 1328,3 101,4 9978,6 115,0

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі 
(без яєць на інкубацію), млн шт 3019,8 75,7 1836,2 162,7

Цукор білий кристалічний буряковий 264,5 84,7 16875,0 183,4



КІЛЬКІСТЬ легкових та комер'

ційних автомобілів в Україні не'

ухильно зростає, і сьогодні, за

різними оцінками, вже переви'

щує позначку у 9'10 млн. Водно'

час збільшується і кількість до'

рожньо'транспортних пригод. Не

став винятком нинішній рік. Згі'

дно з даними Національної полі'

ції України, впродовж перших

чотирьох місяців було зареєстро'

вано 55791 ДТП, що на 10 519

більше, ніж за відповідний період

2020 року. В аварії щодня в се'

редньому потрапляли 465 авто'

транспортних засобів. 

Київ тут виявився беззапереч'

ним лідером: у столиці зафіксова'

но 13 850 ДТП і це на 22,6% біль'

ше аналогічного показника ми'

нулого року. На Київщині за цей

період сталося 5 008 ДТП, на

Одещині — 4 766, на Дніпропе'

тровщині — 4 443, а на Харків'

щині — 3 745.

Кількість ДТП із загиблими

та/або травмованими особами

сягнула 5 988. І хоча цей показ'

ник на 11,9% виявився нижчим

за відповідний період минулого

року, він все'таки залишається

значним: у середньому щодня

відбувалося 50 аварій із важкими

наслідками.

Найчастіше серед видів ДТП

реєструються зіткнення автомо'

білів, наїзд на транспортний

засіб, який стоїть на місці, наїзд

на перешкоду, наїзд на пішохода

та інші. А серед основних причин

дорожнього'транспортних при'

год Національна поліція називає

перевищення безпечної швидко'

сті руху, порушення правил мане'

врування, порушення правил

проїзду перехрестя, недотриман'

ня безпечної дистанції, а також

керування наземним транспорт'

ним засобом у стані алкогольного

сп'яніння.

У Моторному (транспортно'

му) страховому бюро України

(МТСБУ) нагадують, що, згідно

до  чинного законодавства, від'

шкодування збитків постражда'

лим у ДТП покладено на страхові

компанії, з якими винуватець

аварії уклав договір обов'язкового

страхування відповідальності

власника транспортного засобу.

Поліс ОСЦПВ захищає інтереси

всіх учасників дорожнього руху —

водіїв та пасажирів, пішоходів,

велосипедистів тощо. Завдяки ав'

тоцивілці вони не залишаються

сам на сам із отриманими про'

блемам, їхнє вирішення переби'

рають на себе професіонали —

страхові компанії. 

Вже 4 роки в Україні діє си'

стема прямого врегулювання

збитків (ПВЗ), коли потерпілий

може звернутися й отримати

страхове відшкодування або від

страхової компанії винуватця

ДТП, або від власного страхови'

ка. А вже потім обидві компанії

проведуть між собою необхідні

взаєморозрахунки.

За словами генерального ди'

ректора МТСБУ Володимира

Шевченка, пряме врегулювання

зручне та ефективне: «Воно діє за

принципом «де придбав поліс,

там отримуєш виплату». За такого

підходу суттєво скорочуються

терміни здійснення виплат, по'

страждалі економлять час і нерви,

мають змогу обрати ту страхову

компанію, до якості роботи якої

мають довіру. Щоправда, пряме

врегулювання працює поки що

лише у випадку, якщо страхові

компанії і винуватця і постражда'

лого входять до цієї системи,

тому що вона є добровільною для

страховиків».

Він також зауважив, що до'

кладніша інформація про ПВЗ та

умови, за яких ним можна скори'

статися, міститься на сайті

МТСБУ.

Володимир Шевченко повідо'

мив, що переважна більшість

страховиків ОСЦПВ своєчасно та

в повному обсязі виконує свої

зобов'язання. Впродовж минулого

року страхові компанії здійснили

майже 150 тис. виплат постражда'

лим в ДТП на загальну суму біль'

шу за 2,8 млрд грн, за перший

квартал цього року — понад 40

тис. виплат на суму 822 млн грн.

Однак трапляються випадки,

коли компенсацію збитків по'

страждалим здійснює не страхо'

вик, а МТСБУ. Вони визначені в

законі «Про ОСЦПВ» і включа'

ють такі ситуації: коли винува'

тець ДТП не має чинного полісу

автоцивілки, коли він зник з

місця аварії і при цьому завдано

шкоди життю та здоров'ю людей,

коли дорожньо'транспортна при'

года спричинена автівкою, якою

заволоділи протиправно. Також

до цього переліку відносяться й

аварії, винуватцями яких стали

водії пільгових категорій — інва'

ліди першої групи та учасники

бойових дій.

В. Шевченко роз'яснює, що в

разі потрапляння в дорожньо'

транспортну пригоду, її учасни'

кам слід дотримуватися простих

правил. 

Насамперед, якщо внаслідок

аварії є травмовані люди, слід ви'

кликати швидку та поліцію та на'

дати необхідну першу допомогу. 

Учасники ДТП мають обміня'

тися особистими даними, вказа'

ти адресу проживання та надати

інформацію щодо чинних полісів

ОСЦПВ. Залежно від обставин

ДТП та при збитках до 50 тис.

грн, його учасники можуть обій'

тися лише складанням європро'

токолу і не викликати патрульну

поліцію для оформлення дорож'

ньо'транспортної пригоди, не на'

ражатися на необхідність ходити

до суду та сплачувати штраф.

Протягом трьох днів кожен

учасник аварії зобов'язаний пові'

домити свою страхову компанію

про факт настання ДТП. Якщо в

ДТП потрапив велосипедист чи

пішохід, і, відповідно, він не має

полісу ОСЦПВ (оскільки

ОСЦПВ — це страхування відпо'

відальності власника автотранс'

портного засобу), тоді він повідо'

мляє про аварію страхову компа'

нію винуватця та звертається до

неї за відшкодуванням.

