
6 ЧЕРВНЯ ñ ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА
Українські працівники ЗМІ вчора відзначили своє професійне свято.
Газетярів, котрі пишуть та розповідають про село та агробізнес, їхнє свято
застає здебільшого у полях та на фермах. Саме тому, хоча аграрні
журналісти не орють і не сіють, проте без них АПК уявити важко. Нам
також болить доля українського села. Розповідаючи про перемоги і
здобутки, викриваючи недоліки і злочини, ми намагаємося зробити життя
кращим. Сподіваємося, що настануть часи, коли писати про погане не
доведеться, а доти бажаємо всім колегам гостроти пера, творчої наснаги
і небайдужості. Зі святом вас і нас, дорогі друзі!
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В Україні
завершено
весняну
посівну 
ЗА ДАНИМИ Мінагрополі�

тики України, станом на 3

червня вся посівна площа

сільськогосподарських куль�

тур у всіх категоріях госпо�

дарств під урожай 2019 року

становить в межах 27,7 млн

га, або на рівні 2018 року.

Зернові культури посіяно на

площі 14,8 млн га, технічні —

9,2 млн га, що також на рівні

минулого року. Структура

посівних площ останніми ро�

ками оптимізована і значних

змін не зазнає.

«З огляду на хід весняно�

польових робіт та перезимі�

влю озимих культур, можна

очікувати, що урожай ранніх

зернових 2019 року буде не

нижчим за минулорічний.

Високі показники врожаїв є

результатом динамічного ро�

звитку всіх ланок аграрного

виробництва, серед яких од�

нією з найважливіших є за�

безпечення виробників суча�

сними сортами рослин. Ук�

раїнські селекціонери по�

стійно працюють над виве�

денням нових сортів із висо�

кою продуктивністю, адап�

тивністю до стресових фак�

торів, зокрема, високою стій�

кістю до захворювань, зимо�

стійкістю, жаростійкістю та

посухостійкістю», — проко�

ментував заступник міністра

агрополітики Володимир

Топчій під час Дня Поля на

базі Миколаївського аграр�

ного університету.

Наразі в Україні прохо�

дять Дні Поля з метою обмі�

ну досвідом, обговорення

перспектив вдосконалення

технологій для підвищення

урожайності, демонстрації

нових сортів сільськогоспо�

дарських рослин.

«Такі заходи, як Дні Поля,

є чудовою нагодою проде�

монструвати нові розробки і

досягнення, зокрема, в се�

лекції високопродуктивних

сортів та гібридів рослин, а

також новітніх технологій ви�

рощування сільськогосподар�

ських культур», — підкреслив

заступник міністра.

«У НАШОМУ багатогалузевому

господарстві робота ніколи не

припиняється, одні процеси пере�

тікають в інші», — наголошує ге�

неральний директор полтавської

ТОВ «Агропромислова компанія

«Докучаєвські чорноземи» Анато�

лій Кибка. З останніх відвідин

компанії нашими журналістами, а

це було п'ять років тому, докучаєв�

ці багато чого впровадили. Напри�

клад, я декілька разів перепитува�

ла: «Як це, не використовуєте

природний газ взагалі?»

«За майже 17 років роботи ми

ніколи гналися за показниками,

— веде далі наш співрозмовник, —

разом із тим постійно нарощуємо

виробництво, застосовуємо новіт�

ні технології і ніколи не забуваємо

про людей — від працівників і

пайовиків до мешканців територі�

альних громад. Ми пишаємося

тим, що компанія має замкнений

цикл виробництва: від вирощу�

вання у рослинництві і тварин�

ництві до переробки і реалізації. У

рослинництві — це зернові, олійні

і технічні культури, а також садів�

ництво, ягідництво, виноградар�

ство, овочівництво. У тваринниц�

тві — свинарство, багатогалузеве

птахівництво, вівчарство, є також

кролі і нутрії. Серед наших пере�

робних підприємств — Карлів�

ський хлібозавод, м'ясоперероб�

ний комбінат, круп'яний цех, пе�

летний цех, цех з виробництва

соків прямого віджиму. Продукція

під нашою торговою маркою «До�

кучаєвський продукт» дуже попу�

лярна на Полтавщині і Харківщи�

ні, насамперед завдяки власній

торговельній мережі».

Наразі в господарстві збирають

суницю, яка щедро вродила. Як і

черешня. Однак за оптимальної

стиглості цю ягоду слід зібрати всю

й одразу, інакше плоди перезріють і

втратять товарні кондиції. Збирати

слід вручну, не відриваючи ягідку

від плодоніжки, щоб забезпечити

плодам лежкість і транспортабель�

ність. У ці кілька «гарячих» днів у

черешневому саду працюють прак�

тично всі — від робітників до офіс�

ного персоналу ТОВ «Сади Карлів�

щини», що входить до складу

«Докучаєвських чорноземів».

«Ви знаєте, що Валерій Чкалов

з Полтавщини? — запитав у нас

«директор садів» Володимир

Слєпцов. — Я вас познайомлю».

Продовження на стор. 8

«Докучаєвські чорноземи»:
багатогалузевість на варті добробуту

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

РЕПОРТАЖ
АГРООБЛИЧЧЯ НА ´АГРО�2019ª

Під час роботи найбільшої профільної виставки
«Агро12019» ми вирішили розпитати експонентів
про представлену ними продукцію, послуги,
враження від заходів, роботу, життя1буття і
дізнатися все, що спало їм на думку. 
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КОМПАНІЇ
´НІБУЛОНª ó ЛІДЕР СЕРЕД
СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Це — унікальний приклад того, як
аграрна компанія може стати лідером
суднобудівної галузі країни та піонером
у відродженні судноплавства.

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

06.06.2019

Зміна 
за тиж"

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 555,2 "2,3% "0,7%
РТС (RU) 1319,1 3,9% 23,4%
WIG 20 (PL) 2267,3 2,1% "1,5%
WIG Ukraine (PL) 418,6 0,9% "0,8%
DAX* (DE) 12005,0 0,9% 13,7%
S&P 500* (US) 2826,1 1,7% 12,7%



ВРУ відхилила «фермерські» 
зміни до Конституції
ВЕРХОВНА Рада відхилила постанову про подальшу ро�

боту над законопроектом, яким передбачалося внести

зміни до статті 41 Конституції України. Про це повідо�

мляє «Економічна правда».

Так, на засіданні 30 травня парламентарі відхилили

проект Постанови про подальшу роботу над законопро�

ектом про внесення змін до статті 41 Конституції України

щодо реалізації прав українських громадян на землю, збе�

реження власності на сільськогосподарські землі в руках

громадян України та сталого розвитку села на основі фер�

мерських господарств (№6236�П). Проект постанови під�

тримали лише 160 народних депутатів.

Законопроект передбачав зміни до статті 41 Основ�

ного Закону України, зокрема доповнення її новою ча�

стиною: «Основою аграрного ладу України є фермерське

господарство» і був зареєстрований у парламенті у січні

2019 року.

Точне землеробство 
має перспективи 
ЗА ОЦІНКАМИ експертів, наразі в Україні окремі еле�

менти точного землеробства застосовуються на 20�30%

оброблюваних площ (близько 8 млн га). Агрохолдинги

використовують елементи точного землеробства на 50%

площ — при внесенні ЗЗР, 42% площ — при рухові агре�

гатів, і лише по 4% площ — при сівбі та внесенні міне�

ральних добрив. Водночас, у США майже 80% аграріїв

використовують ті чи інші елементи точного землероб�

ства. Такі дані навели в Мінагрополітики під час панель�

ної дискусії «Розвиток систем точного землеробства —

наше майбутнє», яка відбулася 5 червня.

Заступник міністра агрополітики Володимир Топчій
зазначив, що перехід до точного землеробства дозволить

удосконалити та підвищити рівень технологій вирощу�

вання сільськогосподарських культур. Зокрема, йдеться

про використання GPS, сенсорів, безпілотних літальних

апаратів, диференційованого внесення добрив, висіву на�

сіння та іншої техніки, яка допомагатиме аграріям става�

ти більш конкурентоздатними.

Він додав, що отримані 70 млн тонн зерна та рекор�

дний експорт сільськогосподарської продукції 2018 року

($18,8 млрд) став можливим, у тому числі, й за рахунок

переходу на сучасні технології та використання іннова�

ційної техніки та обладнання у сільськогосподарському

виробництві. «Сьогодні навіть невеликі господарства із

земельним банком від 100 га і більше можуть успішно за�

стосовувати окремі елементи точного землеробства, під�

вищуючи ефективність виробництва», — підкреслив Во�

лодимир Топчій.

З 1 січня 2020 року
набувають чинності 
нові вимоги до молока
ПРО ОСНОВНІ положення наказу Мінагрополітики

«Про затвердження Вимог до безпечності та якості мо�

лока і молочних продуктів», а також молочну статистику

України розповіли 5 червня в Мінагрополітики. Наказ

набуває чинності з 1 січня 2020 року.

«Впровадження наказу дозволить наблизити молоч�

ну галузь України до норм та практик Європейського

союзу, а також встановити єдині вимоги щодо безпечно�

сті, якості та гігієни при виробництві та введенні в обіг

молока і молочних продуктів. За останні 5 років обсяги

надходження молока на переробку екстра класу збільши�

лися у 2,6 разу, досягнувши 2018 року майже 600 тис.

тонн», — зазначила заступник міністра агрополітики

Олена Ковальова.

За її словами, на сьогодні вже на шляху до отримува�

чів 324 млн грн на дотації за утримання молодняку ВРХ,

275 млн грн — на дотації за утримання корів для 885

суб'єктів господарювання. 

О.Ковальова підкреслила, що здійснення трансфор�

мації галузі можливо лише у випадку спільних дій вироб�

ників та переробників молока, ГО та держави. 

За даними Держстату, 2018 року переробними підпри�

ємствами закуплено молочної сировини екстра ґатунку

— 21,6% проти 16,4% 2017 року, вищого ґатунку — 38,1%

проти 36,7%. Така тенденція відмічається і у першому

кварталі 2019 року, коли переробними підприємствами

було закуплено сировини екстра ґатунку — 26,2% проти

22,3% 2018 року, вищого ґатунку — 39,1% проти 40,5%.

