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Україна
експортувала
понад 46 млн
тонн зерна
ЗА ДАНИМИ Мінагрополі�

тики, з початку 2018/19 мар�

кетингового року станом на

29 травня з України на зов�

нішні ринки було поставлено

46,127 млн тонн зернових та

зернобобових культур, що на

9,7 млн тонн перевищує по�

казник за аналогічний період

попереднього МР.

Зокрема, Україна експор�

тувала 14,932 млн тонн пше�

ниці, що на 1,148 млн тонн

нижче за показник 2017/18

МР, а також 3,498 млн тонн

(�688 тис. тонн) ячменю, 88,2

тис. тонн (+53,2 тис. тонн)

жита,  26,953 млн тонн

(+11,046 млн тонн) кукуру�

дзи.

Крім того, з початку по�

точного сезону з України було

експортовано 265,9 тис. тонн

(�128,5 тис. тонн) борошна, у

т.ч. 264,7 тис. тонн (�128,1 тис.

тонн) пшеничного.

Прогноз щодо
експорту
зернових
2019/20 МР
ВИРОБНИЦТВО зернових

та олійних культур в Україні

у 2019/20 МР очікується на

рівні 94,74 млн тонн, експорт

зернових і олійних складе

56,92 млн тонн (проти 92,3

млн тонн та 52,7 млн тонн)

поточного сезону. Про це по�

відомляє Українська зернова

асоціація.

Так,  урожай зернових

культур майбутнього сезону

може скласти 69,5 млн тонн

(експорт 50,9 млн тонн)

проти 68 млн тонн (47,4 млн

тонн) 2018/19 МР.

По культурах 2019/20 МР

очікується такий валовий

збір: ячменю — 8,4 млн т (ек�

спорт — 4,9 млн т), кукуру�

дзи — 32,2 млн т (26 млн т),

пшениці — 26,7 млн т (19

млн т), ріпаку — 3,75 млн т

(3,3 млн т), сої — 4,14 млн т

(2,1 млн т).

СПУСК унікального самохідно�

го перевантажувального судна

стався 18 травня 2019 року. Це

перше судно з такими розміра�

ми, яке будується на заводі «НІ�

БУЛОН», і найдовше кранове

судно класу «річка�море» за

майже 28 років незалежності

України. Будівництво здійсню�

ється за фінансової підтримки

Міжнародної фінансової корпо�

рації та Європейського банку

реконструкції  і  розвитку, а

також Європейського інвести�

ційного банку, завдяки співпра�

ці з яким і були створені умови

для спуску цього судна, а саме —

масштабна реконструкція суд�

нобудівно�судноремонтного за�

воду компанії.

«Так співпало, що 5 грудня

2013 року, на початку Революції

Гідності, ми заклали перше

судно на нашому суднобудівно�

судноремонтному заводі в Ми�

колаєві. А сьогодні, у перші дні

каденції нового Президента, ми

вже спустили найдовше за

останні 25 років незалежної Ук�

раїни кранове судно класу

«річка�море». І це не просто

найдовше судно, це ще й над�

складний інженерний об'єкт. За�

галом же на воду вже спущене

75�те судно нібулонівського

флоту. Над чим замислюєшся і

що відчуваєш у такі дні, момен�

ти, миті?!… Відчуваєш щастя від

того, що є така висока планка,

яку долаєш. Думаєш над тим,

що є цілі, яких досягаєш, і які

спонукають тебе на накреслен�

ня все нових і нових цілей, що

здаються недосяжними. Але ти

їх досягаєш і йдеш далі, і підні�

маєш наступну планку дося�

гнень вище. Надважливим є і те,

що реалізацію наших планів зав�

жди можна побачити. Це, на�

приклад, найсучасніший флот в

Україні», — так прокоментував

цю надзвичайну подію генераль�

ний директор компанії, Герой

України Олексій Вадатурський.

Продовження на стор. 4

Судно�гігант зійшло на воду 
Вперше в історії незалежної України зі стапелів
суднозаводу спущено 140�метрове судно «NIBULON МАХ»

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ГРОШОВЕ ТЕПЛО 
ВІД КРИЖАНОЇ ЯГОДИ

Головним пріоритетом розвитку
вітчизняного ринку заморозки
фахівці вважають вихід наших
компаній цього сегменту на
зовнішні ринки. Про досягнення
і проблеми галузі читайте на стор.
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КОМПАНІЇ
СПУСК ´NIBULON МАХª 
СТАВ ІНІЦІАЦІЄЮ ССЗ

Про роботу Суднобудівно%
судноремонтного заводу 
ТОВ СП «НІБУЛОН» розповідає 
його директор Дмитро Горбенко.

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЧИ ПРИЖИВЕТЬСЯ ШАФРАН В УКРАЇНІ?

Шафран посівний, який є незвичною для українців
культурою, вже кілька років пробують вирощувати
кілька наших фермерів. Минулого року до аграріїв
підключилися і науковці з Інституту зрошуваного
землеробства НААН.

ПЕРЕДПЛАТА	2019
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2019!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2019�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними порталу «Mінфін»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

30.05.2019

Зміна 
за день

Зміна 
за день,

%

PFTS індекс (UA) 568,10 �0,83 �0,15%

РТС (RU) 1285,97 9,73 0,76%

DAX (GE) 11902,08 64,27 0,54%

UX індекс (UA) 1744,76 �1,14 �0,06%

S&P 500* (US) 2783,02 �19,37 �0,69%



Нові вимоги щодо імпорту 
продукції тваринництва
В УКРАЇНІ 24 листопада 2019 року набувають чинності

нові вимоги щодо імпорту живих тварин та їхнього ре�

продуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного

походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних про�

дуктів тваринного походження та продуктів їхньої оброб�

ки, переробки. Про це 28 травня повідомила прес�служ�

ба Мінагрополітики.

Відповідний наказ Мінагрополітики №553 оприлюд�

нено в Офіційному віснику України №39.

Згідно з повідомленням, зазначений наказ визначає

вимоги до підконтрольних Держпродспоживслужбі ван�

тажів на основі ризик�орієнтовного підходу з урахуван�

ням вимог європейського законодавства та рекоменда�

цій Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ). Зокрема,

застосовуються принципи регіоналізації (зонування),

компартменталізації та еквівалентності для цілей міжна�

родної торгівлі.

ЄБРР допоможе 
модернізувати зрошення
МІНІСТЕРСТВО екології та природних ресурсів України

та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

21 травня підписали меморандум про взаєморозуміння з

розвитку зрошення в Україні. Це дасть можливість залу�

чати фінансування в проекти зі зрошення. Про це повідо�

мив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон
Усов на своїй сторінці у Фейсбук.

«ЄБРР і Міністерство екології та природних ресурсів

України підписали меморандум про співпрацю в галузі

управління зрошувальними системами. Зокрема, розпоч�

неться підготовка до модернізації Нижньодністровської

іригаційної системи в Одеській області. Вирішення про�

блеми своєчасного поливу сільгоспугідь у цьому регіоні

стимулюватиме виробництво зернових та олійних, а

також плодоовочевих культур», — написав він.

Йдеться про залучення інвестицій шляхом впрова�

дження проектів техніко�технологічного оновлення та

модернізацію інженерної інфраструктури зрошувальних

та дренажних систем, впровадження технічних рішень

для зменшення споживання електричної енергії насосни�

ми станціями, збільшення використання альтернативних

джерел енергії, зниження рівня фільтрації з відкритих ка�

налів та закритих трубопроводів, впровадження ІТ ін�

струментів для належного управління водорозподілом.

$200 млн на прискорення
приватних інвестицій в АПК
«РАДА виконавчих директорів Світового банку схвалила

рішення про надання позики в розмірі 200 млн доларів

США на реалізацію Програми на основі результатів (ПР)

з прискорення приватних інвестицій у сільське господар�

ство. Програма покликана розширити можливості малих

і середніх підприємств (МСП) у сільськогосподарському

секторі», — йдеться в повідомленні СБ на його сайті.

Програма має на меті зміцнення конкурентоспро�

можності сільського господарства, його диверсифікацію

та розвиток шляхом підвищення ефективності та зміц�

нення адресності політики підтримки галузі, поліпшення

прозорості та підвищення ефективності використання зе�

мель сільгосппризначення державної власності, а також

розширення доступу аграрних МСП до експортних рин�

ків. Усе це — ключові передумови для успішного розвит�

ку сільськогосподарського сектору.

Експорт агропродукції залишається основною рушій�

ною силою української економіки: на неї припадає

майже 42% ($18 млрд) загальної вартості експорту. Нині

сектор не повністю використовує свій потенціал, а його

краще використання разом зі збільшенням обсягів ек�

спорту могло б зробити значний внесок в економічне

зростання.

Крім того, програма сприятиме розвиткові транскор�

донної торгівлі та виконанню вимог, установлених на

найважливіших для України ринках експортної продук�

ції: зокрема, в Європейському Союзі, Китаї, країнах�уча�

сницях Ради співробітництва арабських держав Перської

затоки, США та Канаді.

Програма має забезпечити модернізацію галузевої по�

літики заради розширення доступу до основних ресурсів

для виробництва сільгосппродукції через підвищення

ефективності та зміцнення адресності чинних програм

державної підтримки сільського господарства, поліпшен�

ня прозорості на ринку і завершення реєстрації держав�

них земель, а також посилення захисту прав на землю

шляхом підвищення обізнаності власників і користува�

чів і забезпечення цих прав.

Ветеринари переходять на
електронний документообіг
3 БЕРЕЗНЯ 2019 року в Україні почалося впровадження

Єдиного державного реєстру ветеринарних документів

(ЄДРТ). За ці три місяці в системі зареєстрували близько

100 тис. електронних ветеринарних довідок, сертифіка�

тів та інших офіційних паперів, повідомляє Держпрод�

споживслужба.

«Програмний продукт створено Державною службою

з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо�

живачів. Він покликаний перевести видачу ветеринарних

документів в електронний формат, забезпечити належ�

ний контроль за сплатою коштів за наданням адміністра�

тивних послуг, усунути можливості підробки (фальсифі�

кації) ветеринарних документів, а також забезпечить опе�

ративною інформацією відповідних державних інспекто�

рів при виконанні своїх повноважень. За три місяці робо�

ти системи було видано 64,2 тис. ветеринарних довідок,

25 тис. ветеринарних свідоцтв на імпорт та експорт живих

тварин і 15,2 тис. ветеринарних свідоцтв на продукцію та

сировину тваринного походження», — йдеться у повідо�

мленні Держпродспоживслужби.

За словами голови відомства Володимира Лапи, пере�

хід на електронний документообіг суттєво прискорить

бюрократичні процедури в Україні, зробить отримання

документів зручнішим і дозволить посилити систему за�

хисту від фальсифікацій та маніпуляцій з документацією.
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Компанія «Укррічфлот» стала

учасником нового логістично&

го ланцюжка з перевезення

наливних вантажів по Дніпру,

пише ЦТС.

У ТРАВНІ в Дніпровському річ�

ковому порту компанією «Укрріч�

флот» було перевантажено близь�

ко 11 тис. т олії.

Процес протікає так: після на�

вантаження олії в автоцистерни на

заводі «Олейна» (Bunge), вантаж

подається на причал річпорту, де з

використанням навантажувальних

рукавів здійснюється переванта�

ження на спеціалізоване наливне

судно.

Перевізник повідомляє, що до

кінця року тут планують вийти на

обсяги перевезень у 20�25 тис. т

олії щомісяця. При цьому наливні

вантажі будуть відвантажуватися з декількох точок

на річці.

Розробила проект транспортування олії по річці

і перевалки борт�борт у порту Миколаїв компанія

TransShipOil.

У роботі задіяні три танкера компанії із се�

редньою вантажомісткістю 2700�3000 т. Два судна

відіграють роль човників, перевозячи олію з порту

Дніпро в Миколаїв. Третє судно використовується

як накопичувач. У планах TransShipOil розширити

географію перевезень, зокрема, за рахунок Світло�

водська та Запоріжжя.

І в TransShipOil, і в Bunge говорять про те, що

головна перспектива нової логістичної схеми — це

диверсифікація ризиків щодо своєчасних доставок

вантажів в порт шляхом їх часткового переорієнту�

вання з залізниці на річку.

Раніше ЦТС інформував, що термінал «Евері»,

що працює в порту Миколаїв, уперше здійснив за�

вантаження рослинної олії на танкер одночасно по

олієпроводу, що йде від резервуарів, розташованих

на березі, і з води — з судна на судно.

влено перший навантажений

маршрут зі станції Старокостян�

тинів.

За його словами, графікове

відправлення організованих

маршрутів сприяє ефективному

використанню локомотивного

парку, зменшенню обігу вагона за

рахунок уникнення скупчення ва�

гонів на сортувальних станціях.

Загалом у травні буде відпра�

влено 10 графікових маршрутів (по

п'ять відправок із порожніми ваго�

нами та навантаженими зерном).

Нагадаємо, що за чотири міся�

ці 2019 р. «Укрзалізниця» перевез�

ла 14 млн т зернових вантажів, що

більше на 19,9 % порівняно з від�

повідним періодом минулого року.

Це найстрімкіше зростання серед

усіх видів вантажів, що перево�

зяться залізницею.

«Укрзалізниця» розпочала пілотний проект з

відправлення організованих графікових

маршрутів для перевезення зернових ван&

тажів. 

ПОРОЖНІ вагони подаються зі станції Чорномор�

ськ�Порт під навантаження на станції Балин, Ста�

рокостянтинів, Лазорки, у зворотному напрямку

відправляються маршрути зернових вантажів на

станцію Чорноморськ�Порт. Про це повідомляє

прес�служба відомства з посиланням на очільника

УЗ Євгена Кравцова.

«Маємо вже перші результати пілотного проек�

ту: обіг зерновоза скоротився вдвічі, становив 6 діб,

при тому що загальний обіг вагона�зерновоза в

травні 2019 р. — 11,95 доби. Загалом «Укрзалізниця»

комплексно працює над забезпеченням перевезен�

ня зернових: оптимізує інфраструктуру, удоскона�

лює логістику та планування маршрутних відпра�

влень», — зазначив він.

Перші маршрути з порожніми вагонами компа�

нія відправила 20 та 22 травня, а 23 травня відпра�

По Дніпру планують 
перевозити олію

Пілотний проект УЗ 
щодо відправок зернових



Тенденція скорочення пого&

лів'я сільськогосподарських

тварин зберігатиметься й

2019 року, зазначають у

ННЦ «Інститут аграрної еко&

номіки».

ЗА ДАНИМИ Державної служ�

би статистики України, станом

на 1 травня 2019 року поголів'я

великої рогатої худоби в усіх ка�

тегоріях господарств порівняно

з відповідним періодом 2018

року скоротилося на 3,5% — до

3729,2 тис. голів.

За даними аналітиків, 69,6%

поголів'я ВРХ, у тому числі

76,2% корів, зосереджено у гос�

подарствах населення.

Головними причинами від�

мови селян від вирощування ве�

ликої рогатої худоби є економіч�

ні та соціальні фактори: ката�

строфічна збитковість, трива�

лий період вирощування худоби

та низькі середні ціни реалізації.

Крім того,  зростає частка

сільського населення старше

працездатного віку.

Поголів'я свиней у всіх кате�

горіях господарств також змен�

шилося (�0,4%) і склало 6136,5

тис. голів. При цьому сільсько�

господарські підприємства, в

яких утримується 57,2% пого�

лів'я свиней, збільшили його на

5,8%. Скорочення (�4,0%) відбу�

лося лише у господарствах насе�

лення, де утримується 42,8% по�

голів'я. Основною причиною

такого скорочення є незацікав�

леність товаровиробників у ви�

рощуванні свиней через збитко�

вість виробництва, поширення

африканської чуми свиней та

зниження середніх цін реаліза�

ції на 9,1%.

Поголів'я овець та кіз на 1

травня 2019 року скоротилося

порівняно з відповідним періо�

дом 2018 року на 2,6% у всіх

видах господарств: у агропід�

приємствах — на 7,5%, а у гос�

подарствах населення, де утри�

мується 87,3% поголів'я — на

1,9%. Таке зменшення обумо�

влене збитковістю галузі, адже

баранина та козлятина не є по�

пулярними видами м'яса в Ук�

раїні. Їхня частка у структурі

м'яса становить лише 1%.

За розрахунками науковців

ННЦ, у структурі споживання

м'яса на 1 особу на рік частка

яловичини (близько 13,0%) ско�

рочується, тоді як частка свини�

ни (близько 39,0%) та м'яса

птиці зростає. Частка останньо�

го становить дещо більше

47,0%.

За співвідношенням ціни і

враховуючи купівельну спро�

можність населення України,

м'ясо птиці останніми роками

посідає провідні місця, а галузь

птахівництва стрімко розви�

вається і є найбільш мобільною

та ефективною галуззю.

На цю дату поголів'я птиці

збільшилося на 4,6% — до

210393,6 тис. голів. У господар�

ствах населення воно зросло на

0,4%, в агропідприємствах, де

утримується 59,2% поголів'я

птиці — на 7,8%.

2019 року триватиме скоро�

чення поголів'я ВРХ та свиней

через подорожчання кормів та

часті спалахи вірусу АЧС, зро�

стання цін на зернові культури

та комбікорми, підвищення вар�

тості ветеринарних препаратів,

а також нарощування поголів'я

птиці.