У період 30 днів постражда�
лий має надати страховику пись�
мову заяву про страхове відшко�
дування та підкріпити її наступ�
ними документами:

довідкою патрульної поліції

про фіксацію ДТП або європро'

токолом;

паспортом заявника;

документом, що підтвер'

джує право власності на пошко'

джене майно на день вчинення

ДТП; 

документом, що підтвер'

джує право заявника на отриман'

ня страхового відшкодування

(довіреність, договір оренди, сві'

доцтво про право на спадщину);

довідкою про присвоєння

ідентифікаційного номера плат'

ника податків (якщо заявник —

фізична особа);

документами, що засвідчу'

ють витрати на лікування, термі'

ни перебування на лікарняному,

інвалідність тощо у випадку, коли

шкоди заподіяно здоров'ю люди'

ни. Якщо лікування ще триває і

повний обсяг витрат на нього не'

відомий, необхідні документи

можна додати пізніше;

відомостями про банківські

реквізити заявника.

Іноді автовласники, транс'

портні засоби яких постраждали

у ДТП, припускаються помилки і

беруться за їхній терміновий ре'

монт, не узгодивши свої дії зі

страховою компанією, яка здій'

снюватиме відшкодування.

Однак цього робити не можна.

Страховик упродовж 10 робочих

днів після отримання ним пись'

мового повідомлення про настан'

ня ДТП має оглянути постражда'

лий автомобіль. 

«Якщо страхова компанія не

вклалася з оглядом пошкоджень

у цей термін — постраждалий має

право ремонтувати автівку. Проте

радимо перед цим або викликати

незалежного експерта за власний

кошт (страхова компанія потім

відшкодує оплату його роботи),

або в інший спосіб документаль'

но зафіксувати пошкодження.

Наприклад, отримати акт огляду

з СТО», — поінформував В. Шев'

ченко.

Більшість автовласників, що

потрапили в ДТП, хвилює питан'

ня, як швидко вони отримають

виплату та зможуть відремонтува'

ти автівку чи компенсувати ви'

трати на лікування. Згідно із

законом «Про ОСЦПВ», страхова

компанія має розрахуватися з по'

терпілим впродовж 90 днів:

«Важливий момент — термін по'

чинає відраховуватися не з дати

ДТП, а з дати надання страховику

заяви та всіх необхідних докумен'

тів. Строк може перевищити 90

днів, якщо, наприклад, триває

кримінальне або судове прова'

дження для визначення винуват'

ця ДТП. Тоді необхідно дочека'

тися рішення суду», — роз'яснює

фахівець.

Як показує практика, зазви'

чай страховики вкладаються у

відведений законом термін. І час'

то роблять виплати навіть швид'

ше. За інформацією МТСБУ, се'

редній термін врегулювання стра'

хових вимог у першому кварталі

2021 р. склав 82 дні з моменту

ДТП. В системі прямого врегулю'

вання збитків він виявився знач'

но меншим — 40 днів, 3/4 всіх

виплат здійснюється в строк до 90

днів від дати аварії.

«Кожен автовласник повинен

знати не лише правила дорож'

нього руху, але й правила пове'

дінки в разі ДТП. Причому знати

їх ще до того, як вперше сісти за

кермо. Це допоможе правильно

діяти в критичній ситуації. Але

варто знати й третє правило:

якщо водій став учасником аварії

і надто схвильований, щоб прига'

дати, що йому робити в такому

випадку, варто просто зателефо'

нувати своєму страховику або до

контакт'центру МТСБУ і попро'

сити про допомогу», — наголосив

В. Шевченко.

Михайло Вернигора

Національний пресклуб 
«Українська перспектива» 
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Правила для тих, хто потрапив у ДТП
ЗНАЙ І ДІЙ Чи можна застрахуватися від ДТП? Навіть найсумлінніші водії та обережні пішоходи
розуміють, що під час дорожнього руху їх можуть спіткати неприємності з непередбачуваними
наслідками. При цьому більшість із нас не досить обізнані щодо того, як же поводитись у разі ДТП,
щоб мінімізувати і наслідки, і максимально захистити свої інтереси.



ЗДАТНІСТЬ пам'ятати Дмитро Моторний

вважав однією з головних людських яко'

стей і завжди повторював, що кожного

пам'ятатимуть по його добрих справах. І це

його вислів ми винесли в заголовок.

Дмитро Костянтинович Моторний —

Людина великої мудрості і сили духу, Хлі'

бороб від Бога, яскравий політичний і гро'

мадський діяч, поборник інтересів селян,

який майстерно володів словом і свою душу

сповідав поетичними рядками. Двічі Герой

Соціалістичної Праці, Герой України, по'

чесний член Національної академії аграр'

них наук України, керівник агрогосподар'

ства на Херсонщині із понад піввіковим

досвідом. Цьогоріч 30 липня виповниться

три роки, як Дмитро Костянтинович відій'

шов у вічність. 

Він насправді незліченно багато добро'

го встиг зробити кожній людині окремо і

всій країні в цілому. Тому пам'ять про нього

живе в його справах, в агровиробництві і в

науці, у його нащадках, навіть у музиці і

піснях. 

Так, заснований Моторним регіональ'

ний велелюдний конкурс хорового вико'

навства «Чорнобаївський заспів» цьогоріч

традиційно відбувся у 24'й раз (не прово'

дився торік через ковід) 5 червня на базі

Чорнобаївського Будинку культури. 

Один із провідних вишів України —

Таврійський державний агротехнічний уні'

верситет (м. Мелітополь) від 21 червня 2019

року носить ім'я Дмитра Моторного, свого

видатного випускника. Велика заслуга в

цьому належить ректору вишу, також ко'

лишньому його вихованцю і від 2006 року

ректору, доктору технічних наук Володими'

ру Кюрчеву. З цієї нагоди позаторік у

ТДАТУ імені Дмитра Моторного відбулись

урочистості, під час яких за численної кіль'

кості люду зі всієї України було відкрито

пам'ятник знаному аграрію (див. «Іменем

Хлібороба. В Україні вшановано пам'ять Дми�

тра Моторного», — «Агропрофі», №20 від 12

липня 2019 р. — прим. ред.).  

Інший пам'ятник — бронзове прижит'

тєве погруддя Дмитра Моторного, яке за

законом державі належало встановити Двічі

Герою Соцпраці, ним «надійно збережене»

у Музеї господарства, що міститься в Чор'

нобаївському Будинку культури, а не на

центральній площі селища (він хотів, щоби

високопосадовці урочисто відкрили того

дня саме сільський клуб, побудований кош'

том колгоспу, а не його пам'ятник).