Мінагрополітики 
пропонує оподатковувати 
фермерів окремо
МІНАГРОПОЛІТИКИ пропонує вивести фермерські

господарства в окрему групу оподаткування. Про це зая�

вив заступник міністра аграрної політики та продоволь�

ства Віктор Шеремета, передає прес�служба відомства.

«Наразі ми активно співпрацюємо з європейськими

експертами щодо підтримки малих і середніх фермерсь�

ких господарств, — сказав В.Шеремета. — Одне із наших

спільних напрацювань — це створення Державного аг�

рарного реєстру України, а у перспективі — Платіжної

агенції, що дозволить створити прозору систему розподі�

лу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще

доступнішою для малих сільгоспвиробників».

Заступник міністра додав, що актуальним питанням є

виведення ФГ в окрему групу оподаткування, адже сьо�

годні як малі, так і великі форми господарювання знахо�

дяться у «4�й пільговій групі оподаткування».

Крім того, Шеремета наголосив на важливості прий�

няття законопроекту №8236 про передачу фермерських

земель постійного користування у власність фермерам,

який сприятиме розвитку сільського господарства.

Верховна Рада України ухвалила зако�

нопроект №6527 «Про сільськогоспо�

дарську кооперацію» з усіма правка�

ми. Розгляд даного законопроекту від�

кладали 4 рази. За законопроект про�

голосували 233 народних депутати.

ЗГІДНО із пояснювальною запискою,

проект Закону України «Про сільсько�

господарську кооперацію» розроблено з

метою системного та комплексного ре�

гулювання усіх правовідносин щодо

утворення, діяльності та припинення

діяльності сільськогосподарських кооп�

еративів з урахуванням міжнародних

стандартів та кращих світових практик. 

Законопроектом пропонується нова

редакція Закону України «Про сільсько�

господарську кооперацію», якою врегу�

льовано усі ключові питань створення та

діяльності  сільськогосподарських кооп�

еративів в Україні в єдиному законодав�

чому акті. Такий підхід дозволяє створи�

ти комплексну та зручну у користуванні

законодавчу основу для сільськогоспо�

дарської кооперації, а також усунути на�

явні на сьогодні колізії між різними за�

конодавчими актами з цього питання, —

йдеться у пояснювальній записці до за�

конопроекту.

Документом пропонується низка змін:

— статус неприбутковості для коопе�

ративів;

— отримання в оренду державної і ко�

мунальної землі без проведення аукціону

для сінокосіння і випасання худоби;

— запуск кооперативних банків;

— право тимчасово надавати послуги

особам, які не є членами кооперативу, за

умови, що сукупно розмір таких послуг

не перевищує 20% загального обороту

кооперативу за попередній податковий

(звітний) рік;

— ведення бухобліку за загальними

та окремими правилами;

— державна підтримка;

— моніторинг сільськогосподарських

кооперативів.
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У Верховній Раді України проголосу�

вали за законопроект №10359 щодо

відтермінування накладення штра�

фів за зберігання аграріями пально�

го без ліцензування до 31 грудня

2019 року. 

КРІМ ТОГО, бізнес пропонує парламен�

ту узаконити аграріям повернення акци�

зу за купівлю пального. До цього ферме�

ри обіцяли загальнонаціональний страйк

аграріїв через закон про зберігання паль�

ного.

Законопроект підтримали 239 народ�

них депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою,

в ході підготовки до практичної реаліза�

ції ліцензування виявилося, що велика

кількість суб'єктів господарювання

(серед яких підприємства агропромисло�

вого комплексу, гірничодобувні та авто�

транспортні підприємства) не мають де�

яких з необхідних документів для отри�

мання ліцензії. Їх отримання потребує

певного часу, що унеможливить вчасне,

до 1 липня 2019 року, отримання ними

ліцензії для зберігання пального, відсут�

ність якої тягне застосування до таких

суб'єктів господарювання фінансових

санкцій.

Законопроектом пропонується до�

повнити статтю 18 Закону України "Про

державне регулювання виробництва і

обігу спирту етилового, коньячного і

плодового, алкогольних напоїв та тютю�

нових виробів" новою частиною, якою

відтерміновується застосування до

суб'єктів господарювання фінансової

санкції у вигляді штрафу у розмірі 500

тисяч гривень у разі зберігання пального

до 31 грудня 2019 року без наявності від�

повідної ліцензії.

Штрафи за зберігання
пального без ліцензії
відтермінували

Ухвалено зміни до закону
про сільгоспкооперацію



Китай може спростити 
експорт ячменю з України
ПОСОЛЬСТВО Китаю в Україні вітає ініціативу Укра�

їнської зернової асоціації (УЗА) щодо лібералізації ек�

спорту ячменю з України до КНР. Про це йшлося під час

зустрічі компаній�членів УЗА та представників Посоль�

ства Китайської Народної Республіки в Україні.

«У зв'язку з відсутністю виявлення Tilletia Controversa

(карликова сажка) на території України, УЗА запропону�

вала переглянути чинний фітосанітарний протокол між

країнами та скасувати вимогу щодо здійснення обсте�

ження вільних ділянок від шкідників (власне через Tille�

tia Controversa і було впроваджено встановлення таких ді�

лянок)», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, обстеження виявлення шкідників чи

захворювань, якщо такі будуть, здійснюватимуться, влас�

не на зерні, а не на полях, що спростить процедуру ек�

спорту ячменю до КНР.

Представники посольства КНР вітають таку ініціати�

ву та готові сприяти перегляду фітосанітарного протоко�

лу, якщо українська сторона звернеться до китайської

сторони з відповідною ініціативою.

Крім того, представники Посольства КНР в Україні

вважають, що необхідно розширити перелік культур, що

дозволяється експортувати до КНР, зокрема включити до

переліку пшеницю, льон, горох, квасолю тощо.

В Україні хочуть створити 
контейнерний хаб
ПРЕДСТАВНИКИ провідних міжнародних логістичних

компаній і контейнерних ліній і Адміністрація морських

портів України обговорили можливість створення в Укра�

їні чорноморського контейнерного хаба. Про це 5 червня

повідомила прес�служба АМПУ.

Відзначається, що на сьогодні спеціалізовані контей�

нерні і зернові термінали в українських портах розвива�

ються найбільш динамічно.

«Зараз АМПУ спільно з двома провідними міжнарод�

ними компаніями — французькою CMA CGM і німець�

кою HHLA — реалізує в порту Одеса інвестиційні про�

екти, спрямовані на збільшення потужності їх контей�

нерних терміналів і поліпшення технічних параметрів

причалів, на яких обробляються контейнеровози. Відпо�

відно до стратегії розвитку морських портів України, до

2038 р. перевалка контейнерів має зрости у понад 2 рази»,

— акцентував керівник АМПУ Райвис Вецкаганс.

Також повідомляється, що в українських портах в

кінці травня ц.р. перевалка контейнерних вантажів пере�

вищила 5 млн тонн, що майже на 19% більше, ніж за ана�

логічний період минулого року.

Яловичина може 
замінити свинину — ФАО
ЯЛОВИЧИНА є перспективною заміною для свинини на

різних ринках. Про це йдеться у новому звіті ФАО.

Яловичина має замінити свинину на декількох рин�

ках по всьому світу, оскільки африканська чума свиней і

надалі поширюється в Азії.

Згідно з прогнозами, китайське поголів'я свиней 2019

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

цього року — на 0,2% порівняно з минулим роком і скла�

де 3636,5 млн тонн. Очікується, що скорочення вироб�

ництва у Китаї й Австралії перевершить зростання обся�

гів виробництва в інших країнах, які є важливими грав�

цями на світовому ринку м'яса.

Відповідно до прогнозів, США збільшать виробниц�

тво свиней на 3,8%, а поголів'я цих тварин зросте до ре�

кордних показників за останні 10 років.

Глобальний обсяг торгівлі свининою повинен збіль�

шитися на 8%, або 9,1 млн тонн.

2019 року також 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, — зазначив аналітик Ради з розвитку сільського гос�

подарства і садівництва Великобританії (AHDB) Алекс

Кук. — Таким чином, бразильське виробництво ялови�

чини може зрости на 3% — до більш ніж 10 млн тонн.

При цьому існують сприятливі перспективи експорту, а

ціни на корми зараз відносно доступні».

В Україні зростає 
виробництво соєвої олії
ПРОТЯГОМ січня�квітня 2019 року зросло виробництво

майже всіх видів олій. Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше зросли обсяги виробництва соєвої нера�

фінованої олії, повідомляє  УАК. За чотири місяці було

вироблено 112,77 тис. тонн, що на 45,6% більше, порів�

няно з аналогічним періодом минулого року. Протягом

квітня обсяги зросли на 45,3% до 28,8 тис. тонн.

Лідером за обсягами залишається соняшникова не�

рафінована олія, виробництво якої протягом січня�квіт�

ня 2019 року зросло на 12,3% досягнувши показника в

1,99 млн тонн. У квітні виробництво становило 501,8 тис.

тонн (+8,5%).

Порівняно з січнем�квітнем минулого року на 44,9%

наростили виробництво інших рослинних нерафінова�

них олій.

Негативною тенденцією  відзначилася ріпакова олія,

виробництво якої за чотири місяці скоротилося на 35,7%.

Зазначається, що зросли й обсяги експорту олій. Так,

чотирьохмісячний  приріст соєвої олії склав 72,4%, со�

няшникової — 9,6%, ріпакової — 14,4%.

Ціни на соняшникову олію
зростатимуть
З ПОЧАТКУ року в Україні було вироблено 1,992 млн

тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 12,3% біль�

ше, ніж минулого року.

Вартість соняшникової олії в Україні найближчим

часом зростатиме на тлі коливання української валюти

та через скорочення запасів олієсировини. Про це пові�

домляє Держзовнішінформ. 

Тобто ціни зростатимуть через скорочення запасів со�

няшнику. Також трейдери зараз активно закривають кон�

тракти на поставку товару в червні�липні.

Ціни на соняшниковий шрот також зросли. «Зазнача�

ється пожвавлення активності на ринку: враховуючи си�

туацію між США і Китаєм, а також затримку посівної в

США, може виникнути дефіцит сировини для виробниц�

тва кормів», — сказано в повідомленні.