За 3 місяці 2019 року 
експортовано 119 т риби
ЗА ПІДСУМКАМИ трьох місяців 2019 року на зовнішні

ринки було поставлено 119 тонн української мороженої

риби. Загальна сума експортованої продукції склала $321

тис. Про це повідомляє прес�служба Мінагрополітики.

Так, 51% всього експорту української мороженої риби

(у грошовому вимірі) припало на країни Європи ($164

тис.). До країн СНД було поставлено 28% продукції на

$90,8 тис. та країн Азії — 19,9% на $63,9 тис.

Найбільшим покупцем української мороженої риби

стала Угорщина — 31,9 т на $121,9 тис. Також серед ліде�

рів: Молдова (43,5 т на $90,7 тис.), Грузія (17,6 т на $39

тис.), Німеччина (16,3 т на $24,6 тис.), Туреччина (6,1 т на

$24,6 тис.) та Польща (8,1 т на $14,1 тис.). В аналогічно�

му періоді минулого року найбільше такого товару поста�

чалося до Німеччини — 52,4 т на $203,9 тис.

У розрізі товарних позицій за три місяці 2019 року

найбільше було експортовано такої мороженої риби: ло�

сося дунайського та атлантичного — 4,5 т на $34,1 тис.;

калкана — 6 т на $24,4 тис.; мерлузи — 7,8 т на $14,2 тис.;

оселедця — 3,3 то на $4,2 тис.; скумбрії — 700 кг на $2,6

тис.; сардин — 2,2 т на $2,1 тис.; сома — 1 т на $1,9 тис.;

іншої замороженої риби — 93 т на $234 тис.

Нагадаємо, протягом трьох місяців 2019 року в Укра�

їні було вироблено 150 тонн філе рибного замороженого.

Це більш ніж удвічі більше (на 111 %), ніж за аналогічний

період минулого року.

Соняшникова олія: новий
глобальний рекорд
СВІТОВЕ виробництво соняшникової олії, згідно з

останніми оцінками, сягне безпрецедентних 20,1 млн

тонн 2018/19 маркетингового року, побивши рекорд по�

переднього сезону у 18,9 млн тонн, і продемонстрував�

ши, таким чином, приріст на рівні 1,2 млн тонн. Про це

інформує «ПроАгро Групп». Окрім тривалого помітного

зростання виробництва в країнах Чорноморського регіо�

ну, досягненню глобального рекорду також сприятиме

збільшення виробництва соняшникової олії в Аргентині

до рівня семирічного максимуму — близько 1,45 млн

тонн поточного сезону.

Достатньо активний світовий попит та менші, ніж

очікувалося, обсяги постачання з боку Росії забезпечили

підтримку цінам соняшникової олії у жовтні�березні

2018/19 МР, хоча у ширшому часовому горизонті — ціни

перебувають на рівні багаторічних мінімумів. Поточна

ринкова ситуація характеризується наявністю достатньої

кількості великих імпортерів, що зберігатимуть достат�

ній попит на соняшникову олію навіть за умови значної

премії відносно цін соєвої олії. Це обмежує можливість

зниження цін у цьому сегменті також і в квітні�вересні

2019 року, незважаючи на зростання світового виробниц�

тва та експорту.

Згідно з останніми оцінками експертів OilWorld, сві�

тове споживання олії соняшнику в цілому 2018/19 МР

зможе додати 0,7 млн тонн до рекордного рівня 19,8 млн

тонн. Зокрема, в Європейському Союзі споживання со�

няшникової олії зростає одночасно зі скороченням ви�

користання ріпакової, а в Росії збільшення внутрішнього

споживання такої продукції позначається на зниженні

інтересу до імпорту інших видів рослинних олій. Поточ�

ного сезону країни ЄС імпортують близько 1,8 млн тонн

олії соняшнику проти 1,64 млн тонн попереднього мар�

кетингового року.

Тим не менш, безперечним лідером серед імпортерів

залишатиметься Індія, до якої поточного сезону буде по�

ставлено 2,6 млн тонн соняшникової олії, переважно ук�

раїнського виробництва. Додатково, цього маркетинго�

вого року Китай, Іран та Ірак збільшуватимуть власні об�

сяги закупівель, також надаючи перевагу імпорту з Укра�

їни та Росії.

Яловичина може замінити
свинину на світових ринках
ЯЛОВИЧИНА є перспективною заміною для свинини на

різних ринках. Це м'ясо має замінити свинину на декіль�

кох ринках по всьому світу, оскільки африканська чума

свиней і надалі поширюється в Азії.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на звіт

ФАО, китайське національне поголів'я свиней 2019 року

скоротиться ще на 10%, а світове виробництво м'яса за

2019 рік зменшиться на 0,2% порівняно з минулим роком

і складе 3636,5 млн тонн.

Очікується, що скорочення виробництва у Китаї та

Австралії перевершить збільшення обсягів виробництва в

інших країнах, що є важливими гравцями на світовому

ринку м'яса. Відповідно до прогнозів, США збільшать

виробництво свиней на 3,8%, а поголів'я цих тварин

зросте до рекордних показників за останні 10 років. Гло�

бальний обсяг торгівлі свининою повинен збільшитися

на 8%, або 9,1 млн тонн.

Поточного року зросте попит не лише на свинину, а й

на яловичину. Очікується, що збільшення виробництва

м'яса ВРХ у США зросте на 1,5% до 12,4 млн тонн.

«Бразилія також перебуває у стадії відновлення пого�

лів'я. Таким чином, бразильське виробництво яловичини

може збільшитися на 3% до більш ніж 10 млн тонн, при

цьому існують сприятливі перспективи експорту, а ціни

на корми зараз відносно доступні», — вважає аналітик

Ради з розвитку сільського господарства і садівництва Ве�

ликобританії (AHDB) Алекс Кук.

З жовтня фермерам 
планують доплачувати ЄСВ
МІНІСТЕРСТВО аграрної політики і продовольства пла�

нує з 1 жовтня 2019 року запустити програму доплати

державного єдиного соціального внеску (ЄСВ) сімейним

фермерським господарствам. Про це повідомила в.о. мі�

ністра аграрної політики Ольга Трофімцева: «Ми хотіли

б, щоб ця програма запрацювала вже цього року, хоча б у

тестовому режимі. Тому ми будемо звертатися до Кабмі�

ну щодо перенесення термінів початку роботи цієї про�

грами з 1 жовтня».

Згідно з проектом постанови Кабміну, ухваленого в

середу з зауваженнями Мінфіну, без змін термінів про�

грама почне діяти з 1 січня 2020 року.

Документ визначає доплату державою мінімального

ЄСВ сімейним фермерським господарствам в рамках

програми підтримки фермерів, якою на 2019 рік передба�

чено 800 млн грн.

Спочатку фермерське господарство отримуватиме

найбільшу доплату (в перший рік — 90%), щоб якомога

більша кількість фермерів почали співпрацювати. Зго�

дом, протягом 2�3 років, доплата буде зведена до 50%», —

пояснив заступник директора Департаменту аграрної по�

літики і сільського господарства Мінагрополітики Олена
Альшанова.

За словами О.Трофімцевої, зараз Мінагрополітики

узгоджує технічні моменти з Міністерством фінансів.
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В Україні триватиме скорочення 
поголів'я у тваринництві



Передумови для будівництва такого

потужного судна для флоту компанії наз�

ріли вже давно. За словами заступника

директора з економіки судноплавної

компанії «НІБУЛОН» Олександра Тара�
новського, інтенсивне розширення мере�

жі річкових перевантажувальних терміна�

лів компанії «НІБУЛОН» рік від року за�

безпечує нарощення річкового вантажо�

обігу компанії та зумовлює підвищення

потреби у виконанні навантажувально�

розвантажувальних робіт на зовнішньому

і внутрішньому рейдах морського порту

Миколаєва.

«У нашої компанії давно виникла по�

треба у власному крановому флоті. На

зовнішньому рейді морського порту Ми�

колаїв до цього часу працювали три

крани компанії: «Святий Миколай», «Ні�

булонівець» і «Нібулонівець�2». Але

новий надпотужний «NIBULON MAX»

дозволить нам, наростивши обсяги пере�

валки в морі, не лише повністю покрити

свої потреби й уникнути залучення сто�

ронніх плавкранів, але і дасть можливість

отримати додаткові доходи від надання

послуг іншим компаніям. Таким чином,

дане судно дозволить підвищити річні об�

сяги перевалки вантажів флотом на 2�3

млн тонн на рік та збільшити обсяги пе�

ревалки вантажів безпосередньо флотом

компанії до 4�5 млн тонн на рік. Також

дане судно дозволить гнучко використо�

вувати річковий вантажний флот, висту�

паючи накопичувачем у період відсутно�

сті суден закордонного плавання», — по�

яснює він.

Для виконання цих надвисоких зав�

дань «NIBULON MAX» обладнаний

двома крановими частинами продуктив�

ністю 18 тис. тонн на добу та двома ван�

тажними трюмами вантажомісткістю 10

тис. тонн. Вантажні трюми, забезпечені

люковими закриттями, призначені для

перевезення зернових навалювальних та

генеральних вантажів. Наявність власних

трюмів на судні забезпечує безперервну

роботу кранів під час швартовних опера�

цій із баржами, що скоротить час наван�

таження суден. Для обслуговування ван�

тажних трюмів, а також проведення ван�

тажно�розвантажувальних робіт в умовах

порту і на відкритому рейді в морі на

судні розміщуються два повноповорот�

них вантажних крани, які зміщено на

3600 мм на лівий борт від діаметральної

площини судна, що дозволить повністю

навантажувати та розвантажувати судна

типу Panamax.

«NIBULON MAX», включаючи меха�

нізми та обладнання, запроектований і

будується за чинними правилами і під на�

глядом Регістра судноплавства України

на клас «навалювальне судно�переванта�

жувач», — зазначає директор судноплав�

ної компанії Олексій Лалін, — автоном�

ність цього судна за запасами палива та

прісної води становить близько 90 діб.

Обсяг автоматизації дозволяє управляти

механічною установкою без постійної

присутності обслуговуючого персоналу в

машинних приміщеннях і на центрально�

му посту керування. Ми передбачили

зручні умови європейського класу для ро�

боти та відпочинку 28 членів екіпажу,

плюс 5 додаткових місць».

Будівництво судна такого класу — це

абсолютно новий вищий рівень суднобу�

дівних потужностей компанії «НІБУ�

ЛОН». Для цього на заводі було модерні�

зовано стапельний майданчик та спуско�

підйомний пристрій, що призвело до

збільшення кількості стапельних та спу�

скових доріжок. Компанією проведено

масштабну реконструкцію суднобудівно�

го підприємства, після завершення якої

воно має стати найсучаснішим в Україні

і, без сумніву, одним із найкращих в

Європі.

«Для будівництва «NIBULON MAX»

ми використали близько 5 тис. тонн ме�

талопрокату та 150 км кабельної продук�

ції, — розповідає директор суднобудівно�

судноремонтного заводу «НІБУЛОН»

Дмитро Горбенко. — Для захисту корпусу

судна від корозії необхідно близько 70,5

тис. л сучасних лакофарбових матеріалів,

а сумарна вага матеріалів для ізоляції

корпусу судна складає 64 тонни».

А 8 травня біля нового причалу пере�

вантажувального термінала компанії, що

був реконструйований та введений в ек�

сплуатацію минулого року, розвантажи�

лося 133�метрове універсальне вантажне

судно Palmerton, укомплектоване двома

кранами загальною вантажопідйомністю

900 тонн, з обладнанням для «NIBULON

MAX»: двома електрогідравлічними чо�

тирьохканатними грейферними кранами

типу CBG360 від німецької фірми Li�

ebherr�MCCTEC Rostock GmbH із макси�

мальною вантажопідйомністю 45 тонн та

максимальним вильотом стріли — 36 м.

Це вперше обладнання для будівництва

нових суднобудівних замовлень компанії

доставляється на підприємство до Мико�

лаєва водним транспортом, а не автомо�

більним, як було раніше.

«З гордістю можу сказати, що тут ми

будуємо найдовше за часів незалежної

України унікальне 140�метрове самохід�

не кранове судно класу «річка�море», яке

стане вінцем у процесі відродження річ�

кових перевезень в Україні. Вірю, що вже

20 вересня ми презентуємо українцям і

світові це та інші новітні «НІБУЛОНів�

ські» судна в усій їхній красі. І це дося�

гнення стане не лише перемогою нашої

компанії, але й приводом для гордості

всієї України. 

Надсучасне судно потребує надсуча�

сного і потужного обладнання, а в нашо�

му випадку — ще його доставки надсуча�

сним судном... Трейдери, бійтеся нас —

«пожирачів» панамаксів!», — зазначив

Олексій Вадатурський.

Відродження судноплавства — це

вкрай необхідний і надзвичайно важли�

вий імпульс для розвитку української

економіки. Нашій компанії вдалося на

власному прикладі довести, що розвиток

річкового судноплавства має величезний

потенціал та дає поштовх для розвитку

суднобудування, логістики, металургійної

промисловості, будівельної індустрії та

всієї економіки країни. Саме у цій галузі

знайдеться місце надзвичайному серед

буденного — героїчним подвигам і дося�

гненням людини праці: суднобудівника,

будівельника, металурга та багатьох

інших, хто будує нашу Україну сьогодні.

* * *

Побувати на нашому гіганті, ново�

му унікальному 140�метровому судні,

кожен охочий зможе 20 вересня 2019

року, відвідавши Міжнародний форум

TRANS EXPO ODESA�MYKOLAIV 2019 та

Міжнародну виставку «Суднобудуван�

ня і водний транспорт�2019» на судно�

будівно�судноремонтному заводі «НІ�

БУЛОН» (м.Миколаїв, Каботажний

спуск, 2/1).
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Колектив ССЗ «НІБУЛОН» сьогодні будує найдовше за часів незалежної України 
унікальне 140�метрове самохідне кранове судно класу «річка�море»

8 травня біля нового причалу перевантажувального термінала розвантажилося вантажне
судно Palmerton, яке доставило два електрогідравлічні чотирьохканатні грейферні крани

типу CBG360 фірми Liebherr�MCCTEC Rostock GmbH. Ці крани в ході добудівних робіт 
будуть встановлені на самохідному перевантажувачі пр. П�140 «NIBULON MAX» 

Будівництво судна такого класу — це абсолютно новий вищий рівень 
суднобудівних потужностей компанії «НІБУЛОН»

Судно�гігант зійшло на воду
Вперше в історії незалежної України зі стапелів 
суднозаводу спущено 140�метрове судно «NIBULON МАХ»

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



Директор Суднобудівно&судноремонтного заводу ТОВ СП «НІБУЛОН» Дмитро ГОРБЕНКО Генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ і Дмитро ГОРБЕНКО

— Дмитре Олександровичу, що
сьогодні являє собою суднобу�
дівно�судноремонтний завод
«НІБУЛОН»?
— Завод є невід'ємною складовою

потужної української компанії

«НІБУЛОН», якій він зобов'яза�

ний своїм другим народженням.

Нашому заводу надзвичайно по�

щастило, адже волею долі він став

складовою нібулонівського інве�

стиційного проекту з відродження

Дніпра і Південного Бугу як вну�

трішніх транспортних артерій, що

в ході своєї реалізації перетворив�

ся на програму відродження суд�

ноплавства і суднобудування в

масштабах всієї країни. 

Наразі на підприємстві приш�

видшеними темпами триває мас�

штабна реконструкція за підтрим�

ки Європейського Інвестиційного

банку. Водночас, за сприяння

Міжнародної фінансової корпора�

ції та Європейського банку

реконструкції та розвитку ми в

плановому порядку зводимо і вво�

димо в експлуатацію повноком�

плектні судна, а також проводимо

плановий ремонт нашого флоту. У

часовому вимірі — це близько од�

ного судна на місяць, або стільки

же, скільки за цей проміжок часу

зводиться всіма іншими вітчизня�

ними суднобудівними підприєм�

ствами разом узятими.

Тут створено понад 700 робо�

чих місць. Це також понад 100

практикантів на 2019 рік — ми

маємо договори з провідними

навчальними закладами щодо ста�

жування кращих студентів — від

вищих профтехучилищ, які готу�

ють фахівців робітничих профе�

сій, до Національного університе�

ту кораблебудування імені адміра�

ла Макарова, що випускає моло�

дих спеціалістів для роботи в кон�

структорсько�технологічному від�

ділі, відділі технічного контролю,

а також інженерів, майстрів�ви�

робничників тощо. Найкращі, які

були у нас на практиці в минулі

роки, з успіхом працюють на заво�

ді. Відтак ми постійно наповнює�

мося молоддю, вирощуємо кадри і

в подальшому просуваємо їх служ�

бовими сходинками. До того ж ми

маємо власний сертифікований

Навчальний центр, в якому спі�

вробітники постійно підвищують

свою кваліфікацію.

У ході реалізації інвестпроекту

виникли певні перепони: суднобу�

дівний завод «Вадан Ярдс Океан»,

з яким починали будувати флот,

фактично зупинився, так і не до�

будувавши два судна нібулонів�

ського замовлення, інші суднобу�

дівні підприємства України були в

аналогічному стані. Можливо, ко�

гось би така проблема зупинила,

однак не генерального директора

«НІБУЛОНа» Олексія Опанасови�

ча Вадатурського. Ним і його ко�

мандою було ухвалене рішення

розвивати власне суднобудування!