Очолюване ним понад 11 п'ятирічок пе'

редове сільгосппідприємство, трансформо'

ване згодом у виробничий кооператив

«Зоря», три роки тому додало до своєї назви

його прізвище — СВК «Зоря Моторного». І

продовжує впевнений рух вперед, працюю'

чи на благо людей, на благо всієї країни.

Про його виробниче і людське сьогодення

подальша розповідь.

«Батькова мудрість зрештою справди'

лась, і створена ним організаційно'правова

форма — сільськогосподарський виробни'

чий кооператив, не дали змоги багатьом

охочим розтягнути нас по шматках, — по'

чала нашу розмову голова господарства

Ольга Дмитрівна Костікова. — У нас

немає договорів оренди, а є пайовий вне'

сок у діяльність кооперативу. Тому дві ком'

панії, які зайшли до нас працювати і запро'

понували людям більш вигідні умови, збері'

гають з нами партнерські стосунки. Ми

маємо дещо більше 2 тис. га землі в обробіт'

ку і більше сотні працівників. Зі створеної

батьком команди дехто за віком пішов, та

на їхнє місце прийшла гідна зміна — моло'

ді працівники. І це тішить. Значить — є

перспектива, є розвиток, адже молодь

швидко вчиться і вона більш пристосована

до умов сьогодення. 

Хоч землі поменшало, проте вся інфра'

структура підприємства збережена — авто'

гаражі і механізовані майстерні, ферма ВРХ

на 400 голів. Чисельність дійного стада не'

велика, тим не менше молоко екстра класу,

і ми всі п'ємо це поживне молоко без анти'

біотиків і домішок».

Не секрет, що робота керівника госпо'

дарства — це велике навантаження і надве'

лика відповідальність перед собою, перед

людьми, перед державою і перед батьком,

зізнається господиня.

Претендент на посаду голови виробни'

чого кооперативу, за статутом, має пропрац'

ювати тут щонайменше 5 років, відзвітувати

перед своїм підрозділом про зроблене за цей

період і отримати схвальний відгук. Ольга

Дмитрівна в господарстві на посаді заступ'

ника голови — з 2004'го, тож була у людей,

що називається, як на долоні. Її досвід і фа'

ховість не викликали сумнівів. Тому Дмитро

Костянтинович і просив її подумати над

тим, щоби очолити господарство. І дав час

обміркувати, та отримати відповіді не встиг...

Відповідь дали люди, одностайно об'

равши її своїм керівником. Відтоді грань

між особистим і виробничим у Ольги Дми'

трівни стерлася, адже вона донька свого

батька. І цим пишається.

Життєва настанова Дмитра Костянти'

новича — май почуття міри, працюй і ніко'

му не заздри, бережи власну гідність і здо'

ров'я, залишайся людиною. І як би було

важко, вихід завжди знаходиться. «Коли

вже здавалось, що все зовсім погано і на'

стала суцільна чорна смуга, — веде Ольга

Дмитрівна далі, — з'являється світло в кінці

тунелю — до роботи стають молоді фахівці,

і справна техніка виходить в поле, негода

оминає посіви стороною і вкладена праця

повертається сторицею».

І хоча землі господарства фактично роз'

ташовані у передмісті Херсону, проблем із

поглинанням містом поки немає. Нещодав'

но тут створено Чорнобаївську територіаль'

ну громаду, до якої  ввійшло чотири сільсь'

кі ради, з центром у с.Чорнобаївка. 

Зрозуміло, що вже не буде таких мас'

штабів господарства, і державної підтрим'

ки, як була. «Життя змінилося, стала іншою

свідомість людей. Місцеві громади отрима'

ли величезні повноваження, тому ми маємо

йти вперед. Ми будемо робити так, щоби

було краще кооперативу. У нас є рада кооп'

еративу, ми щомісяця обговорюємо страте'

гічні і нагальні питання», — говорить вона.

Зараз у «Зорі Моторного», як і скрізь на

півдні України, тривають жнива 2021,

ускладнені зливами та буревіями. І оскільки

кожен має відповідати за свій сектор робо'

ти, про ахротехнології і жнива ми говорили

з агрономом із 30'річним досвідом роботи в

господарстві Олександром Бовкуном.

«Для рослини, як і для людини, важли'

ві світло, вода і живлення, — наголошує аг'

роном. — Світло при вирощування сіль'

госпкультур ми регулюємо гущиною посі'

ву.  За відсутності зрошення, на жаль, дефі'

цит води є визначальним, тому ми дуже

залежимо від погодних умов. Забезпечення

живлення — наша відповідальність, тому

ми намагаємось дотримуватись агротехно'

логій. Щоправда, з кожним роком це роби'

ти все важче з огляду дорожнечі. 

Для потреб тваринництва вирощуємо

кормову групу, переважно це суданська

трава. Із зернових — ячмінь, пшениця і

трохи жита; із технічних — соняшник і, за

наявності опадів восени — ріпак».

Зорієнтоване господарство на вітчизня'

ну селекцію. Тут переконані, що по зерно'

вим культурам, особливо по пшениці, в Ук'

раїні є потужна селекційна база в структурі

НААН — Селекційно'генетичний інститут

— Національний центр насіннєзнавства та

сортовивчення та Інститут зрошуваного зе'

млеробства.

Херсонщина, ніде правди діти, є зоною

ризикованого землеробства. І за відсутно'

сті зрошення перспективи ведення сіль'

госпвиробництва тут доволі примарні. Ми'

нулий рік став тому підтвердженням — зер'

новий південь України практично спікся на

сонці. Аграрії зазнали руйнівних збитків.

Цьогоріч кількість опадів у вегетацій'

ний період була достатньою, а наразі дощів

і буревіїв забагато. Волога сприяла більш

посиленому розвитку бур'янів і грибкових

хвороб. Щодо бур'янів, то ми впорались і

поля від них чисті. А от щодо хвороб, дове'

лось проводити дві обробки, причому спо'

чатку ми були зорієнтовані на одні препара'

ти, більш прості. Та застосовувати довелось

більш дорогі багатокомпонентні препарати,

щоби стримати розвиток хвороб. Але так

спрацювали не всі господарства — там, де

зекономили на антигрибкових препаратах,

урожайність і якість зерна відверто незадо'

вільні. 