Винахід: посуд із кукурудзи
В УЖГОРОДСЬКОМУ національному університеті

пройшов фінал конкурсу стартапів, переможцем якого

став стартап «Екологічні вироби з біоматеріалів рослин�

ного походження». Так, автори проекту запропонували

ефективний метод виробництва екологічних виробів (од�

норазового посуду) з листя кукурудзи, стебел зернових

культур, відходів харчової промисловості. Про це 4 чер�

вня повідомив «Урядовий кур'єр».

«Вироби з рослинної маси можна використовувати

для виготовлення одноразового посуду замість пластма�

си, яка, як відомо, масово накопичується в навколиш�

ньому середовищі і перетворилася на загальносвітову

проблему», — акцентується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, авторами проекту стали сту�

дент інженерно�технічного факультету Іван Зуб і аспірант

кафедри терапії та сімейної медицини Тарас Грядиль.

2018 РОКУ 96% ягідних нас�

аджень були закладені завдяки

державній підтримці, зокрема,

167 суб'єктів господарювання

заклали 3690 га плодово�ягідних

культур, з яких 902 га ягідників.

2019 року на бюджетну програ�

му «Державна підтримка ро�

звитку хмелярства, закладення

молодих садів, виноградників та

ягідників і нагляд за ними» для

компенсації витрат на садивний

матеріал» передбачено 400 млн

грн. Про це повідомила заступ�

ник міністра аграрної політики

та продовольства України

Олена Ковальова під час пре�

зентації дорожньої карти ро�

звитку ягідництва України.

Головною метою впрова�

дження дорожньої карти є до�

помога дрібним українським

виробникам ягід у розвитку

підприємств, підвищенні кон�

курентоспроможності та ек�

спорту через виконання сані�

тарних, фітосанітарних заходів,

технічних стандартів, прове�

дення сертифікації, вдоскона�

лення інфраструктури та підви�

щення рівня знань про сучасні

технології.

Зокрема, у документі відоб�

ражено подальший розвиток га�

лузі, в контексті зміцнення лан�

цюгів постачання ягідної про�

дукції, зміцнення інституцій в

Україні та стратегічного підходу

уряду до розвитку галузі.

Довідково: дорожня карта

створена в рамках проекту ITC

— «Eastern Partnership: Ready to

Trade — an EU4Business Initiati�

ve», впровадження якої прово�

диться за підтримки Мінагропо�

літики, Мінекономрозвитку,

Мінінфраструктури, Мінфіну,

галузевих асоціацій та наукових

інституцій. Реалізація дорожньої

карти передбачає якісне та кіль�

кісне зростання експорту ягідної

продукції, брендовану ідентифі�

кацію української ягідної продук�

ції, розширення можливостей об�

міну досвідом зі світовими парт�

нерам, поширення використання

сучасних ефективних технологій,

поширення співпраці з ЄС у сфері

використання пестицидів та

інше. Строки реалізації дорож�

ньої карти — 2019�2024 роки
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КОМПАНІЯ «НІБУЛОН» готує до

введення в експлуатацію вже дру�

гий паливозаправний пункт для

власного користування. Його збу�

довано на території філії «Сватів�

ська», що на Луганщині, ємність

об'єкта становить 300 м3. 

Сьогодні будівництво всіх ос�

новних об'єктів заправної станції, а

саме: резервуарного парку об'ємом

300 м3, насосної станції, острівця

наливу в австоцистерни, залізнич�

ної естакади та відстійнику і злив�

ної каналізації — завершено. Вод�

ночас закінчено і монтаж електрич�

них мереж, контурів заземлення та

блискавкозахисту, а також основ�

ного технологічного обладнання.

Тож, паливозаправний пункт

компанії у м.Сватове вже готовий

до проведення пусконалагоджу�

вальних робіт, що потребує подачі

першої цистерни з пальним, тож

наразі триває процедура підписан�

ня договору з АТ «Укрзалізниця». 

На відміну від аналогічного

пункту компанії в Кременчуці

(Полтавська область), сватівський

повністю автоматизовано. Крім

того, для більш точного обліку

пального тут встановлять сучасну

систему вимірювання Site Sentinel

NANO виробництва США.

Після успішного налагодження

та випробування всіх механізмів і

систем об'єкт буде введено в ек�

сплуатацію та забезпечуватиме ди�

зельним пальним філії ТОВ СП

«НІБУЛОН», розташовані в Лу�

ганській та Харківській областях.

Це значно знизить завантаженість

автошляхів регіону, а також сприя�

тиме підвищенню закупівельних

цін на зерно через здешевлення пе�

ревезень зернових вантажів і міні�

мізації впливу на довкілля за раху�

нок впровадження на об'єкті суча�

сних технологій.

Окрім того, «НІБУЛОН» отри�

мав всі необхідні дозвільні доку�

менти від Державної архітектурно�

будівельної інспекції на будівниц�

тво вже третього паливозаправного

пункту компанії у м.Хмільник (Він�

ницька область), де також розташо�

вана одна з виробничих філій ТОВ

СП «НІБУЛОН». Тож незабаром

будівельні роботи стартуватимуть і

тут. Ця заправна станція для забез�

печення власних потреб буде най�

більшою, адже матиме 5 резервуа�

рів загальним об'ємом одночасного

зберігання — 375 м3.

Паливозаправні пункти для

власного користування — важлива

складова логістичної системи ком�

панії. Зберігання дизельного паль�

ного на власних паливозаправних

комплексах не лише зменшує ви�

трати на зберігання у сторонніх ор�

ганізацій, забезпечує збереження

якості товару, а й дає змогу стати

більш мобільними й оперативними

в доставці пального до кінцевого

споживача, уникнути черг на сто�

ронніх нафтобазах та проводити

відвантаження в зручний для ви�

робничників час.

Це — унікальний приклад того, як аг�

рарна компанія може стати лідером

суднобудівної галузі країни та піоне�

ром у відродженні судноплавства.

ЩОРОКУ «НІБУЛОН» отримує визнання та

здобуває перемоги у загальнодержавних рей�

тингах підприємств суднобудівної і судно�

плавної галузей. Новим досягненням стало

перше місце компанії серед суднобудівних

верфей країни за результатами рейтингу Асо�

ціації суднобудівників України «Укрсуд�

пром».

Перемогу в цьому рейтингу «НІБУЛОН»

одержує вже другий рік поспіль. Суднобудів�

но�судноремонтний завод компанії у Мико�

лаєві є мало не єдиним в Україні підприєм�

ством, що сьогодні будує повнокомплектні

судна. Завод увійшов до «Топ�7 відроджених

заводів України» — підприємств, які відроди�

лись та почали працювати ще потужніше:

збільшили свій прибуток, зробили капіталь�

ний ремонт усіх цехів і вийшли на новий рі�

вень виробництва.

З моменту придбання майнового ком�

плексу Миколаївського суднобудівного заво�

ду «Лиман» у серпні 2012 року та створення

на його базі ССЗ «НІБУЛОН» компанія ві�

дразу розпочала масштабну реконструкцію

заводу, паралельно давши старт будівництву

вантажного флоту. Вже кілька років поспіль

завод нарощує темпи виробництва, модерні�

зується, будує нові цехи, купує сучасне

обладнання і навіть має намір вийти на євро�

пейський ринок повнокомплектних суден.

Минулого місяця зі стапеля заводу на

воду було спущене перше 140�метрове судно

— унікальний і надпотужний плавкран «NI�

BULON MAХ». Проте зовсім недавно, лише

шість років тому, на момент придбання май�

нового комплексу, завод взагалі не будував

судна, а виконував лише обмежений перелік

робіт з ремонту спеціалізованих суден довжи�

ною до 70 метрів. Таким чином, «НІБУЛОН»

практично дав старт цьому підприємству як

суднобудівному заводу і вивів його на абсо�

лютно новий вищий щабель. Після завер�

шення реконструкції завод стане найсучасні�

шим в Україні і, без сумніву, одним із найкра�

щих в Європі! Цей проект став можливим

завдяки фінансовій підтримці таких провід�

них міжнародних фінансових інститутів, як

Європейський інвестиційний банк, Євро�

пейський банк реконструкції і розвитку, Банк

регіонального розвитку, Міжнародна фінан�

сова корпорація (IFC).  

Сьогодні підприємство завдяки оновле�

ним потужностям спускає на воду 6�7 суден

на рік та забезпечує роботою близько 700

кваліфікованих працівників. До кінця 2019

року флот компанії складатиме вже 80 суден.

«Переконаний, що розвиток будь�якої га�

лузі — це, передусім, люди, які зацікавлені в

роботі і націлені на самовдосконалення.

Завод «НІБУЛОН» — це повчальний приклад

для власників інших українських підпри�

ємств, що все можливо зробити та відновити

своїми руками, навіть з нуля, навіть коли все

знищено і занедбано, навіть коли покоління

кваліфікованих кадрів зневірилось і лишило

країну. Сьогодні на наш завод стоять багато�

тисячні черги, люди повертаються з�за кор�

дону, хочуть працювати в нашій компанії і ві�

дроджувати власне, українське суднобудуван�

ня. Ось що називається справжнім підняттям

економіки і відродженням країни. І я вірю в

наших людей!», — зазначає генеральний ди�

ректор компанії Олексій Вадатурський.

За даними організаторів рейтингу — асоці�

ації «Укрсудпром», загальні обсяги реалізова�

ної продукції суднобудівних підприємств Ук�

раїни 2018 року складають майже 3 млрд грн,

що на 32% перевищує аналогічний показник

минулого року. Послуг із судноремонту вико�

нано на 501 млн грн — на 47% більше, ніж ми�

нулоріч. Водночас реалізація суднобудівної

продукції зменшилася на 15% при зростанні

виробництва. Очікується, що вироблена про�

дукція буде реалізована 2019 року. На 24% зро�

сли відрахування до бюджету — близько 952

млн грн. Щороку стабільно зростає середня

заробітна плата на всіх підприємствах.

Відродження суднобудування — це вкрай

необхідний і надзвичайно важливий поштовх

для розвитку української економіки. «НІБУ�

ЛОН» став піонером та головним ідеологом

відновлення повноцінної роботи цієї галузі в

Україні. Сьогодні компанія своєю щоденною

наполегливою працею на власному прикладі

доводить, що розвиток суднобудування має

величезний потенціал та дає поштовх для ро�

звитку логістики, металургійної промислово�

сті, будівельної індустрії та держави загалом.