Так і був придбаний завод.

Першими замовленнями суд�

нобудівно�судноремонтного заво�

ду «НІБУЛОН» стали буксири

«NIBULON�5» та «NIBULON�6»

(проекту POSS�115). Їхня закладка

відбулася у день 22�ї річниці ство�

рення компанії — 5 грудня 2013

року, на початку Революції Гідно�

сті. Цього дня стартувала програ�

ма з повноцінного будівництва

суден на нашому власному судно�

заводі. Перший буксир «NIBU�

LON�5» зійшов на воду за півроку,

10 червня 2014�го. На заводі влаш�

тували День відкритих дверей,

сюди прийшли тисячі миколаївців

цілими родинами, щоб подиви�

тись, як відроджується суднобу�

дівна слава міста корабелів. Нара�

зі ж ми здаємо вже судно «NIBU�

LON�11» цієї серії.

Щороку на заводі вводиться в

експлуатацію від 6 до 8 одиниць

флоту. Наразі на воду зійшло 32�ге

за ліком судно, збудоване на на�

шому заводі і 75�те з флоту «НІ�

БУЛОНа». 

— За часів СРСР ваш завод був
невеликим і виключно судноре�
монтним. Тут судна і кораблі ні�
коли не будували. А «НІБУ�
ЛОН» вирішив змінити все до
невпізнаваності і створити су�
часне суднобудівно�судноре�
монтне підприємство… 
— Підприємству як такому вже

майже 130 років, наш завод почи�

нався з припортових ремонтних

майстерень. За цей час він шість

разів змінював назву і багато разів

власників. За різних часів завод

працював з перемінним успіхом,

виконував переважно судноре�

монтні роботи для Черномортех�

флоту, тут були власні кузня та ли�

варня. Завод ремонтував земсна�

ряди, ґрунтовідвізні шаланди. Він

не був великим, однак зажив доб�

рої слави, і в кращі часі тут прац�

ювало близько 450 чоловік. 

Територія заводу порівняно

незначна, 7,5 га (для порівняння,

сусідній ЧСЗ має площу 200 га —

прим. ред.). Тут є свої недоліки і пе�

реваги: мінус у тому, що ми обме�

жені територією, плюс у тому, що

за рахунок раціонального викори�

стання території ми зменшуємо

витрати, максимально компактно

розташувавши виробництва. Весь

завод можна оббігти умовно за 15

хвилин. Завод «Лиман», а саме так

називався майновий комплекс і

основні фонди, придбані компані�

єю наприкінці 2012 року, займався

будівництвом яхт. Відтоді він отри�

мав свою сучасну назву: Суднобу�

дівно�судноремонтний завод ТОВ

СП «НІБУЛОН».

— Чому зупинилися саме на
цьому підприємстві, адже вибір
був чималий?
— Інвестиційний проект компанії

з розвитку Дніпра і Південного

Бугу як транспортних артерій пе�

ребував в активній фазі свого вті�

лення — в «НІБУЛОНі» функціо�

нувала судноплавна компанія з 28

несамохідних суден (барж) і 7 бук�

сирів, заводом SNC у Румунії зво�

дився за нашим замовленням са�

мохідний плавкран «Святий Ми�

колай» (запрацював на рейді від

серпня 2013 року — прим. ред.). І ми

просто не мали права знизити

темпи. Тому, як я вже казав, гене�

ральним директором компанії

було ухвалене рішення самостій�

но розбудовувати власний флот на

власному заводі! 

Ми розглядали різні варіанти

щодо можливого розміщення ви�

робництва, об'їхали майже весь

Дунай, побували в Румунії, Болга�

рії, Сербії та Словаччині. І багато

підприємств видавалися доволі

привабливими. Однак «НІБУ�

ЛОН» — це миколаївська компа�

нія з міста корабелів із багатовіко�

вими традиціями та досвідом, які

конче потрібно було відроджува�

ти! До того ж цей інвестпроект не

був би патріотичним, якби завод

ми відроджували деінде.

Відтак ухвалили рішення ві�

дроджувати саме завод, який роз�

ташовано у закритій акваторії

річки Південний Буг неподалік

перевантажувального термінала

ТОВ СП «НІБУЛОН».

— Нині територія підприємства
виглядає так, як і більшість пі�
дрозділів компанії — ошатні
корпуси, асфальтовані дороги,
клумби, квіти і фонтани. З чого
починали?
— Після приведення території до

санітарних норм, це загальні

умови роботи компанії, взялися за

створення гідних умов для робіт�

ників: замінили вікна та утеплили

стіни, облаштували за євро�

пейськими нормами побутову

зону для персоналу — роздягаль�

ні, душові, кімнати для прийому

їжі та відпочинку тощо. Потім по�

чали відбудовували нові цехи,

оновили кранове господарство і

технічний парк — придбали нові

станки і зварювальні машини.

Упродовж 2017�2019 років у

співпраці з Європейським інвести�

ційним банком на заводі успішно

реалізується другий етап рекон�

струкції. 2017 року ми ввели в ек�

сплуатацію два нові сучасні цехи:

металообробки та збірно�секцій�

ний цех із надсучасним обладнан�

ням від провідних виробників

світу. На початку 2018�го збудува�

ли дві додаткові підйомно�спуско�

ві та відкатні доріжки, щоби

можна було зводити та обслугову�

вати повнокомплектні 100�метрові

судна. Наприкінці того самого

року ми також збудували та ввели

в експлуатацію два нові склади:

ізоляційного обладнання (звукова,

протипожежна ізоляція суден

тощо) та лакофарбових матеріалів.

Сам інвестпроект зростає

разом із компанією, виникла по�

треба в суднах більшого розміру,

більшої потужності, тому на по�

чатку 2019�го ми збудували та

ввели в експлуатацію ще шість

аналогічних доріжок, разом — 15

спускових рейкових доріжок. Ці

роботи дозволили днями, 18 трав�

ня, спустити на воду корпус сам�

охідного судна�перевантажувача

«NIBULON MAX» довжиною 140

м і шириною 28 м, спускова вага

склала близько 3 тис. тонн. Нас�

правді таке судно — для великого

підприємства! Для нас ця подія

стала своєрідним іспитом, разом із

подальшою добудовою судна «на

плаву» буде переходом заводу на

новий більш складний рівень ви�

робництва. 

Продовження на стор. 6

Спуск «NIBULON МАХ» 
став ініціацією* ССЗ
Про роботу Суднобудівно�судноремонтного заводу ТОВ СП «НІБУЛОН»
розповідає його директор Дмитро Горбенко
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* Ініціація (від лат. initiare — «починати») — початок, початкова стадія чого%небудь. 
Ініціація в хімії — реакція, що призводить до початку каскаду нових реакцій. Ініціація 
в суспільстві — посвята, що знаменує перехід індивідуума на новий щабель розвитку.



Наразі проектуються несамохідні судна

місткістю 10 тис. тонн вантажу з аналогіч�

ними «NIBULON MAX» розмірами, тож

маємо відточувати технології. 

У таких набутих можливостях заводу є

заслуга багатьох підрозділів компанії — від�

ділу капітального будівництва, гідротехні�

ків і водолазів, залізничників, судноплавів

та, звісно, заводчан, якими виконано бага�

то складної і дуже відповідальної трудомі�

сткої роботи. 

— Виходячи з того, що Миколаїв має
багатовікові традиції суднобудування,
дефіциту з кадрами немає. Яку кадрову
політику сповідує завод? 
— Паралельно зі зростанням виробництва

планомірно розширювали штат, шукали

кращі кадри, формували колектив, адже

люди — це найцінніший актив будь�якої

компанії. Ми витратили досить багато

часу, але отримали ліцензію на навчання і

підвищення кваліфікації робітників по

восьми основним суднобудівним спеціаль�

ностями. Інвестуючи в кваліфікацію

людей, компанія інвестує в майбутній по�

тенціал регіону і всієї країни, в її конку�

рентоспроможність.

Заводська робота є вкрай необхідною і

затребуваною. Вона важка і водночас за всіх

часів залишається почесною. Наші цехи ме�

талообробки та малярний, зважаючи на

специфіку роботи, працюють цілодобово,

решта дільниць — у дві зміни, включаючи

суботу (з подвійною оплатою). Середня за�

робітна плата — 20�30 тис. грн на місяць,

залежно від посади

Одна з причин, по якій для роботи на

нібулонівському суднозаводі є постійний

запит — це високі гарантії соціального за�

хисту та впевненість у завтрашньому дні,

адже завантаження заводу тільки власними

замовленнями компанії складає два роки

наперед. У нас хочуть працювати.

На завод щодня завозять випічку, що�

тижня — аграрну продукцію і ковбасні ви�

роби. Усе це власного нібулонівського ви�

робництва, натуральне, високої якості. Це

частина великої кооперації всередині ком�

панії. Наприклад, 10% нашого завантажен�

ня складають разові замовлення від суміж�

них структур і філій компанії. Їх номенкла�

тура найширша — від ремонту вантажного

автотранспорту і сільгосптехніки до вигото�

влення елеваторних комплектуючих та

якісних меблів для офісів. Ось серію велозу�

пинок виконали, дедалі популярнішим у

нас цей вид транспорту стає (посміхається),

— всі металеві вироби, які можуть знадоби�

тися — все можемо зробити.

— Наскільки технологічно сучасним є
завод? Хто виступає конструктором
ваших суден?
— За технологічністю законодавці в будів�

ництві плавзасобів є японці, корейці, зараз

додались китайці. В Європі — це німці і гол�

ландці. Для України з огляду технічної ос�

нащеності — це буде найкращий завод. Ми

чітко виконуємо поставлене завдання — за�

безпечуємо аграрну компанію новим суча�

сним флотом для подальшого розвитку, під�

тримуємо наявні плавзасоби в належному

стані. І разом із тим забезпечуємо гідні

умови праці і високу заробітну плату понад

700 працівників, сплачуємо податки і влас�

ним прикладом розвиваємо галузь суднобу�

дування і судноплавства в Україні.

Наразі проектуються великі несамохідні

судна (баржі) тоннажністю 10 тис. тонн, так

само 140 м завдовжки, які будуть здатні

працювати до перших шлюзів на Дніпрі і на

рейді Очакова, на морі. Є також новий про�

ект Т410 — невеликий буксир.

Проектантами наших суден є миколаїв�

ські компанії, адже місто Миколаїв закла�

далося як місто корабелів, і достойні кадри

готує університет імені Макарова. У Мико�

лаєві працюють багато гідних компаній.

Наразі ми співпрацюємо з «Асаба Дизайн

Центр» — це проект універсального букси�

ру Т3500 та щойно спущений самохідний

«NIBULON MAX», з ПП «Торола Дизайн

Груп» — серед їхніх проектів буксири POSS�

115 та несамохідні судна NBL�90, NBL�91.

Щодо технологічності і складності про�

ектів — ми зводимо повнокомплектні

судна, тож складності вистачає, а над тех�

нологічністю постійно працюємо. Це чоти�

ри типи несамохідних суден. Насамперед,

баржі вантажомісткістю 2 тис. тонн довжи�

ною 70 метрів, 4,5 тис. тонн та 3,5 тис. тонн

довжиною до 90 м. Справжнім проривом

стало будівництво барж тоннажністю 5 тис.

тонн (проект В5000) — довжиною 100 м, за�

ради яких було подовжено заводський сліп.

І наразі готуються 10�тисячні несамохідні

судна на 140 м. 

Так само чотири типи сучасних високо�

технологічних буксирів. На багатьох вста�

новлено гвинто�стернові колонки компанії

Rolls�Roys (Фінляндія), які обертаються на

360°, які забезпечують найкращі можливо�

сті керованості та руху судна. Основний по�

казник буксира — потужність силової уста�

новки. Наразі проектуються під замовлення

нашої судноплавної компанії буксири «ма�

люки» на 400 к.с., вони дуже економні і

працюватимуть у межах акваторії порту, і

незабаром ми розпочнемо їх зводити. Із вже

збудованих — буксири проектів 121 та 121м,

вони тисячники, для роботи на Південному

Бузі. Наступний клас — проекти POSS —

це вже 2500 к.с., ми їх називаємо «дніпров�

ські трудяги». І нарешті важковаговики на

3500 к.с. (проект Т3500) — універсальні

морські буксири�ескортники криголамно�

го типу, вже працюють «НІБУЛОН�100» і

«НІБУЛОН�101». 

А земснаряд «Миколаєвець» один чого

вартує! Це унікальне самохідне днопогли�

блювальне судно ми спустили на воду і

ввели в експлуатацію 2017 року. За його до�

помогою в декілька етапів компанія влас�

ним коштом поглибила Південний Буг, зро�

бивши його вантажно�судноплавним від

Вознесенська. Без нього було би неможли�

вим будівництво нових перевантажуваль�

них терміналів на Дніпрі та його притоках у

Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Після двох несамохідних плавкранів

«Нібулонівець» та «Нібулонівець�2», які ус�

пішно працюють на довантаженні на річ�

ках, ми будуємо самохідний «NIВULON

MAX»! Судно значно більше і значно склад�

ніше: наприклад, за діаметра 4 м опорний

фланець крану Лібхерр після приварювання

має зберегти звою площинність у межах 0,4

мм! Це надзвичайно відповідальна і точна,

навіть майстерна робота для складальників

та зварювальників із дотриманням режимів

та забезпеченням належної якості. І таких

прикладів дуже багато.

Також ми здійснили капітальний ре�

монт чотирьох суден на підводних крилах,

які належать до пасажирського флоту ком�

панії. Наразі ж нібулонівська судноплавна

компанія також проводить певний ремонт

всіх типів своїх суден, чим значно полегшує

роботу заводу.

Розрахунковий термін експлуатації

судна 25 років, упродовж яких, згідно до ре�

гламентів, мають проводитися планові те�

хогляди, періодично обов'язково судно має

підніматися на сліп, та здійснюватися капі�

тальні ремонти під наглядом Регістра Суд�

ноплавства України. 

Щодо завантаженості інших суднозаво�

дів, то, за статистикою, середній вік суден

вітчизняного флоту сягає 40 років. І це з

урахуванням того, скільки нового звів «НІ�

БУЛОН» і не кажучи, наскільки цей загаль�

ний флот скоротився з радянських часів.

Тому роботи, при належних умовах під�

тримки розвитку судноплавства в країні,

всім суднобудівним і судноремонтним за�

водам, великим і малим, вистачить на бага�

то років наперед.

— Наскільки складно розбудовувати
завод і паралельно зводити судна, а не
просто шаланди? 
— Простіше, звичайно, було би всі процеси

робити послідовно — спочатку реконструк�

ція заводу, потім випуск продукції. Однак в

умовах сьогодення це недозволена розкіш.

Навіть на прикладі зведення судна: кожній

бригаді було би зручно зайти в приміщен�

ня, зробити свою роботу, щоб їй ніхто не за�

важав, і піти. Та ми не можемо втрачати

такий дорогий час! Насправді ж в одному

приміщенні одночасно чотири�п'ять пі�

дрозділів можуть належно виконувати свою

роботу, головне — правильно все організу�

вати. Адже існують виробничий графік,

строк здачі і бюджет, цього слід чітко дотри�

муватись. Тому ми навчились одночасно

реконструювати завод, будувати судна і на�

віть ремонтувати плавзасоби, які цього по�

требують.

— Дмитре Олександровичу, яким був
ваш особистий шлях до суднобудівної
галузі і до обійманої посади директора
заводу? 
— У галузі суднобудування я працюю вже

майже 20 років, дев'ять із них присвятив за�

воду «Океан». Коли 2009�го «НІБУЛОН»

розпочав свою програму з відродження суд�

ноплавства по Дніпру та Південному Бугу,

його необхідною складовою стало суднобу�

дування. Я отримав від компанії пропози�

цію працювати на тому ж «Океані», але вже

представником замовника — інженером з

нагляду за будівництвом нібулонівського

флоту. Так ми дружно і в дуже стислі термі�

ни побудували з «Океаном» значну частину

нинішнього флоту компанії — 24 баржі і 4

буксира, ще 7 діючих одиниць капітально

відремонтували. Вже після придбання «НІ�

БУЛОНом» колишнього заводу «Лиман»,

2012 року Олексій Опанасович запропону�

вав мені очолити цей напрямок.

— Проведення міжнародних профільних
виставок на території заводу. Як це
впливає на імідж компанії «НІБУЛОН»
і України в цілому? 
— Україна має бути потужною морською

державою, а не країною біля моря! На

цьому наголошує наш генеральний дирек�

тор Олексій Опанасович Вадатурський.

Тому «НІБУЛОН» послідовно і наполегли�

во вже 10 років розвиває водну логістику, ві�

дроджує суднобудування і судноплавство в

нашій країні. У цьому — наш патріотизм,

адже морський статус відкриває перед Ук�

раїною чималі перспективи розвитку.

Тому компанія також почала активно

популяризувати ці галузі проведенням на

території суднобудівно�судноремонтного

заводу «НІБУЛОН» профільних виставок.