АГРОПРОФІ

№ 19�20 [500] 23 липня, 2021 РЕПОРТАЖ12 Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Допоки тебе люди пам'ятають, 
до тих пір ти серед людей і живеш, 
або Незгасима Зоря Моторного 

Дмитро Костянтинович МОТОРНИЙ у день свого 902ліття. Чорнобаївка, 02.11.2017 року

Володимир Артемчук, Ольга Костікова, Андрій Глущенко, Олександр Бевх, 
Ігор Підгородецький, Руслан Пекло, Віктор Шкрамко



У землеобробітку віддають

перевагу комбінованій системі:

раз на 3'4 роки застосовують

глибоку оранку, решта часу —

ощадний поверхневий обробіток

ґрунту.

Шкода, що останніми роками

немає бодай якоїсь державної під'

тримки, із сумом констатує дос'

відчений агроном. Адже якщо хі'

мікати постачальники дають гос'

подарствам у борг, то з добривами

— лише передоплата. Дорожнеча

препаратів не дозволяє повною

мірою дотримуватись належних

агротехнологій, тому тут застосо'

вують випробувані століттями аг'

рарні прийоми. 

Йдеться про один із дуже ва'

жливих елементів сівозміни —

чорний пар, на площі 300'500 га,

залежно від року. Один із його

найважливіших факторів — нако'

пичення вологи. По парам тут ви'

рощують озиму пшеницю, адже

під час сівби зерно дістає до ґрун'

тової вологи, відтак урожайність

пшениці вдвічі більша навіть за

зернову по кращих попередниках.

«Якщо пари не застосовувати, то

ґрунти вимагають підвищеного

внесення ЗЗР і добрив, а це додат'

кові витрати коштів і засобів, і —

найголовніше, насичений хімією

врожай. Кожен обирає для себе

сам, як і що вирощувати», — гово'

рить наш співрозмовник. 

Аж тут з'ясувалося, що Олек'

сандр Михайлович є продовжува'

чем династії Бовкунів, які за все

життя працювали лише в одному

цьому агрогосподарстві. Його

батько, Михайло Тимофійович,

впродовж багатьох років був за'

ступником Дмитра Костянтино'

вича. І так склалась доля, що

тепер пліч'о'пліч на керівних по'

садах працюють їхні діти.

«Мій дід, Тимофій Лукич, був

селянином, мав велику багатодіт'

ну родину, — говорить Олександр

Михайлович. — Після важкого

поранення у Другій світовій війні

він одним із перших повернувся в

село і очолив місцевий колгосп

«Червона зірка» (в селі було три

колгоспи). Батько, Михайло Ти'

мофійович, 1932 року народився і

виріс у Чорнобаївці, пережив тут

фашистську окупацію. Після

війни неповнолітнім пішов прац'

ювати в колгосп. Потім вивчився

на агронома, а працював і завфер'

мою, і бухгалтером, і бригадиром.

У господарство Дмитро Костянти'

нович прийшов 1959'го, а очолив

тодішній вже колгосп ім. Кірова

він у лютому 1963 року. Мій бать'

ко став його заступником 1974

року і пропрацював із ним аж до

самої смерті 1992'го». 

Пан Олександр зізнається, що

агрономом він став, що називаєть'

ся, «без альтернативи». «Мене

змалку батько завжди брав із

собою: у нього була така звичка сі'

дати за кермо і по вихідних об'їж'

джати поля. Тоді в господарстві

людей було багато, працювали на

совість і завжди ділились досвідом

з молоддю. Тому Херсонський

сільгоспінститут став логічним

продовженням мого становлення.

З 1993 я в господарстві, починав

насіннєводом, потім виріс до го'

ловного агронома; нині площі по'

сівів не такі значні, тому я агро'

ном.

Що мене приваблює в цій ро'

боті? Працювати цікаво. Рік від

року якісь сюрпризи і виклики,

причому не лише погодні. І від

наших правильних спільно ухва'

лених рішень, адже біля керма нас

багато, залежить доля господар'

ства і кожного його учасника.

Батьки вчили нас не здаватися і

шукати вихід, бо він завжди є!»

Таке саме запитання ми поста'

вили Ользі Дмитрівні. «Мене все

приваблює, абсолютно все, — зіз'

нається вона. — Я земний знак за

гороскопом. Тому люблю землю

будь'коли, особливо чорну перед

сівбою, зелену від сходів і жовту

від урожаю. Природно люблю тва'

ринництво, тому ми і залишили

ферму, хоча для нас вона збиткова.

Люблю працювати з людьми, бо

вони в переважній більшості

мудрі. Люблю бачити результат

своєї праці. А ще — люблю наш,

власної випічки, Чорнобаївський

свіжий хліб! Він пахне полем і хлі'

боробськими руками, він пахне

нашими дідами і батьками так, як

в дитинстві. Заради цього варто

жити і працювати, як учив і нака'

зував нам Дмитро Костянтино'

вич!»

Тетяна Шелкопляс

Руслан Пекло, Ольга Костікова, Ігор Підгородецький
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Наталія Горбова, Ніна Винарчук, Тетяна Костенко, 
Надія Бабич, Олена Дембровська,  Наталія Магу, Тетяна Шевченко

Олександр Бовкун, Антоніна Большакова, 
Микола Карпенко, Юрій Мелиш

Юрій Карлюк, Олександр Бовкун, 
Юрій Мелиш, Микола Сапко

Руслан Пекло, Ігор Підгородецький, 
Віктор Плесецький, Володимир Цинський

Микола Харченко, Дмитро Моторний, Іван СоломинаВіктор Галух, Микола Целих
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Підвищено прогноз 
валового збору пшениці в ЄС
ЕКСПЕРТИ Strategie Grains знову підвищили прогноз

валового збору пшениці в країнах ЄС у 2021/22 МР —

на 1,9 млн тонн до попереднього показника, до 133

млн тонн. Нагадаємо, що у 2020/21 МР країнами

блоку зібрано 118,8 млн тонн зернової.

Підвищенню прогнозу сприяла більш висока вро'

жайність зернової, ніж очікувалося раніше, що ком'

пенсує скорочення площ сівби пшениці в порівнянні з

попереднім сезоном.

Також аналітики підвищили прогноз виробництва

європейського ячменю — до 55 (+1,1) млн тонн, з

яких озима зернова складе 27,3 млн тонн, яра — 27,7

млн тонн.