Підтвердження цьому — щорічне прове�

дення на базі заводу «НІБУЛОН» наймас�

штабніших за останнє десятиріччя міжнарод�

них заходів у галузі суднобудування та водно�

го транспорту. «НІБУЛОН» запрошує всіх

охочих 20 вересня 2019 року відвідати Між�

народний форум TRANS EXPO ODESA�MY�

KOLAIV 2019 і Міжнародну виставку «Суд�

нобудування і водний транспорт�2019» на

суднобудівно�судноремонтному заводі «НІ�

БУЛОН» і побувати на нашому гіганті — но�

вому унікальному 140�метровому судні «NI�

BULON MAХ», який буде введено в експлуа�

тацію після проведення всіх добудівних робіт.

Керівник «НІБУЛОНу» Олексій Вадатур�

ський переконаний, щоб бути успішною

компанією, необхідно зберігати лідерські по�

зиції у різних галузях і сферах. Саме тому

очолювана ним компанія:

— протягом 10 років утримує лідерські

позиції на українському ринку зерна;

— визнана «Найпривабливішим робото�

давцем України в галузі сільського господар�

ства 2019 року»;

— визнана ЄБРР бронзовим призером у

категорії «Екологічні і соціальні інновації» з

інвестиційною програмою щодо розширен�

ня та модернізації зернової логістичної ін�

фраструктури шляхом розвитку перевезень

зерна внутрішніми водними шляхами;

— визнана переможцем регіонального

туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні

платники податків»;

— визнана британським виданням Capital

Finance International найкращим інвестором у

сільське господарство України;

— за підсумками «Національного морсь�

кого рейтингу України», Олексій Вадатурсь�

кий був неодноразово визнаний «Людиною

року на водному транспорті», а компанія

«НІБУЛОН» протягом багатьох років стає

лауреатом у номінаціях «Темпи росту», «Аб�

солютний ріст», «Відновлення флоту», «Зо�

лотий причал» та інших.

Це лише невеликий перелік перемог ком�

панії, який можна продовжувати дуже довго,

згадуючи різні етапи роботи підприємства.

Все це свідчить лише про єдине: компанія

«НІБУЛОН» — справжній лідер української

економіки, у різні роки і різних галузях еко�

номіки, який вже протягом багатьох років

працює над розбудовою та ефективним роз�

витком нашої держави.

АГРОПРОФІ
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«НІБУЛОН» — лідер серед 
суднобудівних підприємств України

Зведено другий паливозаправний пункт

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



Відкриття — 
політ прапора на дроні
XXXI Міжнародна агропромислова виставка
«Агро�2019» унікальна тим, що за своїм рів�

нем представництва демонструє беззапереч�

ну річ — Україна ствердилася серед лідерів

на світових аграрних ринках. Цією заявою

почав церемонію відкриття перший віце�

прем'єр�міністр України — міністр еконо�

мічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.

Урядовець нагадав, що зібрані 2018 року

понад 70 млн тонн зернових не тільки пока�

зали лідерство Україні за обсягами врожаю, а

й стали викликом конкурентам. Сьогодні

наша країна експортує 33,4% виробленої аг�

ропродукції на суму понад $18 млрд. Україна

підписала угоди про зони вільної торгівлі з

46 країнами, через що потенційними спожи�

вачами вітчизняної продукції є 850 мільйо�

нів людей. Це спільна заслуга всіх українсь�

ких аграріїв.

«Агро» — найбільш масштабна агропро�

мислова виставка в Україні. Цього року на

ній представили продукцію 1100 компаній з

17 країн. Також С.Кубів відзначив велике

представництво українських експонентів,

що, за його оцінкою, показує ефективність

ухваленої два роки тому урядової програми

підтримки сільгоспвиробників. На старті ро�

боти програми в ній були задіяні тільки 40

виробників і 800 найменувань техніки. Сьо�

годні це 163 виробника, 200 заводів, 11400

найменувань техніки та обладнання.

Лише за 2018 рік завдяки цій програмі,

зазначив він, фермери купили 17182 одини�

ці сільгосптехніки українського виробниц�

тва, сплатили за неї 4,4 млрд грн і отримали

912,9 млн грн компенсації, а до бюджету на�

дійшло 1,6 млрд грн податків. За час дії про�

грами у сфері виробництва агротехніки ство�

рені понад 5000 нових робочих місць.

Основне гасло «Агро�2019»: «Фермеруй

в Україні — підкорюй світ!», нагадала в. о.

міністра аграрної політики та продовольства

України Ольга Трофімцева. За її словами,

уряд і аграрне відомство Україні працюють

над тим, щоб створити фермерам комфортні

умови роботи і щоб українські аграрії впев�

нено торгували у світі своєю продукцією.

Нині в агросекторі України діють 50 тис.

суб'єктів господарювання, серед них понад

40 тис. фермерів. А з цих фермерів 80% — це

малі підприємці. Фермери в Україні повинні

мати можливість об'єднуватись в кооперати�

ви, створювати регіональні кластери та вхо�

дити до їх складу, переробляти свою продук�

цію та експортувати її за кордон. Уряд має

створити умови, щоб навіть маленький фер�

мер, у якого 100 чи 200 га, відчував себе пов�

ноцінним гравцем на міжнародних ринках.

Поясняючи акцент на експорті, О.Тро�

фімцева підкреслила, що тільки спочатку

цього року вітчизняний АПК дав понад 40%

бюджетних надходжень. Це український аг�

рарний експорт, який склав понад $7 млрд.

Зараз наша країна торгує аграрною продукці�

єю зі 190 країнами. Саме експорт стане драй�

вером зростання АПК та інших секторів еко�

номіки. Завдання уряду і Мінагрополітики

працювати так, щоби швидше з'являлися точ�

ки росту, як у АПК, так і на перетині аграрної

галузі з іншими секторами економіки. 

Голова підкомітету ВРУ з питань еконо�

мічної і фінансової політики в АПК Леонід
Козаченко зачитав привітання голови Вер�

ховної Ради України. Від себе парламентар

зазначив, що всі вітчизняні аграрії причетні

до того, що розвиток країни триває, а весь

світ визнає українців як тих, хто спасає люд�

ство від голоду. Свою промову Л.Козаченко

завершив побажанням, щоб найкращі взірці

з експозиції «Агро�2019» якнайшвидше по�

трапили на поля українських виробників. 

Над присутніми на церемонії відкриття

весь час дзижчали у повітрі дрони. Після

проголошення, що виставку відкрито, у небо

злетів потужний дрон, який ніс прапор Ук�

раїни. Як запевнив пан Кубів, прапор був

найбільшим за розміром, який здатні нести

дрони з лінійки використання в агросекторі.

Політ апарату з прапором супроводжували

дрони, які викидали кольорові дими.

Ефективна логістика 
в АПК: сезон 2019 
ТАКОЮ була тема форуму за участю пред�

ставників влади і бізнесу, що зібрала в залі

першого павільйону НВЦ численну зацікав�

лену аудиторію.

Вирішити проблемні питання аграрної

логістики, які пов'язані з обмеженими мо�

жливостями транспортування зерна заліз�

ничним і автомобільним транспортом, без

перенесення вагомої частини вантажів на

річку неможливо! Таку тверду позицію ТОВ

СП «НІБУЛОН» висловив заступник гене�

рального директора компанії по взаємодії з

органами влади Володимир Клименко.

Так, за його словами, 2018 року річкою

Дніпро було перевезено 10 млн тонн ванта�

жів. Це найбільша цифра за останнє десяти�

ліття. Однак нам для оздоровлення логісти�

ки держави найближчими роками слід до�

сягнути хоча би рівня перевезень у 30 млн

тонн, що є абсолютно реальним.

«Для того, щоби ми рухались у бік наро�

щування перевезень річками України, зокре�

ма Дніпром, Мінінфраструктури впродовж

останніх п'яти років слід було зробити п'ять

конкретних і зрозумілих кроків.

Насамперед, зробити річкові перевезен�

ня економічно вигідними. Для цього наша

компанія і низка впливових профільних гро�

мадських організацій упродовж багатьох

років звертаються до Міністерства інфра�

структури і особисто міністра Володимира

Омеляна про необхідність: 

1. Скасувати плату за розведення мостів.

2. Скасувати плату за проходження шлюзів. 

3. Компенсувати всім перевізникам по

внутрішнім річкам, насамперед по Дніпру,

вартість акцизу на дизельне паливо.

4. Провести днопоглиблення Дніпра на

лімітуючих ділянках до рівня гарантованих

глибин 3,65 м.

5. Здійснити ремонт шлюзів.

На превеликий жаль, всі ці звернення за�

лишилися поза увагою».

Користуючись нагодою, В.Клименко

привселюдно запитав у заступника міністра

інфраструктури з питань європейської інте�

грації Віктора Довганя, який також був на

сцені, чому Мінінфраструктури не вирішило

жодного із цих стратегічних питань. У відпо�

відь більше сотні людей у залі почули, що на

це за означені 5 років у міністерства… не

було коштів.

Тоді заступник гендиректора «НІБУЛО�

На» зазначив, що за ті самі п'ять років, що у

«міністерства не було коштів», компанія

«НІБУЛОН» спромоглася модернізувати

суднобудівний завод і продовжила вже на

ньому будувати флот, який нині налічує 75

суден різного класу і призначення, а до

кінця року їх буде 80. 

Також вона власним коштом і власним

технічним флотом в декілька етапів зробила

днопоглиблення Південного Бугу, забезпе�

чивши глибину річки у 2,4 м від Вознесенсь�

ка до Нової Одеси — на відстані 134 км.

Вона повернула на цю річку вантажне суд�

ноплавство і минулого року вже перевезла

нею 600 тис. тонн вантажів. Повернула пас�

ажирські перевезення. Поточного року об�

сяги перевезень Південним Бугом будуть

значно більшими, і найближчими роками

сягнуть 1 млн тонн.

У свою чергу заступник міністра інфра�

структури пояснив, що коштів на відрод�

ження річкової логістики у його відомства не

було через те, що до тепер не ухвалено закон

про внутрішній водний транспорт (ВВТ).

Цей аргумент В.Клименко практично

розтрощив вщент. Адже насправді неприй�

няття цього закону, який, до речі, «висить» у

Верховній Раді вже 10 років під різними реє�

страційними номерами (наразі — 2475д), ні�

якого стосунку до тих стратегічних п'яти

пунктів не має. 