Вже втрете цього року, 20 вересня 2019 року,

тут відбудеться Міжнародний форум TRANS
EXPO ODESA�MYKOLAIV 2019 та Міжна�
родна виставка «Суднобудування і водний
транспорт�2019».

На цих заходах рік від року збільшуєть�

ся кількість провідних вітчизняних і закор�

донних фахівців водогосподарського ком�

плексу — відвідувачів і учасників. Приїж�

джає багато поважних гостей з усього світу

— керівників провідних міжнародних фі�

нансових структур і урядовців, послів іно�

земних країн, потенційних інвесторів і нау�

ковців, журналістів. Цього дня приходять

тисяч мешканців міста і області, і це вселяє

в людей віру в те, що в країні відбуваються

зміни на краще.

Після перших двох виставок минулого і

позаминулого років я спілкувався з поста�

чальниками, і вони дуже задоволені можли�

вістю налагоджувати між собою нові контак�

ти. Тому, користуючись нагодою, запрошую

всіх відвідати наші заходи і побачити на

власні очі введення в експлуатацію нашого

флотського флагмана «NIBULON MAX».

Підготував Артем Житков

Початок на стор. 5
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Спуск «NIBULON МАХ» став ініціацією ССЗ
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 31.05.2019 (07:30) по 04.06.2019 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 5600 5500 – – 4550 4600 – – – – 5050
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4800 4750 – – 4350 – – – – – 4800
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4850 4800 – – 4400 4450 – – – – –
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5250 5150 – – 4400 – – – – – 4900
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5340 5240 – – 4490 4500 – – – – 4990
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5300 5200 – – 4450 4500 – – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5230 5130 – – 4380 4430 – – – – –
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 5100 5000 – – 4250 4300 – – – – –
Філія «Кам’янка�Дніпровська», Запорізька обл. – 5130 5030 – – 4280 4330 – – – – –
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4270
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4320
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4320
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4900 4800 – – – – – – – – 4320
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – 4600 – – – – – – – – 4270
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4270
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4300
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – 4400 – – – – – – – – 4350
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – 4110 – – 3710 – – – – – 4170
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4200 4150 – – 3750 – – – – – 4250
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4280
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4050 4000 – – 3600 – – – – – 4070
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4250 4200 – – 3400 3450 – – – – –
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4350 4300 – – – – – – – – –

ПШЕНИЦЯ. Протягом минулого

тижня котирування пшеничних

ф'ючерсів на Чиказькій біржі та на

біржі МАТІФ продемонстрували зро�

стання. Основною причиною такого

стану справ стали затяжні дощі в

США. Зазначимо, що надмірні опади

в цій країні негативно позначаються

на оцінках врожайності американської

пшениці, а також створюють підстави

для погіршення якості врожаю озимої

пшениці через можливий розвиток

захворювань рослин. Згідно з травне�

вим звітом Міністерства сільського

господарства США, валовий збір пше�

ниці врожаю 2019 року в США прог�

нозується на рівні 51,62 млн т, що фак�

тично відповідає рівню поточного се�

зону, звіт з оновленими оцінками буде

опублікований 11 червня.

Щодо новин з решти країн — най�

більших виробників та експортерів

пшениці відмітимо, що в південній ча�

стині Росії навпаки відмічаються посу�

шливі погодні умови, а прогнози вро�

жайності поки не зазнають коригу�

вань. Аналітики Мінсільгоспу США

прогнозують валовий збір російської

пшениці на рівні 77 млн т (+5,31 млн т

до результату 2018/2019 МР). Дощі, що

протягом тривалого часу спостерігали�

ся на території України, з одного боку

підвищили оцінки врожайності укра�

їнської пшениці, а з іншого — підви�

щили і побоювання щодо якості май�

бутнього врожаю. На думку вітчизня�

них експертів, за таких умов 2019/2020

маркетингового року частка фуражної

пшениці у загальному обсязі вироще�

ної зернової може зрости порівняно з

минулорічними результатами. У трав�

невому звіті американського Мінсіль�

госпу валовий збір пшениці врожаю

2019 року в Україні оцінено на рівні 29

млн т (урожай 2018 року становить 25

млн т). 

Станом на 30 травня закупівельні

ціни в портах України такі: пшениця 

2�го класу 5550�5600 грн/т, 3�го класу

5400�5500 грн/т, фураж 4550�5300

грн/т.

ЯЧМІНЬ. Протягом поточного

тижня цінова тенденція на ринку яч�

меню не зазнала змін, фундаментальні

чинники також залишилися сталими.

Аналітики, як і раніше, очікують збіль�

шення виробництва ячменю 2019/2020

маркетингового року в країнах�основ�

них виробниках та експортерах цієї

культури, а саме: в Росії (+1,3 млн т),

Україні (+1,4 млн т), Канаді (+1,4 млн

т) та ЄС (+4 млн т). Зростання оцінки

валових зборів у цих країнах частково

компенсує очікування збільшення ім�

порту ячменю Саудівською Аравією

(+0,9 млн т), Марокко (+0,9 млн т) та

Китаєм (+0,5 млн т). Попит на ринку

ячменю поволі зростає, але цінові про�

позиції покупців перебувають на знач�

но нижчому рівні, ніж цінові очікуван�

ня продавців. 

Станом на 30 травня закупівельні

ціни в портах України на ячмінь пере�

бувають у діапазоні 4600�4950 грн/т.

КУКУРУДЗА. Ринок кукурудзи вто�

мився від гойдалок із переговорами

між урядами країн США та Китаю, ос�

новна увага учасників ринку наразі зо�

середжена на прогнозах погоди у США

та темпах сівби кукурудзи у цій країні.

Зазначимо що, станом на сьогодні,

сівба кукурудзи в США перебуває на

найнижчому рівні з початку ведення

такого обліку через опади, що спосте�

рігаються у кукурудзяному регіоні кра�

їни. Згідно з прогнозами синоптиків,

дощова погода тут зберігатиметься ще

щонайменше 10 днів, що жодним

чином не додає оптимізму місцевим

виробникам. Відповідно до інформації

аналітиків Мінсільгоспу США, станом

на початок поточного тижня фермери

засіяли 58% від запланованої площі ку�

курудзи (+9% за тиждень). Середні

очікування учасників ринку на анало�

гічну дату перебували на рівні 63%, а

середньорічний результат взагалі ста�

новить 90%. Така ситуація певним

чином позначається на котируваннях

кукурудзи на ф'ючерсному ринку,

проте ефекту на фізичний ринок поки

не створює. Останній перебуває під

тиском початку жнив другого врожаю

кукурудзи в Бразилії разом з активною

присутністю аргентинських продавців

на ринках Середземномор'я та Північ�

ної Африки. 

Посівна кампанія кукурудзи в Ук�

раїні фактично завершена, відставан�

ня цьогорічних темпів сівби від мину�

лорічних результатів, що мало місце

останніми тижнями, повністю ні�

вельовано. За даними вітчизняних екс�

пертів, станом на 27 травня виробни�

ками кукурудзи засіяно 4526 тис. га,

що становить 97% від площі, виділеної

під вирощування даної культури. Торік

на цю дату сівбу було проведено на

4515 тис. га, або 98% від плану. Тепер

все залежатиме від літніх температур,

тож увага українських виробників та

експертів буде зосереджена на погод�

ному факторі.  

Станом на 30 травня закупівельні

ціни в портах України на кукурудзу пе�

ребувають у діапазоні 4900�5300 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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

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

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 4800 10900 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель�Лідер», с.Китайгород, Дніпропетровська обл. – 10400 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель�Лідер» елеватор №2, с.Ракита, Полтавська обл. – 10400 – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4650 10700 – – – –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. – 10000 – – – –
Філія «Ямпольський елеватор», Хмельницька обл. – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4600 10700 – – – –

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» з 00:00 28.05.2019 р. по 24:00 30.05.2019 р., грн/тонна з ПДВ

Базис поставки Кукурудза Соняшник Пшениця Ячмінь Ріпак Соя (без ГМО)



УСІ МИ добре знаємо крокуси

— маленькі різнокольорові, пе�

реважно фіолетові квіточки, які

на подвір'ї ледь не першими

навесні виринають із�під снігу.

Диким пращуром цих садових

рослин є дикий крокус, або ша�

фран.

Назва квітки походить від

грецького слова «kroke» —

нитка, адже висушені темно�

червоні стовпчики (приймочки)

крокусів нагадують нитки во�

локна. А от із пилку цих квітів у

давнину робили жовту фарбу,

тому друга назва крокусу — ша�

фран, походить від арабського

«sepheran» — жовтий. Рід крокус

(шафран, crocus) належить до

сімейства ірисових (півникових,

iridaceae) і налічує близько 80

видів. Існує безліч сортів росли�

ни, але найцікавіший з усіх —

це шафран посівний. Саме він

цікавить фермерів як джерело

прибутку. 

Саме цей шафран посівний,

який є абсолютно незвичною

для українців культурою, вже

кілька років пробують вирощу�

вати кілька наших фермерів.

Минулого року до аграріїв під�

ключилися і науковці з Інститу�

ту зрошуваного землеробства

НААН.

Як розповіла завідувач лабо�

раторії біотехнології картоплі,

д.с.�г. наук Галина Балашова,

минулого року херсонські фер�

мери подарували Інституту по�

садковий матеріал шафрану по�

сівного (Crocus sativus L.). Відтак

науковці заклали дослідну ділян�

ку на чотирьох сотках, щоб дос�

лідити інтродукцію (введення —

прим. ред.) цієї малопоширеної

культури в зоні Степу України. 

Тут слід пояснити, що до по�

страдянської наукової літерату�

ри Crocus sativus L. увійшов під

назвою шафран посівний, взяв�

ши найменування від спеції. Тут

головне не переплутати шафран

посівний з іншим видом цього

роду — крокуси бувають і

отруйними. 

Існує кілька видів шафрану

посівного, але це вже не біоло�

гічний, а, скоріше, економіч�

ний поділ. Найдорожчий, каш�

мірський, збирають у північній

частині Індії, він вирізняється

темно�червоним відтінком дов�

гих приймочок і насиченим

ароматом. А 90% усього шафра�

ну у світі виробляється в Ірані.

На території країни працює

понад 30 фабрик з виробництва

шафрану, а його експорт — одна

з найприбутковіших статей на�

повнення бюджету держави. 

Що й не дивно, адже попри

те, що іранський шафран де�

шевший за індійський, його

ціна становить тисячі доларів за

кілограм. 

Чому такий 
дорогий? 
ШАФРАН посівний у дикій

природі невідомий. Вчені схи�

лялися до думки, що вірогідним

предком цієї  рослини був

інший різновид Crocus cartw�

rightianus, крокус Картрайда.

До речі, підтвердження цій

теорії віднайшли лише 2019

року. «Нам вдалося зрозуміти

походження шафрану і пролити

світло на батьківські види за до�

помогою молекулярних і цито�

генетичних методів», — каже

професор клітинної та молеку�

лярної біології рослин в Інсти�

туті ботаніки Дрезденського

технічного університету Томас

Шмідт. Найбільш ймовірний

варіант виявився вірним, ша�

фран посівний походить від

двох каріотипів крокусу Кар�

трайда.

Тож Crocus sativus L. є гібри�

дом, при цьому рослина є три�

плоїдною, з потрійним набором

хромосом. Одночасно всі рос�

лини шафрану посівного є сте�

рильними, і задля їх розмно�

ження люди протягом тисячо�

літь використовували вегетатив�

ний спосіб розмноження, розді�

ляючи бульболуковиці. Це одна

з причин дорожнечі спеції.

Інша причина полягає в

дуже кропіткому процесі зби�

рання врожаю. Від шафрану для

виготовлення спецій людина

використовує тільки темно�чер�

воні приймочки, яких лише три

на одну квітку. Щоб зібрати 1

кілограм приймочок, потрібно

обробити близько 100 тис. кві�

ток. Враховуючи, що час цвітін�

ня становить лише три дні, для

значних площ потрібно багато

робочої сили. І ще, задля того,

щоби в подальшому пряність

мала найвишуканіший аромат,

збирати квітки слід за кілька

годин до відкриття цвіту, на

зорі. Квітки зривають обереж�

но, щоби не пошкодити ці до�

рогоцінні приймочки.

І додають шафрану ціни

його смакові якості і корисні

властивості. Так, вміст корис�

них речовин у шафрані наведе�

ний у табл. 1. Крім того, з дав�

нини шафрану приписують

силу�силенну цілющих власти�

востей, в Казахстані з нього на�

віть намагаються виготовити

ліки від раку. 

Шафран в Україні:
чи варто воно того?
В УКРАЇНІ шафран посівний

вирощується вже близько 5

років, але площі під ним стано�

влять менше 5 га. Шафраном

займаються, наприклад, ферме�

ри з Херсонської області Олег
Демченко та Віталій Шакал, на

Запоріжжі — фермер Кирило
Кочергін. 

Як зазначає Галина Балашо�

ва, світові ціни на шафран ста�

новлять від $3 до $30�35 тис. за

кілограм. Роздрібна ціна укра�

їнського шафрану становить

близько $7 за грам, а оптова $5�

6 тис. за кілограм.

Звідси науковець вивела

економічну доцільність виро�

щування шафрану посівного в

Україні. Так, вартість посадко�

вого матеріалу за ціною $7 за кі�

лограм становить 915 тис. грн

на гектар. Урожайність сухої

спеції шафрану у перший рік

вирощування становить 3�5

кг/га, у другий та наступний

роки 6�10 кг/га. При реалізації

за оптовою ціною у $5 тис. за кі�

лограм, прибуток за п'ять років

становитиме 2,5 млн грн. Ви�

трати робочої сили на збирання

при цьому становлять 350

чол/год на кілограм. Крім того,

слід врахувати необхідні витра�

ти на обладнання для сушіння

спеції, якщо, звісно, йдеться
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Чи приживеться шафран в Україні?
Про перші спроби вирощування найдорожчої спеції у світі 
ВЛАСНА СПРАВА Спеції завжди були дорогим товаром, та траплялися часи, коли вони вартували
більше золота. Найдорожчими дотепер вважаються шафран, ваніль і кардамон. Мало хто знає, що
наприкінці 15 століття Христофор Колумб саме у пошуках знаменитих індійських спецій відкрив
Америку, яку він помилково вважав Індією, а його корабельний лікар привіз до Європи гострий перець
чилі. Дійсно, більшість екзотичних спецій у світі походять з так само екзотичних місць — далеких
тропічних островів або густих лісів Африки, Індії та Індонезії. Одним із приємних винятків є шафран,
найбільш екзотичний і дорогий з усіх прянощів, який може залюбки рости в більшості країн із
помірним кліматом, причому навіть у приватних садибах на клумбах або на задньому дворі. 

Чи потрібна Україна на світовому шафрановому ринку
— питання дискусійне. Можливо, вдасться заповнити
суто внутрішній ринок, запропонувавши покупцеві,
бізнесу чи споживачу, більш низькі ціни за рахунок
дешевшої логістики. На тлі світової тенденції
використовувати в їжу продукцію, вирощену в регіоні
споживання, кухарі з місцевих ресторанів вишуканої
кухні можуть стати вашими постійними клієнтами. 

GettyImagesAlamy



про промислові обсяги вироб�

ництва. З іншого боку, майже

немає витрат на полив і добри�

ва. Останнє, до речі, є великим

плюсом у просуванні органіч�

ного продукту на ринок. 

Також слід зважити, що ша�

франу підходить не будь�яка

область — він любить посушли�

вий клімат. 

Якщо брати до уваги досвід

Кирила Кочергіна, то зараз має

сенс і торгівля посадковим мате�

ріалом шафрану — луковицями.

Шафран — багаторічна культу�

ра, і його цибулини можна отри�

мувати шляхом розмноження,

поступово збільшуючи посівні

площі або продаючи їх таким

самим ентузіастам.

Так, роздрібна ціна на них

становила від 6 до 10 грн за

штуку, залежно від розміру, фер�

мер засіяв 9 тис. луковиць і очі�

кує зібрати з них від 60 до 100

грамів спеції. За мінімального

врожаю можна буде отримати

майже 11 тис. грн при продажу

спеції, при цьому по мінімуму

вартість посадкового матеріалу

становила 54 тис. грн.

Щоб швидше окупити ви�

трати, фермери продають зай�

вий посадковий матеріал, про�

водять екскурсії квітучими по�

лями, налагодили співпрацю з

медичними дослідними устано�

вами, влаштовують дегустації

страв із шафраном, виробляють

настоянки з цієї спецією і на�

віть агітують додавати її до

борщу.

Чи потрібна Україна на сві�

товому шафрановому ринку —

питання дискусійне. З одного

боку, світовий попит на ша�

фран перевищує пропозицію, а

інакше би і ціни такої на нього

не було. З іншого, ми насправді

дуже мало знаємо про цю куль�

туру, а за азійським і індійським

маркетингом із продажу ша�

франу стоять тисячоліття досві�

ду і мільйони привчених спо�

живачів. 

Можливо, вдасться запов�

нити суто внутрішній ринок, за�

пропонувавши покупцеві, біз�

несу чи споживачу, більш низь�

кі ціни за рахунок дешевшої ло�

гістики. На тлі світової тенден�

ції використовувати в їжу про�

дукцію, вирощену в регіоні спо�

живання, кухарі з місцевих ре�

сторанів вишуканої кухні мо�

жуть стати вашими постійними

клієнтами. Адже вони завжди

зможуть похвалитися, що вико�

ристовують виключно місцевий

шафран. Тому є сенс сповісти�

ти їх про таку можливість іще до

початку промислового вирощу�

вання.