Прогноз врожаю кукурудзи в країнах блоку збіль'

шений незначно — на 400 тис. тонн, до 65,7 млн тонн,

тоді як у попередньому сезоні було зібрано 63,3 млн

тонн.

У США очікують мінімальний 
урожай ярої пшенниці
ВНАСЛІДОК сильної посухи в ключових регіонах'ви'

робниках урожай ярої пшениці в США в п.р. може ста'

ти мінімальним за останні 33 роки, повідомляє Reuters.

Як уточнюється, яра пшениця становить близько

25% від загального валового збору зернової в США.

При цьому її виробництво в п.р. експерти USDA прог'

нозують на рівні 345 млн бушелів, що на 41% нижче за

результат у 2020 р. і є мінімальним показником, почи'

наючи з 1988 р.

При цьому через посушливі погодні умови стан по'

сівів ярої пшениці в США постійно погіршується, і до

11 липня аналітики оцінювали 16% посівів у доброму

та відмінному стані, що істотно нижче за показник в

аналогічний період минулого року (68%).

На тлі очікуваного значного зниження виробниц'

тва ярої зернової котирування пшениці за підсумками

торгів 12 липня на біржі СВОТ за найбільш активним

вересневим контрактом зросли на $9,5 за тонну — до

$235,4 за тонну.

КНР збереже попит 
на фуражну пшеницю
У КИТАЇ очікується збереження активного попиту на

фуражну пшеницю з боку тваринницької галузі на тлі

більшої цінової привабливості зернової в порівнянні з

кукурудзою, повідомляє Reuters.

Згідно з даними мінсільгоспу КНР, ціна на пше'

ницю в ключовому регіоні'виробнику — провінції Хе'

нань станом на 19 липня склала 2520 юанів/т ($388,57

за тонну), тоді як ціна на кукурудзу — 2910 юанів/т.

При цьому в країні продовжує збільшуватися пого'

лів'я свиней, незважаючи на нещодавні спалахи АЧС.

До кінця червня п.р. воно досягло 99,4% від рівня 2017

р. Нагадаємо, що через різке поширення АЧС у Китаї

із серпня 2018 р. поголів'я свиней у країні скоротило'

ся в декілька разів.

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATESСтаном на 21.07.2021 За даними AGRITEL, http://www.agritel.com

* 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 16 липня 2021 рокуEURONEXT. Динаміка котирувань

Біржа 
(зернові) 

Вересень ’21 Грудень ’21 Березень ’22 Травень ’22 Липень ’22

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 254,45 6,9250 0,7750 6,9975 0,7600 7,0475 0,7250 7,0675 0,6925 6,9575 0,5875 
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 239,39 6,5150 0,5750 6,6200 0,5700 6,6900 0,5425 6,7175 0,5025 6,6150 0,4400 
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 337,03 9,1725 1,0300 9,0550 0,9825 8,9300 0,9275 8,7900 0,8625 8,6375 0,8025 
CBOT Чикаго (Кукурудза) 218,89 5,5600 0,2650 5,5200 0,3500 5,5950 0,3450 5,6350 0,3350 5,6350 0,3275 

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень ’21 Листопад ’21 Січень ’22 Березень ’22 Травень ’22

516,62 14,0600 0,6725 13,9175 0,6250 13,9430 0,6050 13,7600 0,5650 13,6950 0,5400

США. Ставки океанського фрахту на 16 липня 2021 року

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

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 32 30
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 59
Південь Південної Америки (Чилі) 61
Північ Південної Америки (Колумбія) 40 46 45
Схід Південної Америки (Бразилія) 46
Західна Африка (Нігерія) 66
Східне Середземномор'я (Італія) 44
Західне Середземномор'я (Марокко) 65
Близький Схід (Ірак) 127
Близький Схід (Єгипет) 68
Японія 84 84

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 40
Західна Африка (Нігерія) 65
Близький Схід (Єгипет) 43

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 21
Європа (Роттердам) 23

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 55
Західне Середземномор'я (Іспанія) 53
Європа (Роттердам) 57
Західна Африка (Марокко/Алжир) 58

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 65
Південь Південної Америки (Чилі) 66
Північ Південної Америки (Колумбія) 57
Близький Схід (Ірак) 102
Близький Схід (Єгипет) 67
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50 55
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 50
Тайвань 50 54
Південна Корея 45 50
Японія 45 45

ПШЕНИЦЯ — Вересень 2021, EUR/т

КУКУРУДЗА — Листопад 2021, EUR/т

РІПАК — Листопад 2021, EUR/т
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* * *

28 липня 2021 року у селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області відбу�
деться польовий проект «УКАБ Агротехнології.

ЦЕНТР». Асоціація «Український клуб аграрного біз�
несу» спільно з агенцією UCABevent організовують
цей захід з 2017 року.
Вже традиційно «УКАБ Агротехнології. ЦЕНТР» прой�
де у форматі демонстрацій техніки та агротехнологій
у польових умовах. 50+ агрегатів від топових вітчиз�
няних та закордонних виробників будуть випробу�
ванні на полі площею 50 га. Під час демопоказів ви
побачите в роботі: зернозбиральні комбайни, сівал�
ки та посівні комплекси, розкидачі мінеральних доб�
рив, самохідні та причіпні обприскувачі, агродрони,
агрегати strip�till, глибокорозпушувачі, плуги, дискові
борони, дисколапові агрегати. Крім того, більше 100
компаній представлять свої новинки в статичній ек�
спозиції. Також під час заходу відбудуться тематичні
майстер�класи та семінари, спілкування учасників та
розіграш цінних призів. 
Очікується, що цього року на «УКАБ Агротехнології.
ЦЕНТР» завітають 2000 відвідувачів.