Днопоглиблення — це суто практична

робота, котра ніяк не прописана в законо�

проекті; її просто слід було брати і робити.

До законопроекту про ВВТ стосунку не має.

Скасування плати за розведення мостів

— це лише ухвалення постанови Кабінету

Міністрів. Те саме стосується скасування

плати за шлюзування. Тут немає потреби в

законодавчій нормі, тобто до законопроекту

про ВВТ стосунку не має.

Щодо акцизу на паливо для річковиків

— так, тут дійсно слід внести зміни до зако�

ну. Але це — Податковий кодекс, і аж ніяк

не закон про ВВТ.

Ремонт шлюзів тим більше не має ніяко�

го стосунку до законопроекту про ВВТ. 

Тут слід зауважити, що в Державному

бюджеті 2018 року на цей ремонт було виді�

лено достатньо коштів, однак вони не були

освоєні, бо надійшли аж в 4 кварталі, коли

проведення тендерів уже не мало сенсу. Цьо�

горіч також кошти заплановано, однак на

них чекатиме та сама історія. 

Продовження на стор. 6
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В Україну їдуть не лише пропонувати, 
а й вчитися аграрній справі

Володимир КЛИМЕНКО



Початок на стор. 5
От тут би міністерству, як кажуть, «під�

метушитись». Та легше сказати, як російсь�

кий прем'єр Медведєв: «Коштів немає, але

ви там тримайтеся…»  

По завершенні заходу ми звернулися до

Володимира Клименка з запитанням, то що

ж робити для покращення ситуації. На що

отримали відповідь: «Міністерству інфра�

структури потрібно  припинити постійно

шукати винних, а почати нарешті працювати

на результат, як це робить «НІБУЛОН». За�

конопроект, який так багато часу лобіює мі�

ністерство, а останніми роками на посаді

його очільника пан Омелян, не був ухвале�

ний ВРУ трьох скликань! Тобто депутати

його не приймають 10 років, від 2009�го. Так

само цьогоріч виповнюються ті самі 10 років

інвестиційному проекту компанії «НІБУ�

ЛОН» з відродження річок як внутрішніх

водних артерій країни. За цей час компанія

спромоглася з нуля відродити судноплавство

і суднобудування, створити флот, збудувати

25 сучасних перевантажувальних терміналів

по всій країні і перевезти річкою, знявши за

час існування проекту з залізниці і автошля�

хів 14,3 мільйона тонн вантажів! 

І це лише початок. Ми продовжуватиме�

мо розбудовувати річкову логістику. І дуже

сподіваємося, що новий склад Кабінету Мі�

ністрів і новий очільник Мінінфраструкту�

ри зрештою вирішать хоча би п'ять накре�

слених бізнесом завдань, щоби річкове суд�

ноплавство та суднобудування в Україні дій�

сно розвивалися!»

Найвищій показник урожаю в історії аг�

росектору України, 70 млн тонн, зробив Ук�

раїну найпотужнішим експортером агропро�

дукції, нагадав заступник міністра аграрної

політики та продовольства України Володи�
мир Топчій. За оцінками Міністерства сільсь�

кого господарства США, Україна за підсум�

ками 2019 року має шанс вийти на другу по�

зицію у світі по експорту зерна, четверту по

— ячменю, п'яту — по експорту пшениці. 

Обсяги діючих потужностей для збері�

гання в України нині зареєстровано на рівні

40�45 млн тонн. За оцінкою доповідача, це

достатній об'єм, щоби здійснювати прий�

мання і обробку зернових для подальшої від�

правки на експорт.

Втім, на думку промовця, сьогодні над�

звичайно гострим питанням залишається

налагодження ефективної логістики, і ніку�

ди не поділася нагальна потреба у збільшен�

ні потужностей для зберігання і переробки

сільгосппродукції, особливо з огляду на зро�

стання виробництва й об'ємів експорту.

З метою оперативного вирішення про�

блемних питань логістики та для забезпечен�

ня вчасного виконання експортних кон�

трактів, в Україні створена міжвідомча робо�

ча група, до якої ввійшли представники всіх

зацікавлених сторін. Перше засідання робо�

чої групи відбулося 30 жовтня 2018 року. На

сьогодні проведено 17 засідань, з яких 15

пройшло у Мінагрополітики, і по одному —

в Мінінфраструктури і в місті Тернопіль.

Найбільш гострими питаннями на початок

роботи групи були: затримка подачі вагонів

під завантаження; затримки в дорозі; не�

можливість відправки вантажів ступеневими

маршрутами; затримки відвантаження сіль�

ськогосподарської продукції в морських

портах України; затримки з подачею локо�

мотивної тяги.

Робота логістичного штабу дозволила

вирішити низку питань. Також міжвідомча

група постійно працює над розробкою стра�

тегічних рішень на довгострокову перспек�

тиву. Приклад цієї робити те, що з початку

року на сьогодні вже експортовано 47,5 млн

тонн зернових, зернобобових культур і бо�

рошна.

Заступник міністра також акцентував,

що уряд компенсує вартість будівництва під�

приємств зі зберігання та переробки зерна.

Держава повертає 30% вартості об'єкта, у

тому числі вартості обладнання.

Питаннями, що потребують системного

вирішення на урядовому та міжвідомчому

рівнях, він назвав такі:

— формування тарифів на вантажні за�

лізничні перевезення; 

— приведення в статус малодіяльних та

закриття недіючих вантажних станцій;

— формування нових правил реалізації

послуги оренди вагонів�зерновозів та напів�

вагонів.

Директор з розвитку бізнесу АТ «Укрза�

лізниця» (УЗ) Андрій Рязанцев, розповів що

тарифи на вантажні перевезення зростати�

муть. Утім, розмір зростання можна змен�

шити, якщо з вантажних перевезень виклю�

чити посередників. Їхня участь в організації

трафіка підвищує ціну перевезень до 15%.

Самотужки цю проблему УЗ не вирішить,

тож очікує від аграріїв ініціативи, на яку має

реагувати уряд.

Також А.Рязанцев повідомив про плани

УЗ стати експортером зерна в якості юри�

дичної особи. Зараз в УЗ прораховують мо�

жливість участі у закупівлі вантажу і переве�

зенні його на експорт. Таким чином дрібні

підприємства будуть забезпечені доступом

до експортних потужностей. Сенс ініціативи

для УЗ — додатково залучати ресурси на зов�

нішньому ринку. 

Також промовець зазначив, що станом

на 4 червня поточного року кількість при�

ватних зерновозів вперше перевищила парк

«Укрзалізниці», яка має понад 11 тис. спе�

ціальних вагонів для перевезення зерна.

Співвідношення приватних та вагонів під

контролем УЗ — десь 50 на 50. Далі цей парк

немає сенсу розвивати, бо кількість переве�

зень при цьому не зростатиме. А от дефіцит

тяги залишається актуальним. Україна заку�

пила та виводить у рейси тепловози вироб�

ництва США, але ще не всі вони стали до

роботи.

На запитання В.Клименка про перспек�

тиви впровадження в Україні залізничних

складів на 104 вагони, як у США, представ�

ник УЗ відповів, що це потребує великих

коштів та значного технічного переоблад�

нання мережі залізничних шляхів. Втім,

коли Україна  наростить урожаї до 100 млн т,

а таке відбудеться, ці проблеми доведеться

вирішувати. 

АПК 4.0 — «Економічний
та технічний простір»
ТАКОЮ була тема ще одного ділового захо�

ду, де обговорювались нагальні проблеми

розвитку вітчизняного АПК.

Нині світ іменує український агросектор

провідним. В Україну їдуть не тільки щоб

щось запропонувати, а й навчитися і собі

взяти. Фахівців цікавить, як відносно неве�

лика за світовими мірками країна може посі�

дати другі�треті місця світового рейтингу ек�

спортерів продовольства, відзначив Леонід
Козаченко. Реальна перспектива розвитку ук�

раїнського АПК — втричі збільшити валове

виробництво продукції, вдвічі — виробниц�

тво продукції поглибленої переробки. Щоб

це зробити, слід отримати найкращі світові

технології. Зараз актуальна концепція «АПК

4.0», на базі якої фахівці бачать розвиток ук�

раїнського агросектору до 2030 року 

Про складові «АПК 4.0», і, власне, що

означає цифра у цій абревіатурі, розповіла

Ольга Трофімцева. Пункт «1» — це економіч�

ний розвиток, експорт, оптимально врегу�

льовані податки, благополуччя населення. 

Пункт «2» — це технологічний розвиток.

Від технологій, як швидко вони розвива�

ються, як такий розвиток підтримує держа�

ва — залежить її конкурентоздатність у всіх

царинах.

Пункт «3» — екологічний вимір розвитку

суспільства. Цей напрямок дасть відповідь,

як буде виглядати Україна через 30 років,

яким буде харчування, здоров'я сільськогос�

подарських тварин. 

Пункт «4» — це соціальний вимір, в цен�

трі якого людина. Це розвиток кадрової по�

літики, науки, підтримка молоді, заохочення

її вчитися, а після навчання працювати в Ук�

раїні. «Якими би космічними були техноло�

гії, без вмотивованої людини ніщо не спра�

цює», — сказала доповідач. 

Про використання найновіших систем у

агросекторі розповів Кирило Криволап, парт�

нер організації Agrohub. Ця консалтингова

організація дослідила, як застосовують но�

вації найбільші українські агрохолдинги. За

підсумками досліджень було створено «ма�

трицю зрілості» — максимальний набір за�

ходів для успіху в технологічній, логістичній,

управлінській царинах. Найбільш насичені

новаціями виявилися рішення з обліку

землі. Це найболючіше питання, тож моні�

торинг земельного банку українські компанії

відпрацювали на найвищому рівні. В компа�

ніях впроваджене повітряне спостереження

з дронів за кордонами угідь, введено проїзди

машинами із системами GPS. 

Далі за рівнем проникнення інновацій

іде землеробство із точним висівом та обра�

хунком внесення ЗЗР і добрив. А от такі про�

цеси, як управління кадрами, організація

бізнес�процесів, обліку, рішення з логісти�

кою та безпекою — відстають від рівня «іде�

альної моделі». Це означає, що «хайтек» і

технології не здатні вирішити всі питання

розвитку, особливо там, де діє людський

фактор.