Тим не менше, на внутріш�

ньому ринку спостерігатиметь�

ся значна конкуренція саме з

боку іноземного, нехай і дорож�

чого, товару. Бо споживача ці�

кавить насамперед оригінальне,

а у нас поки виходитиме такий

собі новотвір. Але ж, як кажуть

мудрі, не можна дізнатися про

смак кавуна, не скуштувавши

його. То чому би не спробувати?

І навіть 
чорнобривці
ДО РЕЧІ, щодо новотворів. У

Грузії досить популярною є

приправа шафран імеретинсь�

кий, або зафаран. Це спеція зі

звичайних висушених квіток…

чорнобривців.  

Як значно дешевший замін�

ник шафрану використовують і

сафлор, і мелену куркуму.

Це, так би мовити, прикла�

ди чесної конкуренції — про�

давець не стверджує, що це

справжній шафран. 

Утім, вдаються і до підробок,

адже на вигляд відрізнити

справжню спецію дуже важко, а

в умовах непризвичаєності ук�

раїнців до смаку оригіналу,

важко буде і на смак. Існує ціла

низка показників, за якими

можна відрізнити справжній

шафран від підробленого. На�

приклад, справжній — добре і

швидко розтирається в поро�

шок, фарбує холодну воду по�

ступово, водночас як підробка

відразу окрасить її.

Науковці 
підключилися
ЯК ЗАЗНАЧАЛОСЯ, за шафран

«взялися» українські вчені.

Окрім можливостей інтродукції

шафрану посівного на поля Ук�

раїни, науковці Інституту зро�

шуваного землеробства НААН

ставлять перед собою завдання

отримання оздоровленого по�

садкового матеріалу шафрану in

vitro з використанням біотехно�

логій. За словами Галини Бала�

шової, це актуальне питання з

огляду на те, що рослина роз�

множується виключно вегета�

тивно: таке багаторічне розмно�

ження призводить до зниження

стійкості шафрану до різних фі�

топатогенів, що є причиною ви�

сокого рівня інфікуваності по�

садкового матеріалу вірусними,

грибними і бактеріальними ін�

фекціями. З іншого боку, це до�

сить довгий процес, науковець

зазначила, що перспективних

досліджень вистачить на 100

років.

Павло Мороз

Артем Житков
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Таблиця 1. Вміст корисних речовин у 100 грамах сухого продукту (шафрану)

Вітаміни Макро	 і мікроелементи

A (РЕ) 27 мг Cu (мідь) 328 мкг

B1 (тіамін) 0,115 мг Mn (марганець) 28,408 мг

B2 (рибофлавін) 0,267 мг Se (селен) 5,6 мкг

B6 (піридоксин) 1,01 мг Ca (кальцій) 111 мг

B9 (фолієва кислота) 93 мкг Mg (магній) 264 мг

C (аскорбінова кислота) 80,8 мг Na (натрій) 148 мг

PP (ніациновий еквівалент) 1,46 мг K (калій) 1724 мг

P (фосфор) 252 мг

Fe (залізо) 11,1 мг

Zn (цинк) 1,09 мг
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АСТАРТА
АГРОПРОМХОЛДИНГ «АСТАРТА» впровадив єдину

централізовану систему автоматизованого управління

закупівлями APS.

Як повідомляє прес�служба компанії, її впроваджу�

вали поетапно з 2017 року.

Наразі через електронний портал APS проводять всі

закупівлі товарів та послуг для холдингу. За півроку, з

моменту повного запуску, у системі проведено 15,5 тис.

тендерів.

У середньому в торгах брали участь 4�5 постачаль�

ників, найбільше учасників за цей час — 22 пропозиції

— зібрав тендер на закупівлю ветеринарних препаратів.

Доступ до системи є абсолютно вільним, а подати

заявку та взяти участь у тендерах «АСТАРТИ» може

будь�який постачальник незалежно від форми реє�

страції. Сервіс доступний на корпоративному сайті

компанії у розділі «Постачальникам» та містить пере�

лік актуальних тендерів від усіх підприємств агро�

промхолдингу.

ІМК
КОМПАНІЯ Agrovalley Limited, контрольована голо�

вою ради директорів агрохолдингу ІМК Олександром

Петровим, 27 травня придбала 56,573 тис. акцій IMC

S.A. (Люксембург), збільшивши частку в агрохолдингу

на 0,17 п. п. — до 72,86%.

Як йдеться у повідомленні компанії, ціна покупки

однієї акції склала 14,1 злотих ($3,67 за курсом Націо�

нального банку Польщі на 28 травня).

Agrovalley Limited після угоди збільшила загальний

пакет акцій до 24,174 млн штук. За даними WSE, курс

акцій ІМК на 28 травня склав 14,4 злотих/штука.

Епіцентр К
ГРУПА компаній «Епіцентр К» розширила асортимент

вирощуваних сільськогосподарських культур високоо�

леїновим соняшником.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, задля підвищення власної рен�

табельності та ефективності цієї весни агровиробник

відкорегував структуру сівозміни соняшнику на ко�

ристь мононасичених високоолеїнових гібридів.

2019 року вони складатимуть на підприємствах

компанії 62% від загальної площі під соняшником.

Наразі в Україні в структурі посівів у більшості віт�

чизняних агропідприємств частка високоолеїнового

соняшнику оцінюється на рівні 5%. У той час як у

Франції такі гібриди насіння в загальній структурі со�

няшнику складають — 63�65%.

«Зважаючи на існуючий ринковий попит на висо�

коолеїнове насіння серед підприємств кондитерської

та фармацевтичної промисловості, які готові сплачу�

вати виробникам додаткову премію, ми вирішили

збільшити посіви високоолеїнового соняшнику», —

зазначив керівник аграрного напрямку «Епіцентр К»

Василь Мороз.

Компанія самостійно не експортує це соняшнико�

ве насіння, проте воно використовується в продуктах з

доданою вартістю, які реалізують за кордон перероб�

ники.

Авангард
АГРОХОЛДИНГ «Авангард» сертифікував виробниц�

тво яєць за стандартом халяль.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

повідомлення компанії, сертифікат щодо відповідно�

сті стандарту халяль поширюється на яйця, вироблені

на птахокомплексах «Авіс» та «Чорнобаївське».

Зазначається, що халяльність яєчних продуктів

«Авангарду» було підтверджено ще 2009 року.

Довідка. «Авангард» — одна з найбільших агропро�

мислових компаній України, що спеціалізується на ви�

робництві яєць і сухих яєчних продуктів. Компанія

займає 35% промислового ринку яєць і 80% ринку

сухих яєчних продуктів України. Поголів'я курей�не�

сучок компанії є одним з найбільших у світі.

ViOil
У ВЕРЕСНІ�ЛЮТОМУ 2018/19 маркетингового року

компанія ViOil виробила понад 191 тис. тонн соняшни�

кової олії.

Як повідомляє прес�служба компанії, завдяки цим

обсягам ViOil увійшла до трійки найбільших українсь�

ких виробників соняшникової олії з часткою ринку

6,4%.

Зараз Вінницький і Чернівецький олієекстракційні

заводи ViOil сукупно можуть переробляти понад 1,1

млн тонн насіння соняшнику на рік.

«Ми постійно шукаємо нові ніші та ринки збуту

нашої продукції, розширюємо вже існуючі», — заува�

жив комерційний директор промислової групи ViOil

Ігор Гадомський.

За його словами, в листопаді минулого року група

ViOil підписала угоду про співпрацю з китайською кор�

порацією COFCO International — одним з найбільших

виробників, переробників і трейдерів сільськогоспо�

дарської продукції в КНР.

«Це відкриває перед нашою компанією нові мо�

жливості не тільки на китайському, а й на глобальному

ринку», — додав Ігор Гадомський.

Cereal Planet
ГРУПА компаній Cereal Planet за підсумками І квар�

талу 2019 року отримала EUR 24 тис. чистого прибут�

ку. Як йдеться у повідомленні компанії, це вдвічі

менше аналогічного періоду минулого року (EUR

51 тис.).

Виручка Cereal Planet за звітний період виросла до

EUR 4,15 млн проти EUR 3,36 млн (+23,5%), а валовий

прибуток скоротився на 21,2% до EUR 762 тис.

Довідка. Група компаній Cereal Planet випускає в

Україні крупи, пластівці, борошно під ТМ «Олімп»,

корми для тварин — під ТМ «Люба ферма». Активи Ce�

real Planet включають земельні ділянки в Харкові й

області площею понад 7 га, на яких розташовані ви�

робничі потужності, склади площею до 7,5 тис. кв. м,

зерновий елеватор на 8 тис. тонн.

Сумихімпром
КОМПАНІЯ «Сумихімпром» за січень�березень виро�

била 43 тис. тонн мінеральних добрив.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, також вироблено 9,5 тис. тонн

двоокису титану, 73 тис. тонни сірчаної кислоти і 14

тис. тонн сульфату заліза. Коефіцієнт завантаження

всіх виробничих потужностей підприємства за перші

три місяці роботи склав 48,8%.

Порівно з І кварталом минулого року «Сумихім�

пром» зменшив виробництво продукції по цехах, що

виробляють напівфабрикати (ЦФК і Коагулянт), і дво�

окису титану. По інших позиціях обсяги виробництва

продукції перевищили показники минулого року, зо�

крема, по мінеральних добривах на 4%.

Водночас труднощі, які виникли зі збутом міндоб�

рив у І кварталі, призвели до збільшення не відванта�

жених залишків добрив на складах, зауважили в ком�

панії.

Обсяг виробництва товарної продукції за три міся�

ці 531 млн грн, що на 26 млн грн менше, ніж за анало�

гічний період минулого року.

Ніка1Тера
МОРСЬКИЙ спеціалізований порт «Ніка�Тера» став

першим в Україні портовим оператором, який отримав

міжнародний сертифікат GMP+ на відповідність між�

народним стандартам з перевалки та зберігання кор�

мової продукції.

Як повідомляють в компанії, Система GMP+ є все�

світньо визнаною сертифікацією транспортування,

зберігання та виробництва с/г продукції. Система була

розроблена з метою дотримання безпеки кормів та на�

дання гарантій споживачам щодо дотримання вироб�

ником стандартів на кожному з етапів виробничого

процесу.

Проходження сертифікації дозволяє істотно підви�

щити конкурентоспроможність та робить «МСП Ніка�

Тера» більш затребуваним для клієнтів, які постачають

свою продукцію покупцям з країн, де наявність дано�

го сертифіката є обов'язковою умовою. Підприємство,

сертифіковане за системою GMP+, вноситься до від�

повідної публічної міжнародної бази підприємств.

Отримання сертифіката GMP+ стало можливим

після проходження підприємством спеціального сер�

тифікаційного аудиту, який курирувався офіційним в

Україні представництвом інституту GMP+ — компані�

єю «МСН Груп». 

Аудит проходив у кілька етапів та включав у себе

перевірку всіх процесів на підприємстві, пов'язаних з

перевалкою й зберіганням продукції. Після первинно�

го аудиту незалежними аудиторами було надано звіт з

рекомендаціями, які були оперативно виконані. Після

цього була розроблена необхідна документація та ус�

пішно пройдений передсертифікаційний і сертифіка�

ційний аудити.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Сучасний споживчий ринок

вимагає від виробників ре&

гулярних поставок здорової

і якісної продукції у визна&

чених обсягах і належно

упакованої. Відтак заради

власної конкурентоздатно&

сті виробники модернізують

ферми, оптимізують витра&

ти на виробництво, намага&

ються зробити свій бізнес

більш ефективним. Шляхів і

засобів виконання цих зав&

дань багато. Водночас в Ук&

раїні існує стереотип, що

значний технологічний та

організаційний поступ в аг&

росекторі можливий лише

за відчутних інвестицій.

ПРИКЛАДОМ налагодженого

аграрного виробництва за допо�

могою високотехнологічних і вод�

ночас бюджетних рішень є робота

ТОВ «Нікдарія» (ТМ IBerry). Се�

кретами успіху поділився дирек�

тор зі стратегії розвитку компанії

Євген Харлан під час 10�ї Між�
народної конференції «Ягоди Укра�
їни: заморозка та свіжий ринок�
2019».

Портрет інноваційного 
ягідного підприємства
ТОВ «Нікдарія» займається виро�

щуванням лохини та спаржі у Ра�

домишльському районі Житомир�

ської області. Торік було зареєс�

тровано торгівельну марку IBerry

Ukraine і створено виробниче під�

приємство iBerry. Для виробниц�

тва ягоди задіяні 100 га, з них 20 га

відведено під органічне виробниц�

тво. Стратегічним завданням в

компанії визначили запуск вироб�

ництва лохини на площі 300 га та

спаржі — на площі 100 га до кінця

2021 року. 

Посадковий матеріал лохини

імпортовано від компаній Fall

Creek, Kusibab�Wyka, «ФруТека»

та «Долина�Агро». На полях гос�

подарства висаджені сорти Дюк,

Чандлер, Блюголд, Блюкроп,

Спартан, Еліот.

За нормами Organic standard

сертифіковані 20 га земель під

насадження. Підприємство пра�

гне мати сертифікат органічної

продукції на 20% земель. 2019

року очікується завершення про�

цесу сертифікації продукції за

нормами Global Gap, Grasp та Or�

ganic standard.

Мета зусиль 
«МИ намагаємося бути прозори�

ми для таких категорій інвесторів,

як венчурні фонди та бізнес�анге�

ли», — розповідає Є.Харлан.

Остання категорія — це приват�

ний інвестор, який забезпечує фі�

нансову та експертну підтримку

компаній на ранніх етапах роз�

витку. 

Зрозуміло, такі інвестори пе�

ребувають будь�де, тож їм потріб�

но вчасно дистанційно надавати

інформацію. Для суто виробни�

чого процесу віддалений зв'язок

використовується, перш за все,

для контролю і доведення стати�

стики до осіб, відповідальних за

бізнесові та технологічні рішен�

ня. На базі цієї інформації буду�

ється безпосереднє оперативне

управління. Обрані компанією

технології налаштовані так, щоби

можна було розглянути макси�

мум статистичної інформації з

будь�якої точки планети і в певні

моменти прийняти відповідне

управлінське рішення. «Ця роз�

повідь не про «космічні» речі, а

про рішення на базі технічно

простих дешевих пристроїв, які

швидко окупаються», — зауважив

господар.

Врегулювання 
людського фактору 
РОЗГОРТАННЯ проекту почало�

ся 2107 року. На той час, за сло�

вами промовця, на земельних

угіддях царювала розруха: поля,

на яких 10 років ніхто не прац�

ював, села, в яких залишилися

тільки пенсіонери. Не маючи ро�

боти, працездатні молоді люди у

пошуках заробітку їхали геть із

місцини. 

Ті ж, хто виявив бажання пра�

цювати на фірмі, були налаштова�

ні скептично, а це відбивалося на

їхньому ставленні до роботи. Тому

компанія в першу чергу налагоди�

ла облік робочого часу співробіт�

ників, відмовившись при цьому

від паперів і персоналу, який цей

облік здійснював. Виявилося, що,

навіть за сумлінного ставлення

робітників, адміністратори персо�

налу помилялися у записах обліку

робочого часу.

Проблему розв'язали за допо�

могою датчика біометричного

обліку, який зчитує відбитки паль�

ців. Придбали пристрій вартістю

близько 15 тис. грн. Цей датчик із

SIM�картою кожні 2�4 хвилини

спрямовує інформацію указаним

адресатам в режимі он�лайн. У ІТ�

інтерфейс датчика введено склад

співробітників. Інформація з при�

ладу показує, хто коли прийшов.

Для керівництва це важливо, бо

працівники мають різні графіки

виходу на роботу. До введення

датчика працювала окрема люди�

на, яка адмініструвала робочий

час. Відповідно, підприємство

сплачувало їй зарплатню. Але збе�

рігався ризик помилок цього спі�

вробітника, відтак — можливість

конфліктів з робітниками. Впро�

вадження біометричного датчику

ці проблеми унеможливило.

Хто куди їде
ДРУГЕ за чергою та вагою новов�

ведення — облаштування рухомої

техніки приладами GPS, що здій�

снюють нагляд за просторовим

переміщенням. Для цього прид�

бали прилади українського ви�

робництва за середньою ціною

800 грн. Сенс такого рішення був

у тому, що компанія уклала пря�

мий контракт із місцевою між�

міською телефонною станцією

(МТС). Зазвичай послуги з адмі�

ністрування приладів GPS нада�

ють посередницькі компанії, такі

собі прошарки, між тим, хто ку�

пував прилад і облаштовував його

SIM�картою. Прямі угоди з МТС

обішлися компанії по 12 грн на

SIM�картку щомісяця.  При

цьому середня орендна плата за

адміністрування SIM�картки від

діючих в Україні операторів по�

слуги відстеження GPS стартує

від 60 грн за SIM�картку. 