* * *

19 серпня 2021 року у смт. Білогір'я Хмельницької
області розпочинається новий сезон Виставки�

демонстрації техніки в полі «БИТВА АГРОТИТА�

НІВ». Організатори — Всеукраїнська Аграрна Рада,
агроконсалтингова компанія DYKUN та Агрофірма
«Перлина Поділля».
Більше 300 одиниць техніки та близько 30 га для її
демонстрації на полях Агрофірми «Перлина Поділля»
— високопрофесійної агропромислової компанії з
власною інфраструктурою та сучасним парком сіль�
госптехніки.
Ще більше демонстрацій, ще більше практичного
досвіду, ще більше одиниць техніки: важкої і малога�
баритної; самохідної і причіпної; для збирання вро�
жаю і внесення добрив; для посіву та обробітку; нової
і вживаної. На учасників заходу чекають світові бренди
та українські флагмани, останні новинки та бюджетні
моделі.
26 серпня 2021 року — наступний етап БИТВИ АГ�
РОТИТАНІВ на базі ПП «Ланна�Агро» (ТОВ «Про�
мінь») у селі Попівка Карлівського району Полтав�
ської області. 5 тематичних зон для демонстрації
сільськогосподарської техніки, вітчизняні та іноземні
гібриди чекають для огляду учасниками події.
223 вересня 2021 року завершальний етап БИТВИ
АГРОТИТАНІВ відбудеться у селі Степове Тетіївсько�
го району Київської області на базі групи компаній
«ТАК». До уваги учасників — 500 одиниць техніки і
більше 50 га для демонстраційних випробувань. 

* * *

17222 серпня 2021 року в селі Великі Сорочинці
Миргородського району Полтавської області тради�
ційно відбудеться Національний Сорочинський

ярмарок 2021 року. Організатор — ТОВ «Сорочинсь�
кий ярмарок».
Національний Сорочинський ярмарок — наймас�
штабніший і найвідоміший в Україні та за її межами,
найулюбленіший українцями ярмарково�виставко�
вий захід. Цьогоріч Ярмарок присвячений 30�й річ�
ниці Незалежності України.
У Національному Сорочинському ярмарку беруть
участь підприємства, приватні підприємці, майстри
народних промислів, заклади громадського харчу�
вання, організатори колективних експозицій, пісен�
ні, танцювальні та музичні колективи, окремі вико�
навці, організатори зон відпочинку та розваг.

* * *

26227 серпня 2021 року в с. Чулаківка, Херсонська
область, на базі ФГ «Аделаїда» відбудеться Всеук�

раїнський день картоплі — Картопляний блок�

чейн 2021. Співорганізатори — Українська асоціація
виробників картоплі, ФГ «Аделаїда», ТОВ «ДЛГ Укра�
їна».
Всеукраїнський день картоплі — спеціалізований
захід Української асоціації виробників картоплі, що

охоплює весь виробничий ланцюжок в картопляр�
стві: від вибору сортів картоплі, техніки та технологій
саджання, вирощування, зрошування, збирання,
транспортування. На заході також будуть предста�
влені технології сортування та зберігання. Організа�
тор виставкової зони — ТОВ «ДЛГ Україна».
Місце проведення та співорганізатор — ФГ «Аделаї�
да», що було створено 25 серпня 1992 року у с. Чула�
ківка Голопристанського району Херсонської області.
На сьогоднішній день ФГ «Аделаїда» обробляє 3000
га землі, яка знаходиться на територій двох сільських
рад у Голопристанському районі Херсонської області
та 5500 га землі, які знаходяться та території п'яти
сільських рад у Новоград�Волинському районі Жито�
мирської області. Господарство спеціалізується на
вирощуванні картоплі, озимої пшениці, жита, озимо�
го ріпаку, соняшнику, гірчиці, сої та кукурудзи. ФГ
«Аделаїда» займається вирощуванням чіпсових сор�
тів картоплі.

* * *

729 вересня 2021 року в м. Вінниця на території
аеропорту «Вінниця» відбудеться ВИСТАВКА

«АГРО�ВІННИЦЯ» — нова масштабна подія
українського АПК. Організатор: ТОВ «ТД
«ПРОМФІНІНВЕСТ».
Нова сільськогосподарська виставка «АГРО�Він�
ниця» відбудеться вперше в Україні вже у вересні
цього року. У події візьме участь близько 200 укра�
їнських виробників та дилерів сучасної сільськогос�
подарської техніки. Учасники представлятимуть
нову техніку та устаткування, інноваційні рішення та
технології.
Агровиставка буде максимально інтерактивною та
прикладною, адже під час «АГРО�Вінниця» відбувати�
муться масштабні польові демонстрації роботи техні�
ки, демо покази різноманітних комбайнів та тест�
драйви. 
Лише під час вінницької агровиставки діятимуть
спеціальні комерційні пропозиції на техніку, ком�
байни, запчастини, міні техніка, причіпне та навісне
обладнання, ґрунтообробну техніку, біопаливо,
агротранспорт, оприскувачі, сівалки та насіннєві ма�
теріали.
Якісні поради, новини аграрного ринку, сучасні тен�
денції, консультації щодо отримання державної під�
тримки можна буде почути під час ділових заходів —
тематичних форумів та конференцій. 
Очікується, що участь у діловій програмі «АГРО�Він�
ниця» візьмуть представники профільних міні�
стерств, асоціацій, бізнесу та міжнародні експерти.  
На учасників і усіх відвідувачів чекають такі цікаві та
приємні події:
— Експозиція техніки. Спеціалізована виставка сіль�
ськогосподарської техніки, технологій, обладнання
та запасних частин.
— Демо покази. Польова демонстрація найкращих
зразків сільськогосподарської техніки.
— Ділова програма. Форуми, конференції тощо.
— Кулінарний фестиваль вуличної їжі.
— Розважальна програма.

* * *

9 вересня 2021 року в Києві (готель Premier Pala�
ce) відбудеться 9�та Міжнародна конференція

«BLACK SEA OIL TRADE�2021». Організатор —
консалтингова агенція УкрАгроКонсалт.
Конференція «BLACK SEA OIL TRADE» — головна подія
олійного сектору України та Причорномор'я, яка щоро�
ку об'єднує провідних гравців олійно�жирової галузі
Причорномор'я та світу на старті нового олійного сезо�
ну. 
Головні теми цьогорічної конференції:
— Цінові драйвери на ринку олійних культур та рос�
линної олії;
— Імпорт олійної сировини в Україну — вимушений
крок чи новий тренд?
— Чи зможуть фермери заробити на олійних культу�
рах (ріпак, соняшник, соя) в цьому сезоні?
— Відстрочка збирання соняшника = зростання цін?
— Надлишок або дефіцит рослинних олій на світово�
му ринку в наступному сезоні?
— Зміни на ринку нафти. Перспективи світового
ринку біопалива;

— Державне регулювання — як зміни в законодавстві
вплинуть на ринки?
— Прогноз попиту і пропозиції на 2021/22 сезон.
Цього року конференція відбудеться в гібридному
форматі з можливістю як особистої, так і онлайн
участі.