У рейтингу внутрішніх досягнень компа�

нії пишаються менеджментом, згуртованою

командою, мотивацією, а от застосовані у

компаніях агротехнології у шкалі досягнень

посідають середні щаблі. 

Найнагальнішим напрямком для розвит�

ку компанії назвали роботу з кадрами. Це

питання адекватної до кваліфікації зарплат�

ні, позагрошова мотивація співробітників,

можливість навчатися і використовувати на�

буті знання для подальшого просування схо�

динками кар'єри у компанії. 

Далі за насиченістю новаціями слідує

вдосконалення управлінської роботи компа�

ній. Головний напрямок у цій царині для ук�

раїнських підприємств — відмова від папе�

рового документообігу. 

Ще одна концепція аграрного розвитку

України стала предметом уваги за ініціати�

вою ГС «Всеукраїнський аграрний форум»

(ВАФ). Нагальність такої фахової дискусії

організатори пояснили тим, що на базі кон�

цепції держава розробляє конкретні програ�

ми розвитку по секторах економіки. «За

часів Незалежності було створено чимало

концепцій аграрного розвитку України, але

вони, на жаль, так і залишилися «папірця�

ми», — зазначив голова спілки «Аграрний

союз України» Геннадій Новіков. За його

оцінкою, річ у тім, що жителі села, ті, хто є

прикінцевим реалізатором стратегії розвит�

ку, не брали участь у створенні документу.

ГС «Всеукраїнський аграрний форум» вклю�

чає групу галузевих аграрних асоціацій, які

актуалізують для суспільства і влади важливі

питання розвитку агросектору. Тож нині на

«Агро�2019» ГС «Всеукраїнський аграрний

форум» дав старт обговоренню Концепції

аграрного розвитку України до 2030 року.

Розвиток аграрного сектору слід зосере�

дити у трьох напрямках, зазначила генди�

ректор ВАФ Марія Дідух.

Перший напрямок — забезпечення еко�

номічно ефективного АПК. Але його розви�

ток має бути спрямовано не на зростання

об'ємів, а на забезпечення доходності сіль�

госпвиробництва. Тільки ефективний ви�

робник здатен дати велику кількість якісної

та безпечної продукції. В центрі цього на�

прямку — ефективний агровиробник. 

Другий напрямок — соціально�еконо�

мічний аспект. Розвиток агровиробництва

має бути збудований таким чином, щоб мак�

симально задовольнити споживача. 

Третій напрямок — екологічна безпека.

Агровиробництво впливає на навколишнє

середовище. Але кінцевим отримувачем

впливу на навколишнє середовище напри�

кінці ланцюга знов стає агровиробник.

Тобто, цей напрямок треба розвивати так,

щоб побудувати тривалий ефективний агро�

бізнес на базі живого і чистого навколиш�

нього середовища. 

Костянтин Макульський

Артем Житков
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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 07.06.2019 (07:30) по 11.06.2019 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 поточного

тижня котирування пшеничних ф'ючерсів

на Чиказькій біржі знову демонстрували

зростання. Як і раніше підтримку такому

розвитку подій надають дощі в США.

Незважаючи на те, що ринок готувався до

поліпшення погодних умов, зайві опади у

пшеничному регіоні США все ж дещо за�

тримали хід сівби ярої пшениці. 

Крім того, наприкінці минулого

тижня серед учасників ринку зросли по�

боювання щодо ймовірності погіршення

стану врожайності озимої пшениці в

США, тож показники стану рослин були

скориговані у бік зниження, а саме до

61%. Проте на початку поточного тижня

ситуація поліпшилася, а оцінки експертів

у порівняні до попередніх зросли, наразі у

доброму та відмінному стані перебуває

64% посівів цієї зернової. Варто також від�

значити наявність певного занепокоєння

учасників ринку пшениці стосовно посу�

хи, що має місце в Австралії та Канаді.

З іншого боку, котирування на біржі

МАТІФ протягом поточного тижня пово�

дились менш активно, що викликано

більш стабільною ситуацією в ЄС і Чор�

номорському регіоні та в цілому показує

локальність факторів, які зараз підтриму�

ють чиказькі котирування. Незважаючи

на те, що у Чорноморському регіоні зали�

шаються побоювання щодо посухи і зни�

ження врожайності пшениці на півдні

Росії, оцінки експертів у цілому по країні

залишаються на рівнях вище 82,5 млн т.

Згідно з даними Міністерства сільського

господарства США, протягом 2018/2019

маркетингового року валовий збір ро�

сійської пшениці становив 71,69 млн т.

Виходячи з цього, з початком масового

збирання нового врожаю російської

пшениці в регіоні варто очікувати зни�

ження рівня цін, як тільки ринку стане

зрозуміло, що врожаю за фактом нічого

не загрожує.

Станом на 6 червня закупівельні ціни

в портах України такі: пшениця 2�го класу

5600�5900 грн/т, 3�го класу 5500�5900

грн/т, фураж 4550 �5200 грн/т.

ЯЧМІНЬ.  Наприкінці минулого

тижня продавці ячменю спостерігали за

розвитком подій на ф'ючерсних ринках

суміжних культур, а саме пшениці та куку�

рудзи. Глобальні фактори визначення ці�

нового тренду на ринку ячменю залиша�

ються незмінними — очікування щедрого

врожаю цієї культури в Росії та Україні

створюють тиск на ціни. Зазначимо, що

цінові пропозиції європейських експорте�

рів, через прив'язку до котирувань пшени�

ці на біржі МАТІФ, на даний момент є

найвищими. Попит на фізичному ринку

ячменю залишається доволі пасивним,

серед потенційних країн призначення

найбільш перспективними на поточний

момент є напрямок Саудівської Аравії.

Проте, на думку аналітиків ринку ячме�

ню, до цієї країни може приєднається

Індія (якщо до кінця червня продовжить

дозвіл на фумігацію фосфідом алюмінію) і

навіть країни ЄС, якщо різниця в цінах

європейського і чорноморського ячменю

продовжить зростати.

Станом на 6 червня закупівельні ціни

в портах України на ячмінь перебувають в

діапазоні: 4900— 5325 грн/т.

КУКУРУДЗА. Основним фактором

для підвищення цінових індикацій на бір�

жовому ринку кукурудзи протягом остан�

нього часу залишаються несприятливі по�

годні умови в США, а саме їхній негатив�

ний вплив на хід посівної кампанії куку�

рудзи в цій країні, яка проходить з рекор�

дним відставанням. Так, за даними аналі�

тичних джерел, станом на поточну дату

американськими фермерами засіяно 67%

площі, виділеної для вирощування куку�

рудзи. Такі темпи відстають від середніх

очікувань учасників ринку на 4%, а від се�

редньорічних результатів за останні 5

років на 29%. Синоптики прогнозують,

що у короткостроковій перспективі дощо�

ва погода у низці ключових штатів «куку�

рудзяного поясу» США збережеться, що, в

свою чергу, створить підстави для подаль�

шого зростання котирувань на ф'ючер�

сному ринку цієї культури. Слідом за бір�

жею, продавці на фізичному ринку підви�

щують індикативні ціни продажу, проте

покупці не поспішають укладати зовніш�

ньоекономічні контракти за таких обста�

вин та чекають закінчення погодної епо�

пеї для контрактації нового врожаю на

більш низьких цінових рівнях.

Зазначимо, що в Аргентині станом на

поточну дату обмолочено 37,4% площі під

кукурудзою проти 36,1% минулого тижня.

До жовтня Аргентина збереже свої лідер�

ські позиції щодо найнижчого цінового

рівня на кукурудзу, слідом за нею йде Бра�

зилія. 

Станом на початок поточного тижня в

Україні засіяно 100% площі, виділеної для

вирощування кукурудзи — 4677 тис. га

проти 4555 тис. га роком раніше. Поточні

погодні умови сприяють гарному врожаю

кукурудзи, середній прогноз якого (згідно

з опитуванням FCStone) знаходиться на

позначці 34 млн т (35,6 млн т 2018/2019

маркетингового року). У травневому звіті

аналітиків Міністерства сільського госпо�

дарства США даний показник прогнозу�

ється на рівні 33 млн т. 

Станом на 6 червня закупівельні ціни

в портах України на кукурудзу перебува�

ють у діапазоні  4600�4900 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 5050 11300 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель"Лідер», с.Китайгород, Дніпропетровська обл. – 10700 – – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель"Лідер» елеватор №2, с.Ракита, Полтавська обл. – 10700 – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 5000 11000 – – – –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. – – – – – –
Філія «Ямпольський елеватор», Хмельницька обл. – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4950 11200 – – – –

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» з 00:00 04.06.2019 р. по 24:00 06.06.2019 р., грн/тонна з ПДВ

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



Вирощуємо плоди, 
а не дрова
Директор ТОВ «Сади Карлівщи�

ни» Володимир Слєпцов і спра�

вді познайомив нас із сортом че�

решні Валерій Чкалов, яку саме

дружно збирали працівники ком�

плексу в саду. Сорт ранній, смач�

ний і соковитий, призначений як

для споживання в свіжому вигля�

ді, так і для переробки. Вродила

ягода нині добряче, її тут розрахо�

вують зібрати близько 6 т/га. Ро�

бота зі збирання врожаю букваль�

но кипить. Причому працюють на

совість, бо, як би пафосно це зву�

чало, стараються заради загально�

го блага підприємства. 

Перші 10 га саду за інтенсив�

ними технологіями, переважно

яблуневого, у господарстві розби�

ли 2009 року, щоби подивитись, як

піде. Відтоді щороку добавляли по

10�20 га, і натепер площа саду, що

складається з двох відділків, вже

перевищує 100 га: 73 га яблунь на

карликовій підщепі і 12,5 га груші,

кісточкових 13 га (черешні, вишні,

абрикос, слива), 8 га суниці на

краплі під плівкою, 4 га смороди�

ни і 2 га малини. 

Сезон збирання суниці цього�

річ тут розпочався 20 травня. Зви�

чайно, додають проблем часті

дощі, однак застосовані агроно�

мічні технології дозволяють гос�

подарям сподіватися на великий

«ужинок» здорової ягоди через ви�

соку врожайність та тривалий тер�

мін збирання. 