Окрім відстеження перемі�

щення техніки по полям компанії,

GPS�датчики дозволяють відсте�

жити переміщення техніки, коли

вона на умовах оренди працює в

іншій фірмі. «Наявність GPS на

техніці знімає проблему, що на ви�

їзді наш тракторист на нашому

тракторі десь там буде «шабаши�

ти», крім роботи за угодою», —

уточнив мотиви фахівець. До того

ж трактористи знають, що за ро�

боту на виїзді вони отримують по�

двійну зарплату, а порушення з

їхнього боку цей бонус скасує.

Працівники самі зацікавлені,

щоби роботодавець контролював

процес. Після повернення техніки

з роботи на виїзді робиться роз�

друківка інформації по машині —

де і як вона пересувалася. Коли

все гаразд, сторони угоди оренди

техніки підписують усім зрозумі�

лий акт виконаних робіт.

Облік використання техніки,

безумовно, захоплює, але слід ро�

зуміти і доцільність цього обліку і

зважати на розмір витрат на кон�

трольні пристрої. У компанії від�

мовилися від застосування при�

строїв обліку дизпалива. Встано�

вити паливні «поплавці» із SIM�

картою для он�лайн інформуван�

ня можливо лише за допомогою

спеціалізованих фірм. Наявність

GPS�датчиків на техніці дозволяє

розраховувати адекватне викори�

стання палива. Але замовлення

цієї послуги здорожує процес. 

Новації в управлінні 
агротехнологіями
У КОМПАНІЇ вважають, що сад�

жанець — це єдиний бізнес�актив.

Висаджені поточного року росли�

ни починають плодоносити на

п'ятий рік життя. Весь цей час їх

слід доглядати та надавати най�

кращі умови для розвитку. Навко�

ло цього побудовано управління

агротехнологіями. На полях вста�

новлено автоматизовану систему

зрошення із можливостями вне�

сення добрив і ЗЗР. Параметри

процесів прораховано та внесено

в керуючий комп'ютер.

Системи поливу та очищення

води цілком автоматизовані, це

недешево, але у цій царині фірма

не заощаджувала.

Наразі департамент стратегії

розвитку компанії зосереджений

на створенні автоматизованого

обліку збору врожаю на полі. «На

міжнародних виставках зіткнули�

ся зі скепсисом потенційних по�

купців щодо якості української

продукції», — зауважив Є.Харлан.

Для рішення цього питання ком�

панія придбала спеціальний про�

грамний продукт у Польщі та про�

довжує пошуки — розглядає ана�

логічні програми українського ви�

робництва, веде перемовини з ви�

робниками зі США.

Покупець, прикінцевий у роз�

дрібній торгівлі, чи�то бізнес�

партнер при гуртових закупівлях,

бажає мати максимальну інфор�

мацію про продукт. Відповідно до

цих вимог компанія встановила

блютуз на вагах, що приймають

продукт з ланів. Голосове повідо�

млення про те, коли і ким зібрана

ягода, як її зрошували, надходить

у цифровий запис, якому присво�

юється ідентифікаційний QR�код.

Аналогічний автоматизований

пункт обліку є біля холодильника.

У підсумку до QR�коду додається

інформація про температурну об�

робку продукту. Кінцевий спожи�

вач має змогу за допомогою

смартфона сканувати QR�код і от�

римати інформацію про геоточку

(місце походження продукту), хто

і коли його збирав, який був тем�

пературний режим зберігання.

Прогноз погоди 
та інспекція шкідників
АВТОМАТИЧНА метеостанція

цілком може бути бюджетним рі�

шенням. В Україні, залежно від

комплектації, ціна на пристрій

коливається від $1 тис. до $5.

Компанія використовує на полі

станцію вартістю 7 тис. грн. При�

стрій дає змогу сформувати архів

інформації про погоду, надає он�

лайн інформацію про силу вітру,

вологість, температуру. SMS із

сервера про обставини на полі

надходять агрономам. Це дозво�

ляє оперативно приймати вива�

жені рішення.

Ще один сектор уваги — спе�

ціальні відеокамери, які в режимі

он�лайн бачать шкідників на рос�

линах. Камера, що веде зйомку в

інфрачервоному світлі, встановле�

на на тракторі, який робить у полі

штатну роботу. Їдучи вздовж ро�

слин, камера фільмує їх листя та

стебла. Спеціально оброблена ін�

формація надходить на сервер, а

звідти — на смартфони агроно�

мам. Це допомагає вчасно реагу�

вати фахівцям — шкідник ще «на

підході», число особин ще не кри�

тичне, але агроном вже знає про

небезпеку і готовий реагувати. Цю

систему компанія ще не впрова�

дила, але має намір взяти участь у

тендерному конкурсі, аби випро�

бувати систему походженням із

США на ланах України.

Костянтин Макульський
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ПАМ'ЯТАЄТЕ, років зо 20 тому,

щойно морозильні камери діста�

лися вітчизняних магазинів, наші

співгромадяни почали активно їх

купувати і намагатися заповнити

на всю зиму різними овочами�

фруктами.

Минуло небагато часу, і пере�

січний українець схаменувся, що�

правда із значним запізненням

проти закордонних сусідів, з'яс�

увавши, що купувати ягоди, фрук�

ти і вже порізані та готові до

швидкого приготування овочі

фабричної швидкої заморозки на�

багато вигідніше. Бо так і в рази

дешевше, і значно смачніше та ко�

рисніше. 

Головним пріоритетом розвит�

ку вітчизняного ринку заморозки

фахівці вважають вихід наших

компаній цього сегменту на зов�

нішні ринки. Попит ззовні не за�

барився, бо українські виробники

зробили ставку на продукцію

вищої якості та невисокого ціново�

го сегменту. На цьому наголошує

Григорій Трибулкін, директор

ТОВ «Завод Смілянська Хлодня». 

Рік від року заморожування

ягід в Україні для внутрішнього

ринку і для постачання на ек�

спорт зростає. Так, 2016 року спо�

живання заморожених ягід, фрук�

тів та їхніх сумішей на внутріш�

ньому ринку склало 7,89 тис. т,

2017�го — 8,74 тис. т, а 2018 року

— вже 11,9 тис. т. Приріст спожи�

вання 2017 року порівняно з 2016�

м досяг 0,85 тис. т, або майже

10%, а 2018 року порівняно з

2017�м внутрішнє споживання в

Україні збільшилося на 22%.

Таким чином, середній річний

приріст за період 2016�2018 років

склав 15,6%. Це дуже непоганий

показник.

За три минулі роки найбільші

за обсягом експорту сумарні по�

казники зафіксовані по таких за�

морожених ягодах: чорниця — 18

тис. т, малина — 12 тис. т, полу�

ниця — 4 тис. т і брусниця — 4

тис. т. Експорт заморожених ягід з

України 2017 року склав 24,68 тис.

т, а 2018�го — майже 37,4 тис. т.

Аграрні експерти прогнозують на

2019 рік збільшення експорту за�

морожених ягід з нашої країни до

50 тис. т.

Ну, і найцікавіше, а який же

дохід від цього? За даними фахів�

ців галузі, від продажу за кордон

заморожених ягід вітчизняні агра�

рії 2016 року отримали $36 млн,

2017 року — $59 млн, а 2018�го —

$78 млн.

Вітчизняна заморозка
на шляху до Європи
ПРО надихаючі експортні перс�

пективи української замороженої

ягоди свідчить зростання щоріч�

ного імпорту країнами, які є най�

більшими споживачами цієї про�

дукції. У клубі лідерів перед ведуть

Нідерланди із середньорічним

приростом до 40%. Далі йде група

країн з приростом в межах десяти

відсотків: Польща — 11%, Німеч�

чина і Китай — по 10%. За ними

крокують Австралія — 4%, Вели�

ка Британія — 2,5%, Франція і

США — по 1,5%.

Цього року пріоритет укра�

їнського експорту заморозки буде

зосереджений на Польщі. Там�

тешній ринок ось уже кілька років

є найбільш ємним для вітчизняної

крижаної ягоди. Також вже тради�

ційно на нашу ягоду чекають Лат�

вія, Литва, Чехія, Німеччина та

Швейцарія. Експерти прогнозу�

ють на 2019 рік зростання укра�

їнського експорту до цих країн у

2,5 разу, в порівнянні з обсягами

минулих трьох років.

Оптимістичний прогноз за�

снований на досвіді роботи зі

Швейцарією. А це одна з провід�

них європейських країн, яка слу�

гує еталоном прискіпливого від�

бору харчової продукції за якістю.

Так, за січень�лютий 2019 року ук�

раїнські виробники ягідної замо�

розки експортували до Швейцарії

186 тонн заморозки на суму

близько $500 тис. У порівнянні з

таким самим звітним періодом

2018 року, за два місяці поточного

року зростання поставок до

Швейцарії склало 29%.

Ринковий потенціал 
vs реальні обставини
ЗРОСТАННЯ українського ринку

заморожених ягід гальмує глибоко

вкорінений стереотип, який спо�

відують і виробники, і споживачі.

Це принцип — виробити багато і

швидко дешево продати. Якість

товару у такому випадку вторинна,

бо головне, за цим згубним стерео�

типом — кількість. На жаль, на

внутрішньому ринку клієнти —

бізнесові суб'єкти і приватні відві�

дувачі ринків, згодні купувати за

принципом «багато, але дешево». 

Тему цінових зіткнень на віт�

чизняному ринку заморозки ягі�

дно�фруктової продукції пояснює

Олександр Лабун, директор

українсько�польської компанії

«Фруктона Експорт».

За його словами, однією з ос�

новних проблем на нашому ринку

заморозки плодово�ягідних куль�

тур є відсутність стартових цін ви�

робників на аналогічну продук�

цію. Кожен з вітчизняних вироб�

ників (від дрібних до великих) на

старті сезону збирання врожаю

вимагає за продукт «свою» ціну.

Це пов'язано з різницею в мас�

штабах виробництва, що впливає

на розмір собівартості продукції.

Кожен із них несе різні витрати на

одиницю оброблюваної площі —

гектар або сотку. Тож кожен пра�

гне максимально повернути ви�

трати за рахунок ціни на свою зі�

брану продукцію.

Баланс українських
ягідних інтересів
ЗА ПЕРІОД 2016�2019 років збіль�

шення обсягу експорту українсь�

ких заморожених плодово�ягідних

культур в порівнянні з показни�

ком за 2015�2016 рік склало 25%.

До 2015 року з України ек�

спортували переважно дикорослі

ягоди. За наступні чотири роки

українське виробництво й експорт

культивованих ягід збільшилися у

2,5 разу.

Під час українського «ягідного

буму» 2015�2017 років учасники

ринку дійшли висновку, що 60%

врожаю виробники�фермери про�

дають на свіжий ринок, щоб по�

вернути витрати на зарплату, пали�

во, витратні матеріали тощо. І

лише решту 40% виробленого вони

продають заводам. Також отримав

розповсюдження варіант співпраці

— «давальницька обробка». Йдеть�

ся про те, що фермер�виробник та

завод�переробник укладають угоду

про заморозку, пакування, та збе�

рігання продукції. Це дозволяє ви�

робнику ягід зберігати продукт ви�

сокого рівня доданої вартості на

площах переробника�заморожу�

вальника до принагідного часу,

коли ціна на продукцію зростає.

Розмір має значення
ВІДЧУТНУ проблему українсько�

го ринку ягідно�плодової замороз�

ки складає градація фермерів за

розмірами виробництва — ма�

ленькі, середні і великі.

Великі фермери за рахунок

значного обсягу виробництва мо�

жуть дозволити собі витрати на за�

морозку, упаковку і зберігання, а

також мають змогу дочекатися,

коли ціна товару на закордонному

ринку досягне максимуму.

Середні більш залежні від еко�

номічних «терезів», на яких коли�

ваються їхня можливість збалан�

сувати витрати на виробництво і

доступ до обігових коштів для ви�

робництва. Коли на цих терезах

досягнуто певний баланс, середні

виробники здатні частину своєї

продукції вивести на ринок свіжої

продукції, а решту заморозити.

Надалі такі учасники ринку діють

за схемою, до якої вдаються «ве�

ликі» виробники.

Дрібні фермери ввійшли в ягі�

дний бізнес три�чотири роки тому

на хвилі ажіотажу. Тоді поширю�

валась думка, що на посівах малої

площі, наприклад, малини або по�

луниці, можна добре заробити. І

це дійсно було так. Зараз такі ви�

робники страждають, бо не зна�

ють, що робити з вирощеним про�

дуктом на тлі перевиробництва і

падіння ціни. 

«Ягідні ентузіасти» 2014�2015

років нині зіткнулися з тим, що

вартість утримання полів висока,

холодильників і переробних по�

тужностей в Україні не вистачає,

вимоги заводів щодо продаваної

продукції досить високі. Тож дріб�

ні фермери змушені віддавати ви�

рощене за мінімальними цінами.

Це одна з причин занижених цін

на українську заморожену ягідно�

плодову продукцію на найближ�

чих до України зовнішніх ринках

— в Польщі, Литві, Латвії.

Чому заводам 
важко дерти кирпу? 
В УКРАЇНІ наразі фундаменталь�

на проблема переробників із замо�

розки — дорогі кредитні гроші. Це

означає високі відсотки за позика�

ми на організацію і ведення ви�

робництва. За оцінкою О.Лабуна,

сьогодні в Україні немає системи

дотацій, пільгового державного

фінансування у сфері ягідництва.

Втім, коли щось таке запровадже�

но, на практиці воно доступне да�

леко не всім учасникам ринку. 

Власники заводів змушені шу�

кати кошти у приватних інвесто�

рів, користуватися приватними

позиками, які також пропонують�

ся за дуже високий відсоток.

Рецепт розвитку — 
злагода 
ЗАРАДИ стабільної роботи ягі�

дного ринку заводам�переробни�

кам і фермерам слід вдатися до

обопільного обговорення співпра�

ці. Причому робити це треба заз�

далегідь, до старту збору врожаю

— в березні, і домовлятися напря�

му, без посередників. «Фермерам

не треба боятися — з переробни�

ми заводами можна домовитися з

будь�яких аспектів», — наголосив

О.Лабун. 

Заводи, щоб отримати хорошу

ягоду для заморозки, згодні нада�

вати виробникам пільгові умови.

Можлива згода заводів частково

профінансувати виробнику опла�

ту придбання добрив, засобів за�

хисту рослин, саджанців тощо.

Українська практика, принаймні

трьох останніх років, доводить, що

80% вітчизняних заводів із замо�

рожування радо йдуть назустріч

фермерам.

Фермери, у свою чергу,

зобов'язані дотримуватися всіх

умов вирощування і збирання,

щоби постачати переробникам

максимально якісну сировину.

Чим якіснішою буде ягода, тим

менше завод витратить на її пере�

робку і, відповідно, більше запла�

тить виробникові.

Костянтин Макульський

За матеріалами 10�ї Міжнародної
конференції «Ягоди України:

заморозка та свіжий ринок�2019»
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Грошове тепло від крижаної ягоди

Експорт заморожених ягід з України 2017 року склав
24,68 тис. т, а 2018;го — майже 37,4 тис. т. Аграрні
експерти прогнозують на 2019 рік збільшення експорту
заморожених ягід з нашої країни до 50 тис. т.
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Ніша — усе, 
що не основне
ПРО Україну на світовому ринку

нішевих зернобобових культур

розповів незалежний експерт

Андрій Біленький. За словами

доповідача, до нішевих слід від�

носити всі культури, крім 6 ос�

новних, які масово експортують�

ся і за якими зводиться баланс

(пшениця, ячмінь, кукурудза,

соняшник, ріпак і соя).

Тож він накреслив ситуацію

на ринках таких нішевих куль�

тур: овес, гречка, сорго, просо,

горох, сочевиця і нут.

Овес, який ще за радянських

часів займав значне місце у го�

дівлі худоби, нині частіше висі�

вається заради дотримання сі�

возміни. Минулого року було

вироблено лише 418 тис. тонн, і

цей показник має тенденцію до

зниження. 

Світовий ринок торгівлі вів�

сом становить 3 млн тонн, при�

чому 1,7 млн тонн — це експорт

із Канади до США. Майже все

інше — це торгівля між євро�

пейськими країнами. З 9 тис.

тонн, які було експортовано Ук�

раїною минулого року, 60% було

здійснено контейнерними пере�

везеннями морем, інше — заліз�

ничним і автомобільним транс�

портом. 

Сорго — перший спалах ви�

робництва сорго в Україні від�

бувся 2007 року через сильну по�

суху. Інтерес вітчизняних аграрі�

їв до цієї культури підстебнув і

той факт, що на той час у світі

протягом п'яти років спостері�

гався дефіцит зернових. Відтак

виникла цікавість до посухостій�

кої рятівної культури. У світі ви�

робництво сорго зосереджено в

регіонах з низькою кількістю

опадів. В Україні придатною для

вирощування сорго є зона Степу. 

У світі експортується 4,3 млн

тонн сорго. З них 3,2 млн тонн —

це експорт зі США, причому 1,9

млн тонн з цього обсягу імпорту�

ється Китаєм. Україна експорту�

вала 129 тис. тонн минулого року.

56% із них було відправлено суд�

нами насипом, 39% — контейне�

рами. «Ринок сорго досить вели�

кий, але не різноманітний, він

залежить від стосунків Китай�

США. І якщо Китай повністю

закриє свій ринок для США, то

Сполучені Штати будуть виму�

шені шукати інші ринки збуту, і

українцям буде дуже важко на

них конкурувати за ціною», —

робить висновок експерт.