* * *

10 вересня 2021 року у м. Вінниця на базі Він�
ницького елеватора, який входить до складу компа�
нії Епіцентр�Агро, відбудеться Grain Storage Forum

ELEVATOR�2021 «SMART»: ЗБЕРІГАННЯ! Організа�
тор: ProAgro Group.
Головна мета Форуму долучити до обговорення
сьогоденних проблем та можливостей ефективного
розвитку елеватора, як головної ланки ланцюга збе�
рігання зерна, керівників, фахівців та експертів га�
лузі.
Головні питання:
— ефективне впровадження інноваційних рішень в
технологічний процес елеватора;
— з якими партнерами працювати;
— яке обладнання найбільш сприяє максимальній
економічній ефективності;
— головний ресурс: де брати ефективних фахівців.
Захід включатиме:
— Конференцію «Ефективний Елеватор»;
— Діалогову панель за участі представників (топ ме�
неджмент, фахівці) елеватора;
— Демонстраційну панель на діючому елеваторі;
— Виставкову зону;
— Ефективний нетворкінг;
— Фуршет та розважальну програму.

* * *

27229 жовтня 2021 року в Києві (Міжнародний ви�
ставковий центр) відбудеться Міжнародна вистав�

ка ефективних технологій для аграрного бізнесу

«АгроКомплекс 2021». Організатор — ТОВ «Київ�
ський міжнародний контрактовий ярмарок».
Виставка презентує весь комплекс передових техно�
логій для підвищення конкурентоспроможності ви�
робництва відповідно до світових викликів та гло�
бальних змін. «АгроКомплекс» проходить один раз
на два роки чергуючись з міжнародною виставкою
виробників сільськогосподарської техніки та облад�
нання «ІнтерАГРО». Завдяки цьому, кожна наступна
виставка відображає реальні зміни, що відбулися за
цей час та дає орієнтири для інноваційних напрям�
ків розвитку галузі на майбутній період.
У рамках «АгроКомплекс 2021» будуть реалізовані
спецпроекти:
— IT�Corner — спеціалізована експозиція цифрових
технологій та smart�рішень в агробізнесі.
— AgroEnergyDAY — міжнародна інтерактивна плат�
форма енергоефективності, біоенергетичних техно�
логій та альтернативної енергетики в агробізнесі.
— Тепличний Бізнес — міжнародна виставка ефек�
тивних технологій та обладнання для тепличного гос�
подарства.
— Продуктивне бджільництво — міжнародна ви�
ставка виробників обладнання та інвентарю для галу�
зі бджільництва.
— LOCAL to GLOBAL — спеціалізована експозиція
фермерської та крафтової продукції.
AgroComplex завжди пропонує корисну ділову про�
граму! Вже зараз організатори анонсують декілька ці�
кавих заходів:
— Аграрна інноваційна платформа «Прибутковий
гектар». Популяризація новітніх технологій та «ноу�
хау» в галузі рослинництва, які дозволяють підвищи�
ти рентабельність виробництва та сприятимуть оздо�
ровленню ґрунтів.
— Національний Медовий Форум «Золота Пасіка
5.0», який цьогоріч вперше проводиться в рамках
виставки «Продуктивне бджільництво». У рамках
форуму відбудуться: пленарні засідання «Медова га�
лузь: законодавчі новації, ринок меду, очікування
бджолярів» і «Апідологія: наукові відкриття у 2021
році» та дві практичні частини «Бізнес в умовах вихо�
ду з кризи: нові тренди та стратегії» і «Організаційно�
правові аспекти бджільництва».

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Тисячолітні вітролови
ПОПЕРЕДУ всієї планети у цьому сенсі, звісно, арабсь'

кі й африканські країни, для яких +35 °С — це нормаль'

на «робоча» температура, але й їм хочеться прохолоди.

Араби, наприклад, вже понад два тисячоліття використо'

вують для охолодження енергію вітру. Ні, звісно, можна

встановити вітряки, виробляти з них електроенергію і

спрямовувати її на кондиціонери, але навіщо ці зайві пе'

ретворення енергії? 

Тож 2 тис. років тому (чи більше) араби подумали, ви'

рішили не винаходити електроенергію і кондиціонери, а

відразу зробити бадґіри. Бадґір (з персидської — вітро'

лов) це  башта над будинком, призначення якої ловити

щонайменший вітерець і спрямувати його до приміщен'

ня за рахунок природної циркуляції. Це ніби надбудова

над дахом, яка не поєднується з горищем. Всередині при'

міщення розташований резервуар, який акумулює нічне

прохолодне повітря і за рахунок невеличких потоків вітру

вдень робить повітря всередині приміщення прохолод'

ним і нормальної вологості. 

Якщо коротко описати технологію, то висота башти

дозволяє використовувати заснований на русі теплих пові'

тряних потоків так званий «камінний ефект», а також над'

ходження всередину свіжого повітря і вітру. Якщо в будин'

ку жарко і панує підвищена температура, то в дію вступає

«камінний ефект» (особливо частий у нічний час). Прохо'

лодне нічне повітря струмує через бадґір у будівлю і охоло'

джує розігріті стіни. Вони нагрівають повітря, яке підні'

мається назад у бадґір і виходить назовні. Додатково стіни

башти і будівлі, особливо даху, також випускають вночі на'

копичене за день тепло. Це якщо коротко. А як воно точно

працює, то знають, мабуть, лише арабські спеціалісти, до

яких, за нинішніх тенденцій, скоро стоятимуть величезні

черги. Адже бадґір у середньому знижує температуру на

12 °С порівняно з вуличною температурою.

Вдаримо по природі… природою
ВІТРОЛОВ на власному будинку це добре, але з кілька'

поверховим міським будинком він уже не впорається —

потрібен буде аж надто великий резервуар із водою. Один

із головних зарубіжних трендів у боротьбі зі спекою в мі'

стах — озеленення фасадів. Мерія Відня ще 2019 року за'

пропонувала місцевим жителям безкоштовно озеленити

фасади будинків. Автори проекту «50 зелених будинків»

розробили «Віденський зелений модуль для фасаду», що

складається з вуличних горщиків, ґрунту, витких рослин

та каркасів для них. Міська влада планувала озеленити

50 фасадів в одному районі, щоб поліпшити його мікро'

клімат і якість повітря.