«Садівництво — це моє профе�

сійне покликання, — зізнається

Володимир Слєпцов. — За фахом

я агроном, але тривалий час прац�

ював на державній службі. І коли

я з неї пішов, мріяв працювати

саме в садівництві. Я дуже щасли�

вий, що доля мене пов'язала з

«Докучаєвськими чорноземами».

Земля — годувальниця, і всі ми

відчуваємо почуття гордості від

роботи на ній, від своєї професії,

від того, що ти і твоя робота пот�

рібні людям. 

Хочу сказати, що агрономічна

наука, відтоді як я починав 1983�

го, за часів незалежності Україні

зробила величезні кроки вперед.

Раніше садівникам закидали, що

вони вирощують дрова, а не

плоди. В інтенсивному саду ми

наразі маємо хоч і порівняно не�

величкі, та напрочуд родючі дере�

ва і вирощуємо плоди, а не дрова». 

У складі підприємства працює

єдиний на Полтавщині цех з ви�

робництва соків прямого віджиму

та джемів. Також на цій самій те�

риторії з дня на день буде введено

в експлуатацію чотирикамерний

холодильник на 1 тис. тонн збері�

гання продукції.

Фреші 
тривалого 
зберігання
ЦЕХ з виробництва соків прямого

віджиму та джемів запустили ми�

нулого року, і відтоді він переро�

бив більше 28 тонн вирощених у

компанії ягід, фруктів та овочів.

Нині він випускає 67 найменувань

готової продукції.

«Мати сад і вирощувати про�

дукцію лише на продаж у свіжому

вигляді це, м'яко кажучи, не по�

господарському, — розповідає

Анатолій Наретя, керівник цеху.

— Тому співзасновники ухвалили

рішення зробити переробне під�

приємство, і неабияке, а сучасне

та саме з виробництва соків пря�

мого віджиму. Сказано — зробле�

но! У капітально відремонтовано�

му приміщенні від 2018 року

працює австрійська лінія Kreuz�

mayr з виробництва соків прямо�

го віджиму, яка дозволяє макси�

мально зберегти неповторний

смак і високу якість свіжої сиро�

вини — яблук, помідорів, вишень

тощо. Всі соки виготовлені без до�

давання води та цукру, без ГМО,

адже вся сировина потрапляє з

власних ланів компанії». 

Пан Анатолій добре знається

на цій справі, має неабиякий дос�

від, тому коли до нього надійшла

пропозиція очолити цей напря�

мок, він радо погодився. «З усьо�

го, що в нас росте в саду і на горо�

ді, ми робимо безліч смачних і ко�

рисних, високоякісних і водночас

естетично привабливих продуктів

— соки прямого віджиму і джеми.

Прямий віджим — це перетерте

яблуко або ягода, з м'якоті якої

вичавили свіжий сік. В ньому збе�

режено всі вітаміни і поживні ре�

човини вихідних продуктів, які

миттєво засвоюються організмом.

Тобто це звичайні фреші, які

можна приготувати вдома або за�

мовити в кафе і ресторанах. І кош�

тують вони набагато дорожче за

розведені концентрати з пакетів,

де використано консерванти у

купі з хто зна чим. 

Наші соки — прямого віджи�

му, які пастеризуються при міні�

мально необхідній для тривалого

зберігання температурі і  при

цьому не втрачають своєї природ�

ності. Лідером звичайно є яблуч�

ний сік, сік томатний із додаван�

ням солі, причому сіль має відчу�

ватися лише на підсвідомості

(через написане на етикетці), а не

в продукті, щоби не псувати його

природний смак. У нас давні

партнерські стосунки з лісниц�

твом, тож звідти ми отримуємо бе�

резовий сік і з ним робимо лінійку

міксів із нашою продукцією. Це

користується особливим попитом

влітку, адже такий сік набагато

краще втамовує спрагу і набагато

поживніший і корисніший за інші

напої. Також є фруктово�овочева

лінійка: яблучно�морквяний,

яблучно�буряковий, яблучно�гар�

бузовий».

Фахівець зауважує, що обсяги

виробництва незначні: 500 л за го�

дину соку та 200 кг/год джему.

Однак для потреб господарства

цього цілком достатньо. За добу у

цеху виробляють до 3,5 тонн соку.

Оскільки фрукти мають різні пе�

ріоди достигання, у цеху роблять

напівфабрикати. Їх зберігають у

200�літрових бочках і потім змі�

шують. 

Важливо, що вся продукція

перевірена дослідним центром

«Полтавастандартметрологія»,

відповідає вимогам безпеки і під�

тверджено протоколами дослі�

джень. Вона задовольняє самим

високим європейським і світовим

вимогам, тому цілком готова про�

даватися не лише у власній торго�

вельній мережі та постачатися

навчальним закладам Карлівсько�

го району, а й виходити на ек�

спорт.

Рослинництво —
напрямок 
прибутковий

«У НАС основний напрямок — це

рослинництво, який дає прибутки

і за рахунок якого живуть решта

напрямків, — розповідає Анато�

лій Кибка. — Маємо розвинені

рослинництво, тваринництво і пе�

реробку.

Поступово до комплексу при�

єднувались сільгосппідприємства,

які, крім рослинництва, мали

власні напрямки, і наразі маємо

близько 13 тис.га орендованої

землі.

Більше третини площ займає

кукурудза, яка стабільно дає понад

10 т/га. На близько 2 тис. га висі�

ваємо сою і стільки ж соняшнику.

Пшениця озима вирощується на

700 га. Для відгодівлі у свинарстві і

птахівництві вирощуємо ярий яч�

мінь, а для повсякденного спожи�

вання людьми — культури, які

нині вважаються нішевими, —

гречка, просо».

Цукрових буряків більше 100

га не сіють, вирощене переробля�

ють на давальницьких умовах на

цукрозаводі. З отримуваних у се�

редньому 85 т/га при цукристості

17% виходить цілком достатньо

цукру для власного виробництва

(хлібозавод і цех з виробництва

джемів), для реалізації у власних

магазинах і розрахунку з пайови�

ками, для споживання у столових

агропідприємств комплексу.

На 8 гектарах на крапельному

зрошенні вирощують різноманіт�

ну городину: від борщового набо�

ру (щоправда, без картоплі) й до

огірків, помідорів, кавунів.

Щодо рентабельності, за сло�

вами генерального директора,

перше місце посідає кукурудза, за

нею соняшник і соя. 

Тваринництво 
треба любити
КОРІВ і ВРХ в компанії не трима�

ють, натомість слід пошукати іще

господарства, де була би такою

розгалуженою решта тваринниць�

кої галузі. Анатолій Кибка наголо�

шує, що тварин треба насамперед

любити і ставитися до них, як до

рівних, тоді можна досягти успіху

в тваринництві.

Свинарство стало логічним

продовженням успішної роботи

рослинницького напрямку. 2011

року товариство ввело в експлуа�

тацію новий сучасний високотех�

нологічний свинокомплекс, інве�

стувавши в нього близько 15,5

млн грн. Тендер виграла чеська

компанія «Брунтхаллер» на чолі з

Петром Жировніцки, яка спроек�

тувала та змонтувала обладнання

для тваринницького комплексу.

Відтоді плідна співпраця триває.

На комплексі повсякчас макси�

мально дотримуються технологій,

що особливо важливо на тлі наяв�

ної в Україні африканської чуми

свиней. Електроніка та обладнан�

ня за велінням часу постійно оно�

влюються.

АГРОПРОФІ
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«Докучаєвські чорноземи»: 
багатогалузевість на варті добробуту

Анатолій КИБКА



На відгодівлі утримується

1500�1700 голів свиней, середньо�

добовий приріст сягає 1 кг. Кон�

диційних свиней вагою 110 кг зда�

ють на власний м'ясопереробний

комплекс. Окремий свинарник�

маточник замкнутого циклу до�

зволяє одночасно утримувати 350

голів свиноматок, включає цех

для 20 кнурів�плідників, лабора�

торію і цех для штучного осіме�

ніння. 

Поголів'я овець налічує близь�

ко 700 голів. Баранину і вовну, а

також м'ясо нутрій і кролів реалі�

зують як для власних потреб, так і

стороннім покупцям. М'ясо цих

тварин користується неабияким

попитом, адже вони харчуються

переважно рослинною їжею і не

переносять вживання гормонів і

антибіотиків.

У птахівництві — це кури на

яйце і бройлери, качки, гуси, ін�

дики. Птиця утримується макси�

мально автентично, в природних

умовах, а не в клітках. Отримане

яйце, по суті, домашнє, адже

птицю годують природними хар�

чами, вона не зазнає стресів при

утриманні. Це дозволяє закладати

природне яйце в інкубатор агро�

комплексу і отримувати достой�

ний вихід цілком здорових «жов�

тенят» для поновлення власного

стада і для реалізації населенню. 

Стимулятори росту в тварин�

ництві не застосовуються ніякі

взагалі! І це позитивно відбиваєть�

ся як на смакових якостях м'яса і

виробленої з нього продукції, так і

зрештою на здоров'ї споживачів. 

Продукція — м'ясо і яйце —

максимально реалізується у мага�

зинах власної мережі, як оплата

паїв та оптовим покупцям.

На запитання, навіщо госпо�

дарству потрібно так багато галу�

зей, адже фінансова віддача від

них не перевищує витрати часу,

сил і нервів, Анатолій Кибка від�

повів: «Усі ці напрямки в госпо�

дарствах, які входять до нашої аг�

ропромислового комплексу, були

сформовані більше 20 років тому.

Ми знаємо, як воно вирощується,

яка якість цієї продукції. Ми від�

чуваємо свою соціальну відпові�

дальність перед людьми, тому

коли ми починали наші соціальні

проекти, то намагалися якомога

більше людей забезпечити робо�

тою і зарплатою. Звісно, ми об�

раховували, де і яку саме групу

тварин вирощувати і отримувати

від неї максимальну віддачу. На�

приклад, у Зоряному (раніше —

Ленінка) у нас багато так званих

невгідь, ярів і балок, де можна ви�

пасати худобу. ВРХ там буде важ�

кувато, а вівцям — роздолля, та й

після них залишається рівненький

газон, як на футбольному полі. До

того ж вони непогано борються з

плазунами, особливо в місцях ви�

сокого травостою, де оселяється

чимало гадюк. Там, де ходять

люди або пасеться череда, варто

випасати овець. 