Посіви гречки 2018 року ско�

ротилися до 113 тис. га, що від�

повідає рівню внутрішнього спо�

живання. На думку аналітика,

подальше скорочення площ не

відбуватиметься. 

Така сама ситуація з просом:

зупинивши падіння на позначці

54 тис. га, подальшого скорочен�

ня не очкується.

Світовий експорт проса і

гречки разом становить 189 тис.

тонн, що унеможливлює якісь

глобальні експортні плани щодо

цих культур. Основні гравці на

ринку гречки — РФ, Китай,

США. До того ж, означений

ринок обмежений традиціями

споживання цієї культури — не в

усіх країнах звикли її їсти.

Значно цікавішим для Украї�

ни щодо вирощування та ек�

спорту є нут. Лише з 2016 року в

офіційній статистиці вітчизняні

фахівці почали відокремлювати

його від інших зернобобових

культур на зерно. У проміжок з

2016 по 2018 роки його посівні

площі стрибкоподібно зросли —

з менше 10 тис. га до 45 тис. га.

При виробництві 53 тис. тонн

експорт 2018 року становив

лише 11 тис. тонн. Таким чином,

робить висновок аналітик, в Ук�

раїні за два роки з'явилася куль�

тура споживання нуту. При

цьому за вказаний вище період

на 20 тис. тонн скоротилося спо�

живання гороху. 

Світовий ринок нуту за 2018

рік становив 1,5 млн тонн. Ос�

новні експортери нуту — це Ав�

стралія, Росія і Мексика. Основ�

ні споживачі — країни арабсько�

го світу. 

Доповідач провів таку цікаву

кореляцію: за 10 років, починаю�

чи з 2008 року, кількість осіб, що

попросили політичного притул�

ку в Європейському союзі, збіль�

шилося на 10 млн осіб, за цей же

період Європа збільшила імпорт

нуту на 90 млн тонн, що у пере�

рахунку становить 1,25 кг на

особу на місяць.

«Як на мене, нут одна з ціка�

вих культур, на яку слід звернути

увагу з огляду на те, що зростає

внутрішнє споживання, а також

через територіальну близькість

зовнішніх риків споживання», —

резюмував промовець. 

Так само у період 2017�2018

років в Україні стрімко збільши�

лися посівні площі і виробниц�

тво сочевиці: від майже 5 тис. га

та майже 5 тис. тонн зерна 2016

року до 24,5 тис. га і 19,6 тис.

тонн відповідно 2018�го. 

Світовий ринок сочевиці ста�

новить 3 млн тонн. Основні екс�

портери — Канада (майже 2 млн

тонн), Австралія (400 тис. тонн).

Україна за 2018 рік експортувала

лише 10 тис. тонн, тобто перс�

пективи розвитку є.

Горох, що в Україні «скотив�

ся» від основної в радянські

часи до нішевої культури тепер,

має всі шанси знову стати ос�

новною культурою. Так, світо�

вий ринок гороху становить 7,4

млн тонн. Майже половину з

них — 3,5 млн тонн, виробляє

Канада. Україна, Росія і Казах�

стан забезпечують ще 3,5 млн

тонн. Частка України в експорті

гороху 2018 року становила 827

тис. тонн. 

Ніша — 
все що завгодно
ЯК ТАКИХ нішевих культур не

існує, переконаний Семен Кра&

маренко, аналітик аграрних

ринків медіа�агентства для фер�

мерства Seeds. «Так, якщо в Ук�

раїні ми звикли вважати якийсь

продукт нішевим, то це зовсім не

означає, що в іншій країні він

буде таким. І навпаки, звична і

буденна культура для нашого ре�

гіону десь може бути екзоти�

кою», — зазначив він, а також

навів топ�5 культур, які є ніше�

вими і перспективними для на�

шого регіону в ягідному й овоче�

вому сегментах з огляду на світо�

ві споживацькі тренди.

Так, однією з таких тенденцій

є те, що дедалі більше людей у

світі сповідують здоровий спосіб

життя і намагаються робити ак�

цент на відповідному харчуван�

ні. В Україні, можливо, це не так

помітно, але тренд становиться

все більш популярним.

Батат. Ще кілька років тому

батат вважався продуктом пре�

міум сегменту. 2018 року його

виробництво в Україні сягнуло

190 тонн, роком раніше було

лише 20 тонн. На думку промов�

ця, майже 10�кратне збільшення

виробництва пов'язане з корис�

ними властивостями цієї культу�

ри. Порівняно з картоплею батат

містить більше поживних речо�

вин і вітамінів, тому на нього

звернули увагу ті, хто сповідує

здоровий спосіб життя. Перева�

гою є і те, що батат можна виро�

щувати майже на всій території

України. Втім, залежно від клі�

матичної зони і сорту, врожаї

можуть коливатися. На Півдні

його врожайність може досягати

100 т/га, на Заході країни з гек�

тару можна отримати близько 35

тонн.

Перспективною є культура і

з точки зору експорту. Так, 2018

року ЄС імпортував батату на

$387 млн, це 70% від усього сві�

тового імпорту. Примітно, що

46% від обсягів імпорту — по�

стачання зі США. Тож, з огляду

на дешевшу логістику, українсь�

кий батат цілком може посуну�

ти частину американської про�

дукції на ринку ЄС, вважає до�

повідач. 

Спаржа. Її ринок в Україні

лише починає формуватися.

Тим не менше, багато інвесто�

рів розглядають її як перспек�

тивну культуру. Деякі експерти

плодоовочевого ринку взагалі

передрікають їй перше місце у

переліку експортних овочевих

культур. 

За останні п'ять років площі

під спаржею в Україні збільши�

лись утричі. Як і у випадку з ба�

татом, Україна має значні перс�

пективи, щоб заявити свою

спаржу на ринку ЄС. Хоча Євро�

па і не є основним імпортером

спаржі, кілька останніх років

вона є нетто�імпортером цієї

продукції, щорічно купуючи

більше 100 тис. тонн. Так, 2018

року країни ЄС закупили 108,4

тис. тонн спаржі загальною вар�

тістю $511 млн, 40% постачань

були з Перу. Також українська

спаржа має переваги за рахунок

дешевої робочої сили. 

Гарбуз — культура не нова для

українського споживача, однак її

споживання в нашій країні дово�

лі низьке. Водночас найбільш

ефективним ринком для вітчиз�

няних гарбузів, на думку допові�

дача, є Євросоюз. В українських

компаній вже є кількарічний ус�

пішний досвід з експорту, зокре�

ма, до Великої Британії. 

Доповідач зауважив, що

значним попитом у європейсь�

ких споживачів користуються

так звані порційні сорти, тобто

ті, вага плодів яких не перевищує

одного кілограма. Це, напри�

клад, сорти Butternut squash,

Acorn squash, Sugar pie pumpkin.  

Смородина червона та чорна.

Світове споживання цих культур

збільшується щороку. За 2018 рік

світовий ринок смородини зріс

на 12% у грошовому виразі.

Значний попит на червону смо�

родину спостерігається з боку

Польщі, яка за останній рік

збільшила її імпорт у понад 5

разів. 

Цвітна капуста і броколі. Одні

з основних культур, якими ці�

кавляться прихильники здоро�

вого способу життя. За останні

10 років їхнє виробництво в Ук�

раїні збільшилося в 1,7 разу.

Промислове виробництво цвіт�

на капусти і броколі в Україні

зазвичай здійснюється на замо�

влення торговельних мереж і пе�

реробників.

Павло Мороз

Вигідна ніша — у кожного своя
КОНФЕРЕНЦІЯ Про те, що саме розуміють під нішевими культурами в Україні і яку продукцію
вигідніше вирощувати, йшлося на II конференції «Нішеві культури. Проблеми та перспективи», що
відбулася в Києві 22 травня за організації компанії «ПроАгро Груп».
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ЄС: негативні 
цукрові очікування
ЄВРОПЕЙСЬКИМ фермерам стає невигідно займа�

тися цукровими буряками. І можна говорити про те,

що аграрії будуть скорочувати посівні площі під цією

культурою і в 2020 році. Про це повідомляється на

порталі agrarheute, передає «Укрцукор».

Що стосується закупівельних цін на майбутній

урожай, в даний час європейський ф'ючерсний ринок

в Лондоні демонструє лише невелике зростання —

хоча на світовому ринку очікується зниження вироб�

ництва цукру.

За оцінками Єврокомісії, цього року в ЄС посівна

площа цукрових буряків скоротиться приблизно на 4%

або майже на 100 тис. га, але очікується, що вироб�

ництво цукру збільшиться майже на 9% через значно

вищу врожайність, в порівнянні з посухою 2018 року.

Обсяг виробництва цукру буде трохи вищим перед�

бачуваного в даний час споживання в 18,1 млн т. При

цьому, за даними Єврокомісії, споживання скоротиться

на 0,5 млн т, у порівнянні з попереднім роком. Кінцеві

запаси залишаються практично незмінними при відно�

сно стабільному експорті. Таким чином, ступінь сам�

озабезпеченості цукром Європи становить понад 100%.

Збільшення конкуренції на шкоду, наприклад, ні�

мецьким виробникам плюс скорочення спеціальних

надбавок за вирощування цукрових буряків, а також

дуже низькі ціни вказують на подальше скорочення

посівних площ в ЄС у 2020 році.

Низькі ціни на цукор не можуть покрити витрати

для найефективніших виробників і переробників, ка�

жуть представники цукрової промисловості.

ЄК знизила прогноз
виробництва ріпаку в ЄС
ЄВРОКОМІСІЯ знизила прогноз виробництва ріпа�

ку в країнах ЄС з очікуваних в попередньому місяці

19,2 млн т до 18,7 млн т, що також на 6,4% нижче рівня

виробництва сезоном раніше (20 млн т) через скоро�

чення площ сівби олійної у Франції і Німеччині.

Так, валовий збір насіння ріпаку у Франції в ново�

му сезоні може знизитися до 4,27 млн т проти 4,95 млн

т у 2018/19 МР, а в Німеччині — до 3,11 млн т проти

3,68 млн тонн.

У зв'язку зі знижувальними коригуваннями врожаю

ріпаку Єврокомісія підвищила прогноз імпорту ріпаку до

ЄС в новому сезоні до 4,5 млн т (+0,7 млн т), що вище

очікуваного за підсумками 2018/19 МР рівня в 4,3 млн т.

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 24 травня 2019 року

Біржа 
(зернові) 

Липень ’19 Вересень ’19 Грудень ’19 Березень ’20 Травень ’20

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 179,86 4,8950 0,2450 4,9675 0,2550 5,0975 0,2550 5,2225 0,2550 5,2850 0,2475 
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 162,40 4,4200 0,2175 4,5325 0,2225 4,7550 0,2350 4,9675 0,2450 5,1000 0,2375 
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 201,35 5,4800 0,2125 5,5500 0,1925 5,6600 0,1875 5,7850 0,1800 5,8625 0,1650 
CBOT Чикаго (Кукурудза) 159,15 4,0425 0,2100 4,1250 0,2200 4,1975 0,2150 4,2925 0,2150 4,3225 0,1900 

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Липень ’19 Серпень ’19 Вересень ’19 Січень ’20 Березень ’20

304,88 8,2975 0,0800 8,3650 0,0825 8,4350 0,0875 8,6825 0,0875 8,7600 0,0800

США. Ставки океанського фрахту на 24 травня 2019 року

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

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 17 14 
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28 
Південь Південної Америки (Чилі) 26 
Північ Південної Америки (Колумбія) 21 
Схід Південної Америки (Бразилія) 29 
Західна Африка (Нігерія) 46 
Східне Середземномор'я (Італія) 37 
Західне Середземномор'я (Марокко) 36 
Близький Схід (Ірак) 64 
Близький Схід (Єгипет) 29 
Японія 44 43 

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33 
Західна Африка (Нігерія) 51 
Близький Схід (Єгипет) 45 

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 19 
Європа (Роттердам) 20 

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26 
Південь Південної Америки (Чилі) 30 
Північ Південної Америки (Колумбія) 30 
Близький Схід (Ірак) 51 
Близький Схід (Єгипет) 29 
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41 
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29 
Тайвань 35 33 
Південна Корея 27 25 
Японія 25 24 

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 29 травня 2019 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 �0,5512 163,9296
CME – Вересень'19 �0,5512 167,3153

CME – Грудень'19 �0,4724 170,4647
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Червень'19 +1,3697 183,7416
Euronext – Серпень'19 +0,9688 192,9287

Euronext – Листопад'19 +0,6347 195,9911
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Липень '19 +3,0999 223,3771
TOCOM – Вересень '19 +5,6528 225,7476
TOCOM – Листопад '19 +5,9263 221,2801

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 �5,2176 180,1911
CME – Вересень'19 �4,8502 182,3222

CME – Грудень'19 �4,2623 187,0989
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 �0,4566 204,8998
Euronext – Грудень '19 �0,4454 208,2405

Euronext – Березень '20 �0,5902 210,1893
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень'19 +0,4566 413,1403
Euronext – Листопад'19 +0,3007 415,6459

Euronext – Лютий'20 +0,4454 418,4298
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 �0,9283 181,9394
CME – Вересень'19 �2,6688 169,4079

CME – Грудень'19 �1,3924 164,4185
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +5,8790 320,4051
CME – Серпень'19 +5,7320 322,0218

CME – Вересень'19 +5,8790 324,5938
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Червень '19 0,0000 –
TOCOM – Серпень '19 0,0000 –

TOCOM – Листопад '19 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +6,8343 351,6337
CME – Серпень'19 +6,8343 351,6337

CME – Вересень'19 +6,8343 353,6178
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Липень'19 +0,9692 61,0352
CME – Серпень'19 +0,9471 61,2775

CME – Вересень'19 +0,9031 61,5419
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +1,4317 257,4839
CME –Вересень'19 +0,8810 259,7967
CME –Листопад'19 +0,7709 259,5764

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Червень'19 �0,0029 0,3865
CME – Липень'19 �0,0029 0,3902

CME – Серпень'19 �0,0029 0,3915
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Травень'19 0,0000 –
CME – Червень'19 �0,0004 2,2852
CME – Липень'19 0,0000 2,3023

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Липень'19 +2,6432 261,0132
CME – Жовтень'19 +3,3040 267,6211

CME – Березень'20 +2,6432 –
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* * *

30 травня&01 червня 2019 року в Одесі відбудеться
Конференція Grain & Maritime Days in Odessa. Органі�
затори заходу — інформаційне агентство «АПК�Інформ»
та міжнародна юридична фірма Interlegal.
Grain & Maritime Days in Odessa — найбільша щорічна
міжнародна конференція для професіоналів міжнародної
торгівлі, транспорту, судноплавства. Гасло конференції —
«Connecting Industries». Більше 500 експертів, власників
бізнесу і осіб, що приймають рішення, збираються в Одесі
для створення продуктивних професійних зв'язків.
Ключові теми для обговорення на конференції:
— Макроекономіка та геополітика: реалії 2019 роки;
— Світовий ринок зерна: виклики сезону�2018/19, очіку�
вання на 2019/20 МР;
— Морські перевезення вантажів: глобальні перспективи,
сучасні виклики, інвестиції;
— Логістика як фактор впливу на експортні потоки зерна;
— Український ринок зерна: за 20 млн до 100;
У рамках конференції вперше ТОП�FACE зернового
ринку і логістики — відбудеться нагородження компаній,
які перемогли в наступних номінаціях: 
— Термінал року; 
— Трейдер року; 
— Shipper (вантажовідправник — прим. ред.) року; 
— Експедитор року.

* * *

4&7 червня 2019 року в Києві на території НК «Експо�
центр України» відбудеться XXXI Міжнародна агро�

промислова виставка «АГРО�2019». Організатор —
ТОВ «ТД «Промфінінвест».
«АГРО�2019» — найбільша агропромислова виставка в
Україні та Східній Європі, виступає ефективною платфор�
мою для вдосконалення виробництва, впровадження ін�
новацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК Украї�
ни, діловим заходом, що відкрив можливості для спів�
праці з країнами — лідерами світового агросектору, а
також унікальною нагодою для діалогу між приватним
бізнесом і державою, асоціаціями та іноземними пред�
ставниками.
Спеціалізовані тематичні розділи «Агро�2019»:
— ЕкспоАгроТех — IX Спеціалізована виставка сільсько�
господарської техніки, обладнання та запасних частин;
— Агротранспорт/Агрологістика — III Спеціалізована
виставка техніки для транспортування і зберігання
сільськогосподарської продукції;
— Біопаливо — XII Спеціалізована виставка альтернатив�
них джерел енергії;
— HiTechAgro — VIII Cпеціалізована виставка автомати�
зації, управління, GPS і GIS технологій;
— AgroBuild�Expo — V Спеціалізована виставка іновацій
в агробудівництві, технологій і матеріалів;
— EcoHouse — III Спеціалізована виставка будівництва
заміських будинків, ландшафту, екоматеріалів та енерго�
ефективних технологій;
— Animal'EX — XVIII Cпеціалізована виставка свійських
тварин, ветеринарії та товарів для тваринництва;
— Еквісвіт — XVI Національна виставка конярства та кін�
ного спорту;
— FishExpo — XIII Cпеціалізована виставка рибного гос�
подарства та рибальства;
— Organic — VII Спеціалізована виставка екологічно чи�
стих продуктів та технологій;
— Рослинництво і Агрохімія — VI Спеціалізована ви�
ставка технологій вирощування, захисту та збереження
рослин;
— Сучасний фермер — III Cпеціалізована виставка ком�
плексних рішень для фермерських господарств та при�
ватних землевласників.
Також діловою програмою виставки «АГРО�2019» перед�
бачені низка унікальних заходів:
— Agro Auto Show — Поєднує в собі автомобільну ек�
спозицію від найкращих брендів, спеціально підготовле�
ну трасу для тест�драйвів кросоверів та позашляховиків
та атмосферу справжнього драйвового «кантрі»;
— Аукціон племінних тварин — унікальна подія для аг�
ропромислового комплексу, де кожен охочий отримав
можливість взяти участь у відкритих торгах та придбати
тварин рідкісних порід;

— Традиційний український ярмарок товарів народ�
ного промислу;
— AgroFoodFest — Страви зі всього світу! На алеї світової
кухні — страви Азії, Америки, Європи та Сходу, а також
шедеври національної традиційної кухні.
За підсумками 2018 року виставку «Агро» відвідало 83
тис. осіб; експозиції загальною площею 34,2 тис. кв. м
представляли 1308 учасників із 17 країн; у рамках вистав�
ки відбулось 55 науково�практичних заходів та 2  фору�
ми з питань інвестицій та інновацій в АПК.