А також потрібно збільшувати площу під зеленими нас'

адженнями по всій території міста. Згідно з австралійським

дослідженням, якщо загальна площа крон дерев збільшить'

ся на 10%, середня денна температура в місті знизиться на

1'1,5 °С. Багато міст працюють над озелененням і включа'

ють цей пункт до своїх стратегій розвитку. Австралійський

Мельбурн ухвалив план, що включає створення зелених

дахів, приватних садів і залучення місцевих жителів до озе'

ленення різних просторів. До 2040 року міський рослин'

ний покрив має збільшитися вдвічі. Адміністрація Мілана

збирається до 2030'го висадити в місті 3 млн дерев і знизи'

ти середню температуру на території на 2 °С.

У Далласі влада провела дослідження і з'ясувала, які

зони в місті найбільше страждають через спеку, виклика'

ну браком зелених насаджень. Відтак у цих районах поча'

ли висаджувати дерева на ключових пішохідних шляхах.

Наприклад, муніципалітет озеленив маршрути, якими

діти ходять до школи.

Деякі міста юридично встановлюють правила озеле'

нення. Мерія Сан'Франциско ще 2016 року ухвалила

закон, згідно з яким в більшості нових будівель від 15 до

30% даху має бути покрито рослинами або сонячними

панелями. Того ж року влада Франції зобов'язали всіх за'

будовників хоча би частково робити даху зеленими або

під сонячними панелями. У Торонто аналогічний закон

ухвалили ще 2009 року, а уряд Німеччини стежить за озе'

лененням покрівель з 1970'х.

У Сінгапурі ухвалили план з капітального озеленіння

ще 1967 року. Спочатку він фокусувався на висадці дерев

і заснуванні нових парків, а з появою хмарочосів переорі'

єнтувався на створення вертикальних садів і зелених

дахів. Сьогодні на сінгапурських хмарочосах росте 100 га

квітів і кущів. До 2030 року їх має побільшати до 200 га.

Кожне нове приміщення в місті зобов'язане мати площу

зелених насаджень, що дорівнює площі забудови.

Колір має значення
ОДНА з основних причин перегріву міст — використання

в будівництві матеріалів, що швидко нагріваються. Ас'

фальт, бітум і бетон накопичують багато тепла і віддають

його в атмосферу. Правильні матеріали на дахах і фасадах

можуть знизити температуру всередині будинків на 2'5 °С

і зменшити енергоспоживання. Полегшені сполучні ком'

поненти в асфальті, проникне мощення з пористого бето'

ну і гумовий бетон також допомагають охолодити місто.

Крім того, для підтримки невисокої температури в мі'

стах активно використовують світлу фарбу. Вона дозволяє

охолодити дахи будинків на 2'3 °С. В індійському місті

Ахмадабад 2017 року покрівлі 3 тис. будинків пофарбу'

вали сумішшю з білого вапняку і світловідбиваючого по'

криття. На сьогодні за цією програмою змінили дизайн

вже 7 тис. будинків. Схожу ініціативу реалізували в Нью'

Йорку — мерія покрила білою фарбою майже 1 мільйон

кв. м дахів. А в Лос'Анджелесі на кілька вулиць завдали

світло'сірий герметик замість темно'сірого, що дозволи'

ло знизити температуру дорожнього покриття на 10 °С.

І знову до архітектури
З 2008 року уряд ОАЕ забудовує пустелю в 17 км від сто'

лиці Абу'Дабі. Нове місто Масдар задумане як оазис і

зводиться так, щоб забезпечити майбутнім мешканцям

якомога більше прохолоди. Коли пустеля нагрівається до

35 °С, на вулицях може зберігатися температура в 20 °С.

Такого ефекту вдалося досягти завдяки близько розташо'

ваним будівлям із дахами під особливим кутом і вітряної

вежі в 45 м, що стоїть у дворі місцевого університету. Спо'

рудження працює як воронка, направляючи прохолод'

ний вітер на вулиці міста.

У самому Абу'Дабі також реалізують нові рішення.

Для місцевих веж'близнюків Аль'Бахар спроєктували ди'

намічний фасад, що захищає мешканців будинків від

сонця пустелі. За відправну точку для дизайну взяли тра'

диційну арабську конструкцію під назвою машраб. Вона

являє собою різьблені дерев'яні решітки на вікнах, які

пропускають в приміщення світло, але не палючі проме'

ні сонця. У вежах Аль'Бахар машраб трансформувалася у

фасад із 1049 дерев'яних шестикутних панелей, які від'

криваються і закриваються, як пелюстки квітки. Поло'

ження цих елементів залежить від того, в якій точці на

небі перебуває сонце. Панелі створюють тінь, не зава'

жаючи світлу проникати всередину будівлі.

Просто додай води
Ще з давніх'давен воду використовували для охолоджен'

ня. Вода з рукотворних водойм випаровується, зволо'

жуючи й освіжаючи повітря. Цей спосіб порятунку від

спеки актуальний і сьогодні. Китайське місто Чунцин,

що славиться своєю спекотною погодою, встановлює на

автобусних зупинках розприскувачі води. Вони створю'

ють таку собі хмару з крапель температурою 5'7 °С. 

А от як з'ясували вчені з Сіднея, застосування подіб'

них водяних установок може знизити середню температу'

ру в місті на 1,5 °С.

Підготував Павло Мороз
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В Україні чи не щодня цього літа фіксують нові

температурні рекорди. Наприклад, у Києві ніч

на 16 липня виявилася найспекотнішою за

понад 140 років спостережень: температура

повітря не опустилася нижче 24,4°С. Це був

уже другий рекорд за два дні. Не звиклі до

такої спеки українці вкладають кошти в нові

кондиціонери і в електроенергію для їхньої ро2

боти. Але, як кажуть нам екологи і головна їхня

пророчиця Грета Тунберг, далі буде ще спекот2

ніше. Невідомо, коли людству в буквальному

сенсі припече так, щоби воно повністю перей2

шло на кліматично нейтральне виробництво і

діяльність, і, зрештою, чи відбудеться це взага2

лі. Та є люди, які споконвіку успішно долають

спекотні умови. Тож, вочевидь, є сенс перейма2

ти їхні і досвід, і напрацювання. Про боротьбу

зі спекою сьогодні і поговоримо.

Неймовірна спекота і як з нею боротися

Іранський бадґір 

Вежі Аль2Бахар