* * *

12 червня 2019 року в Інституті зрошуваного земле�
робства НААН (селище Наддніпрянське Херсонської
області) відбудеться Міжнародний день поля з питань

вирощування озимих і ярих зернових, технічних та

бобових сільськогосподарських культур на зрошува�

них і неполивних землях.
Планується участь у заході близько 550 осіб: представни�
ківМіністерства аграрної політики та продовольства Ук�
раїни;обласних державних адміністрацій південного ре�
гіону; Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів; Державного
агентства водних ресурсів України;вчених науково�дос�
лідних установ НААН; освітян вищих навчальних закла�
дів; керівників та спеціалістів обласних і районних упра�
влінь агропромислового комплексу, агрохолдингів, фер�
мерських господарств та приватних фірм, представників
іноземних наукових установ та фірм, з якими співпрацює
Інститут зрошуваного землеробства НААН, журналісти.
До уваги запрошених буде запропоновано:
— ознайомлення з науковими досягненнями та розроб�
ками Інституту зрошуваного землеробства НААН;
— огляд демонстраційних полігонів новітніх досягнень
вітчизняної та зарубіжної аграрної науки в галузі селекції
пшениці озимої, ячменю, кукурудзи, сої, люцерни, горо�
ху, нуту, машу, льону олійного, ріпаку озимого, сафлору,
соняшнику та технологій їх вирощування;
— презентація інноваційних технологій штучного зволо�
ження у зрошуваному землеробстві, використання суча�
сних інструментів та інформаційних засобів у польових
умовах. 
— виставка сучасної техніки для обробітку ґрунту, сівби і
збирання врожаю сільськогосподарських культур.

* * *

19&21 червня 2019 року у смт Дослідницьке Василь�
ківського району Київської області відбудеться щорічна

виставка технологій рослинництва «Міжнародні дні

поля в Україні/International Field Days Ukraine». Го�
ловна тема цьогорічного заходу: Здоров'я ґрунту — запо�
рука стабільних врожаїв. Організатори — ТОВ «ДЛГ Укра�
їна» та IFWexpo Heidelberg спільно з УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого.
У діловій програмі заходу:
— доповіді та подіумна дискусія «Здоров'я грунту як запо�
рука стабільних врожаїв»;
— спеціальні експозиції «Грунтовий профіль: як оптимізу�
вати структуру грунту», «Бочка Лібіха та лімітуючі факто�
ри», «Диджиталізація: експертні системи, консультаційна
допомога, автоматизація процесів»;
— демонстраційні покази, у т.ч. «Випробовування стійкості
штанг обприскувачів» (фокус на листове підживлення) та
індивідуальні покази грунтообробної та посівної техніки;
— воркшопи: «Диференційоване внесення азотних доб�
рив по N�сенсору», «Інжекторна техніка для внесення рід�
ких мінеральних добрив», «Дозування поживних речовин
під час внесення мінеральних добрив обприскувачем: на�
лаштовуємо форсунки», «Правильне поводження з техні�
кою для ефективного внесення мінеральних добрив»;
— спецпроекти та конкурси: гра «Агроквест», Конкурс
«Польова борня молодих агрономів» в рамках конкурсу
«Кращий молодий агроном 2019» (Головний приз — поїзд�
ка на AGRITECHNICA 2019), проект «Університет на полі».

* * *

20&21 червня 2019 року на Потавщині проводиться
подвійний спеціалізований міжнародний захід, повністю
присвячений найкращим практикам та технологіям ви�
рощування органічних польових культур. Організатори —
Органік Стандарт разом з ПП «Агроекологія».
20 червня у Полтавській державній аграрній академії
(м.Полтава) на Конференції з органічного рослин�

ництва «Кращі європейські практики та український

досвід» разом із провідними фахівціями: агрономами,

консультантами та іншими експертами поговоримо на
такі актуальні теми:
— технології вирощування та обробітку ґрунту;
— сидеральні культури;
— надходження елементів живлення в рослини.
Серед учасників — експерти з Австрії, Ізраїлю, Бразилії,
Молдови та інших країн, котрі мають напрацьовані та
перевірені часом дослідження, а також багаторічну прак�
тику в органічному виробництві. 
Під час Конференції відбудеться виставка, на якій Ви
зможете ознайомитись із виробниками сучасних засобів
захисту рослин, допоміжних продуктів, добрив та техніки
для органічного виробництва, або ж представити власну
продукцію!
21 червня відбудеться День органічного поля, на базі в
ПП «Агроекологія» — компанії, що має більш ніж 40�річ�
ний досвід провадження органічного землеробства. День
поля стане чудовим практичним продовженням Конфе�
ренції. Наочно ви ознайомитесь із всіма обговорюваними
напередодні нюансами виробництва органічних польо�
вих культур безпосередньо на полях підприємства!

* * *

20&21 червня 2019 року відбудеться IV Форум аграр�
них інновацій «Нове Зернятко» — Настасів�2019. Органі�
затор — компанія «Агропродсервіс».
Захід спрямований на усіх, хто цікавиться інноваціямі в
аграрному секторі економіки України. У програмі заходу:
огляд посівів на демо�полях, товарно�насіннєвих посівів,
науково�практичні конференції та семінари, демонстра�
ція можливостей нових поколінь сільгосптехніки в прак�
тичних умовах, спілкування і обмін досвідом.

* * *

25 червня 2019 року в Києві пройде V Конференція

фахівців із закупівель 2019. Організатор — Група ком�
паній «ПроАгро Груп». Співорганізатори — компанія
EXPRO Consulting та компанія Coreteka.
На п'ятій щорічній «Конференція фахівців із закупівель
2019», учасники обговорять чимало питань, серед яких:
— внутрішні закупівлі: як налагодити внутрішні комунікації;
— оптимізація закупівель: практичні кейси від аграрних
компаній;
— мінімізація ризиків на всіх етапах закупівель;
— електронний хайвей закупівельного процесу;
— діджиталізація закупівель;
— юридичне забезпечення закупівель: актуальні ризики;
— організація ефективних закупівель енергетичних ресур�
сів (газ, електроенергія, паливно�мастильні матеріали);
— управління запасами: якою має бути «довжина» складу
в організації аграрних закупівель.

* * *

27 червня 2019 року у селі Софіївка Білозерського
району Херсонської області на базі СТОВ «Енограй» від�
будеться VI Національний День Саду 2019. Організато�
ри — компанія «Dykun» та Асоціація ВАР.
VI Національний День Саду відбуватиметься на базі про�
відного садового господарства України, де на площі саду
в понад 700 га вирощуються такі культури, як: яблуня,
груша, черешня, абрикос, слива, алича, персик, вино�
град, кизил, малина. Керівник господарства познай�
омить відвідувачів із власною історією успіху, розповість
про досвід введення нових технологій, а також надасть
практичні поради з приводу актуальних проблем садів�
ництва.
VI Національний День Саду — це:
— Демонстрація 15 агрохімічних ділянок живлення і захи�
сту рослин від 8�ми компаній�партнерів;
— Демонстрація перевірених часом і нових, експеримен�
тальних технологій;
— Демонстрація садової техніки від лідерів та новачків
аграрного ринку України та світу;
— Виставкові стенди з представленням різноманітної са�
дівничої техніки, надсучасних технологій, якісної агрохі�
мії, упаковки та ін.;
— Теорія, висвітлена вітчизняними та закордонними екс�
пертами, які дадуть оцінку садовому ринку України й
відповіді на найактуальніші питання галузі;
— Тест�драйв легкових автомобілів.
Окрім теорії та практики, на гостей Дня Саду чекатиме
цікава розважальна програма, святковий фуршет і спіл�
кування з колегами в невимушеній атмосфері.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
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Наша розповідь про нові дива світу триває. На&

гадаємо, що існує класичний перелік, який

сягає ще часів Александра Македонського. А

2007 року стартував проект з пошуку сучасних

семи див світу з відомих архітектурних споруд

через SMS, телефоном або через мережу Інтер&

нет. Результати оголосили 7 липня 2007 року. 

Колізей
НАВІТЬ нині зовнішній вигляд руїн Колізею свідчить про

велич цієї 20�вікової будівлі і Римської імперії в цілому. Що

вже казати про характеристики споруди, що її будівництво

тривало з 72 по 80 р. н.е. Так, згідно з книгою «Хронограф»

від 354 р., Колізей міг вмістити близько 87 тис. глядачів. І

хоча сучасні дослідники говорять про 50 тисяч, цифра все

одно вражає — порівняйте: центральний стадіон України

«Олімпійський» розрахований на 70,5 тис. глядачів. 

Колізей — це найбільший римський амфітеатр, з дов�

жиною стін у 524 м. Висота споруди становила до 50 м.

Попри своє переважно криваве призначення — гладіатор�

ські бої, цькування диких звірів і інші не менш неприємні

розваги для римського народу, він викликає захоплення

можливостями тодішніх архітекторів. Адже Колізей виріз�

няється не лише величчю стін, а й складною підземною

інфраструктурою. Італійські дослідження показали, що

арену могли тимчасово перетворювати на велике озеро за�

ради проведення морських боїв, існували механізми для

висування на арену цілих груп людей чи звірів.

Також стверджується, що архітектурно�логістичне рі�

шення, використане в Колізеї, застосовується при будів�

ництві стадіонів і досі: безліч входів розташовуються рівно�

мірно по всьому периметру будівлі. Завдяки цьому публіка

могла заповнити Колізей за 15 хвилин і залишити за 5.

Розпочав будівництво Колізею імператор Веспасіан,

затіявши грандіозну перебудову в центрі Риму — на зе�

млях, що належали його попереднику Нерону. Залишивши

собі палац Нерона, Колізей він звів на місці озера, що на�

лежало колишньому імператору, а саму новобудову пода�

рував народу, таким чином завоювавши прихильність ри�

млян. Завершив будівництво імператор Тіт. 

Колізей служив ареною гладіаторських боїв до 405 року,

коли після розколу Римської імперії імператор Західнорим�

ської імперії Флавій Гонорій Август заборонив їх проведен�

ня. Ще до 526 року в амфітеатрі відбувалися цькування зві�

рів, хоча й не такі масові, як за часів об'єднаної імперії. 

Втративши основне своє призначення, Колізей поти�

хеньку занепадав. Його використовували як кладовище —

могили рили прямо на арені. Як супермаркет — під вели�

чезними і величними арками містилися дрібні крамнич�

ки, майстерні, а дехто навіть облаштовував там собі житло. 

Землетрус 1349 року частково зруйнував окрасу Риму.

Діло стихії продовжили люди — каміння з Колізею розтя�

галося на різноманітні будівлі, в тому числі і на потреби

Папи Римського. 

У 16 ст. Папа Сикст V вирішив облаштувати на тере�

нах споруди суконну фабрику, втім, втілити задум не встиг,

а от Климент IX таки облаштував у Колізеї завод із вироб�

ництва селітри. Більш�менш доглядати споруду стали з

часів Бенедикта XIX, у середині 19 ст., коли той наказав

встановити в Колізеї хрест на пам'ять про християн, що за�

гинули на арені.

«Доки стоїть Колізей, стоятиме і Рим, зникне Колізей

— зникне Рим, а разом з ним і весь світ», — такі начебто

пророчі слова паломників записав англійський чернець у

13 столітті. Можливо, з огляду на пророцтво, можливо, з

огляду на історичну цінність, але зараз Колізей охоро�

няється на державному рівні, проводяться роботи по захи�

сту пам'ятки від руйнування. Та й економічна цінність ні�

куди не поділася — колишню основну гладіаторську арену

щорічно відвідують мільйони туристів. 

Статуя Христа1Спасителя
ЯКЩО б літературний герой Остап Бендер існував нас�

правді і втілив свою мрію про переїзд до Ріо�де�Жанейро,

він би якраз встиг на відкриття чергового дива світу з ново�

створеного переліку 2007 року — статуї Христа�Спасителя.

У жовтні 1931 року у Бразилії саме завершили будівництво

цього 38�метрового пам'ятника, а дії роману «Золоте теля»

відбуваються саме цього року.

Ідея будівництва пам'ятника виникла 1921�го, за рік до

святкування століття незалежності Бразилії від Португалії

(7 вересня 1922 року). На проект збирали пожертви всім

миром, усіма тими півтора мільйонами осіб, які, на думку

Бендера, «поголовно у білих штанях». У газеті було оголо�

шено про збір коштів. І, як не дивно, це вдалося. 

Ймовірно, саме зі статей у газетах про майбутній

пам'ятник творці Остапа — Ілля Ільф і Євген Петров —

дізналися про події в Ріо�де�Жанейро. Певною відсилкою

до цих подій є і фраза Бендера «мені 33 — вік Христа…»

Як би там було, а за 9 років будівництво завершили.

Це, зауважте, майже через 19 віків після зведення Колізею,

який значно більший за розмірами і був збудований за 8

років. Втім, слід сказати, що чотири роки відібрало про�

ектування і перепроектування: першу цеглину було закла�

дено 1922 року, а потім чекали на інженерні й архітектурні

рішення — проектанти зрештою відмовились від заліза і

обрали в якості основного матеріалу залізобетон. Та й без�

коштовної робочої сили — рабів — на той момент у бра�

зильців уже не було. Ну і логістику слід враховувати: всі

деталі статуї виготовлялися у Франції. 

Зараз статуя являє собою найвищу точку міста на висо�

ті 493 метри над рівнем моря, з якої видно все навкруги.

Помилуватися цим краєвидом щорічно хочуть понад 1,8

млн туристів. Також статуя, як найвища точка у місцині,

стала об'єктом цікавості блискавок: за підрахунками бра�

зильського інституту космічних досліджень, щорічно в

пам'ятник влучає в середньому чотири блискавки. На цей

випадок католицька єпархія зберігає запаси з каменя, яким

оздоблено статую — пальця чи чуба відновити. 

Петра
ЗАРАЗ Петра — це туристична пам'ятка в Йорданії, що

приваблює своїми вирізаними прямо у скелях спорудами.

А колись це місто було одним із найважливіших логістич�

них центрів торгівлі давнього світу.

Місто, назва якого перекладається з грецької як «ка�

мінь», було довгоочікуваним перепочинком для караванів

зі східними прянощами, що прямували на Захід. Ця торгів�

ля, хоча й була дуже виснажливою і ризикованою через пу�

стельний клімат, була надзвичайно вигідною, тож купці не

жаліли коштів на житло, їжу для себе і тварин, воду. Тож

місто поступово розросталося.

Найбільші проблеми були з питною водою. Щоб зби�

рати її, в місті облаштували понад 200 резервуарів, а систе�

ма труб доставляла воду з джерел у радіусі 25 км.

Втім, ніщо не вічно, і коли римляни відкрили морсь�

кий шлях на Схід, торгівля суходолом поступово припи�

нилася і Петра почала занепадати.  

1812 року європейцям Петру заново відкрив швейцар�

ський мандрівник і дослідник  Йоганн Людвіг Буркгардт, і

люди почали повертатися до міста. 1920 року поблизу

Петри вже було відкрито перший готель для туристів.

Найбільш відома і пізнавана споруда у Петрі — Ель�

Хеазне, що перекладається як «скарбниця». Досі невідомо

точне її призначення — чи�то був мавзолей, чи храм, чи

справді скарбниця. За однією з версій, споруду у 1 ст. н.е.

звів набатейський цар Арета IV Філопатор як власну уси�

пальницю. Згодом призначення будівлі було змінене. 

Петра, хоча й повернула людей до себе, поступово руй�

нується: пісчаник, з якого вирізана більшість споруд, не

надто стійкий матеріал, тож через вітрову ерозію втрача�

ються елементи оздоблення. Ну і самі люди доклали руку

до руйнування — значна кількість статуй Ель�Хеазне посі�

чені кулями. 

Далі буде…

Підготував Павло Мороз

Ель&Хеазне. Літографія 1849 р.

Статуя Христа&Спасителя  у Бразилії

Дива світу — сім замало 