Тож ми вирішили використати

зведені приміщення ферм, не зрі�

катися людського досвіду і не ско�

рочувати робочі місця. Натепер в

«Докучаєвських чорноземах»

працює близько 700 чоловік».

Ковбаса з м'яса, 
а не з м'ясом 
У ТОВ «Агропромисловий ком�

плекс Докучаєвські чорноземи» у

місті Карлівка Полтавської обла�

сті з 25 травня 2012 року працює

високотехнологічний м'ясокомбі�

нат, збудований із дотриманням

всіх санепідеміологічних вимог і

оснащений обладнанням провід�

них світових фірм. Тут вигото�

вляється широка лінійка якісних і

смачних варених, варено�копче�

них та напівкопчених ковбас. А

ще сосисок, сардельок, ковбас лі�

верної групи, словом, усі види

цього виду продукції, що так по�

любляють споживачі.

Сировина — це свинина і

птиця власного виробництва, яло�

вичину в незначний кількості за�

куповують у перевірених поста�

чальників. 

На м'ясопереробному ком�

плексі насамперед був зведений і

запущений 2011�го сучасний за�

бійний цех, розрахований на забій

100 голів свиней або 20 голів ВРХ

на зміну, з можливістю розширен�

ня. Він забезпечує охолодженим

обваленим і обробленим м'ясом,

субпродуктами, у тому числі замо�

роженими, магазини власної тор�

говельної мережі. Так само до ме�

режі постачається м'ясо птиці, цех

для її забою має бути введений в

експлуатацію найближчими

днями на території інкубатора.

Серед номенклатури товарів

м'ясокомбінату є і напівфабрика�

ти — пельмені і вареники, зліпле�

ні саме вручну, млинці з начинка�

ми тощо.

І найголовніше — усі ці ковба�

си та ковбасні вироби і напівфаб�

рикати виготовляються виключно

з натуральної сировини, без домі�

шок та покращувачів смаку. Також

тут не використовують в рецептурі

свинячу шкіру, кістки та каркаси

птиці, як дозволяють собі чимало

підприємств м'ясопереробної га�

лузі. Цей непотріб або реалізують,

або здають на заводи з утилізації.

М'ясокомбінат розрахований

на 10 тонн готової ковбасної про�

дукції за восьмигодинну робочу

зміну. 

На м'ясокомбінаті сповідують

стару істину, що здоров'я людини

набагато цінніше за прибутки.

Тому, за словами Анатолія Кибки,

виробляють ковбасу з м'яса, а не з

додаванням м'яса. 

Крупи та пелети
— прибуток 
та економія
У с.ЛИП'ЯНКА, де розташований

підрозділ комплексу, від 2015 року

активно працюють переробні ви�

робництва — круп'яний цех, який

здатен випускати близько 20 тонн

на добу готової продукції: крупів

дванадцяти видів — гречана об�

смажена і необсмажена, пшенич�

на і ячна, горохова і перлова тощо.

Усе найвищої якості, бо вироще�

не на власних полях і перероблене

на сучасному обладнанні. Нова

автоматична лінія дозволяє фасу�

вати продукцію як в мішки, так і в

зручні кілограмові упаковки з фір�

мовим логотипом під власною

торговою маркою «Докучаєвський

продукт».

Так само 2011�го першим в ра�

йоні був запущений цех з вироб�

ництва пелет — пресованого па�

лива із біомаси, на які йдуть від�

ходи олійних культур (лушпиння),

солома. Потужність цеху розрахо�

вана на переробку 10 тонн непо�

требу за зміну при двозмінній ро�

боті. «Це дозволило нам останні

чотири роки абсолютно відмови�

тись від використання природно�

го газу і перейти на альтернативне

природне відновлювальне паливо.

На всіх своїх виробничих потуж�

ностях, в офісах агропідприємств

по селах встановлено пелетні

котли. По району ми поставили

пелетні котли в приміщеннях соц�

культпобуту, ці котли окуповують

себе буквально за рік. У деяких

випадках використовуємо зрідже�

ний газ на кухнях в столових агро�

підприємств, переважно в нас

працюють електропечі».

Гордість 
Полтавщини
«ДОКУЧАЄВСЬКІ чорноземи»

справді є прикладом високотехно�

логічного багатогалузевого вітчиз�

няного сільгоспвиробництва в

Полтавській області, — підтвердив

нам на міжнародній виставці

«АГРО�2019», що цими днями

проходить в Києві, директор Де�

партаменту агропромислового ро�

звитку Полтавської ОДА Сергій

Фролов. — Подивіться, які в них

науково обґрунтовані технології в

рослинництві і тваринництві,

який широкий спектр вироблюва�

ної продукції, причому це не про�

сто сировина, а широка лінійка

високоякісної продукції перероб�

ки. Їхня продукція соків прямого

віджиму і джемів достойно пред�

ставляє здобутки Полтавщини на

цьогорічній виставці. 

Хочу наголосити, що це одне з

найпотужніших суто полтавських

агропідприємств, вітчизняних ін�

весторів із великим майбутнім, які

дійсно працюють над створенням

робочих місць, які розширюють

виробництво за рахунок нових на�

правлень, сплачують чималі по�

датки, підтримують соціальну

сферу села і сприяють розвиткові

місцевих громад. Вони рівнем

своєї роботи, заробітної плати і

орендної плати не пускають на

свої землі ніякі холдинги. Це є

проявом справжнього патріотиз�

му. І хай би таких підприємств не

лише на Полтавщині, а й по всій

Україні було більше!» 

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков
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Кернел
ЮРИДИЧНА особа, контрольованаа одним із мене�

джерів групи компаній «Кернел», 31 травня придбала

7,5 тис. акцій Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

повідомлення компанії, середня ціна покупки однієї

акції склала 46,2 злотих ($12 за курсом Національно�

го банку Польщі на 31 травня).

За даними WSE, 3 червня курс акцій Kernel до

10:19 за київським часом зріс на 0,75% — до 46,85 зло�

тих/штука.

CFG/«Мрія»
ГЕНЕРАЛЬНИМ директором об'єднаного бізнесу

CFG/«Мрія» призначений Георг фон Нолкен, який

раніше обіймав посаду операційного директора ком�

панії.

Як повідомляє прес�служба компанії, 40�річний

Георг фон Нолкен має 17�річний досвід управління

великими сільськогосподарськими компаніями в

Центральній і Східній Європі.

Він спеціалізується на агрономії, сільськогоспо�

дарській економіці, придбанні, реструктуризації та

управлінні сільськогосподарськими підприємствами.

KSG Agro
У I кварталі 2019 р. KSG Agro збільшив валовий і чи�

стий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом

минулого року. Відповідно до фінансових результатів

діяльності холдингу в січні�березні валовий прибуток

склав $3,464 млн (+56% до аналогічного показника

минулого року). Про це повідомила прес�служба аг�

рохолдингу.

Відзначається, що за вказаний період чистий при�

буток досяг $3,463 млн, додавши 57%.

«На рівень валового прибутку в I кварталі 2019 р.

позитивно вплинули угода про реструктуризацію з

компанією Big Dutchman, яка скоротила борг компа�

нії перед кредитором до EUR 1 млн з 4,8 млн, і пози�

тивні курсові різниці, — пояснив результати голова

ради директорів Сергій Касьянов.

За його словами, успішна реструктуризація части�

ни боргу дозволить компанії реалізувати нові проекти

як в сфері вирощування зернових, так і в свинарстві.

Також повідомляється, що в січні�березні відбуло�

ся загальне зниження виручки на 13%, яка в ц.р. скла�

ла $3,399 млн.

«Невелике загальне зменшення виручки в I квар�

талі 2019 року було пов'язане, в першу чергу, зі зни�

женням в сегменті рослинництва. Сегмент зерна в

цей період приносив дохід в основному від продажів

сорго і пшениці з торішніх посівів», — додав Сергій

Касьянов.

Ovostar Union
ПТАХОФАБРИКА «Ясенсвіт» (м.Васильків, Київська

обл.), яка входить до складу Ovostar Union (ГК «Овос�

тар Юніон»), продовжує роботу в нормальному режи�

мі після ліквідації пожежі в пташнику. Про це 4 чер�

вня повідомила прес�служба компанії.

Відзначається, що в результаті пожежі був зруйно�

ваний окремий пташник, ніхто з персоналу не по�

страждав.

«Птахофабрика продовжує роботу в штатному ре�

жимі. Про причини займання, а також суму мате�

ріальних збитків буде повідомлено після проведення

детальної експертизи», — уточнили в компанії.

ДПЗКУ
Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на замі�

щення вакантної посади голови правління ПАТ «Дер�

жавна продовольчо�зернова корпорація України»

(ДПЗКУ). Відповідне оголошення оприлюднене на

«Урядовому порталі».

Заяви на участь у відборі приймаються з 30 травня

до 14 червня 2019 року.

Серед вимог до кандидата на посаду — наявність

не менше п'яти років досвіду управління великими

компаніями (середня чисельність працівників за звіт�

ний період перевищує 1 тис. чоловік і/або річний

дохід від будь�якої діяльності перевищує суму, еквіва�

лентну 50 млн євро, визначену за середньорічним

курсом Національного банку) на вищих керівних по�

садах.

В описі вакансії відзначається, що перевагою при

відборі кандидата буде: наявність досвіду роботи в аг�

рарній галузі, в міжнародних компаніях і на міжна�

родних ринках, з іноземними фінансовими установа�

ми по обслуговуванню зовнішніх запозичень та/або

реструктуризації  міжнародних фінансових

зобов'язань, а також досвід управління трансформа�

ційними процесами і складними проектами та наяв�

ність ступеня МВА.

Для проведення конкурсу найнята міжнародна

компанія з підбору управлінського персоналу Boyden

Global Executive Search.

Аграрний фонд
ПАТ «Аграрний фонд» за результатами діяльності

2018 року сплатив державі 132,3 млн грн дивідендів.

Як повідомляє  прес�служба компанії, сума диві�

дендів склала 90% від чистого прибутку. Такий базо�

вий норматив виплати дивідендів встановлений для

підприємств, частка держави в яких становить 100% і

які 2018 року отримали чистий прибуток понад 50

млн грн.

За підсумками 2018 року дохід «Аграрного фонду»

склав 6,9 млрд грн, а чистий прибуток — 147 млн грн.

«Аграрний фонд» сплатив дивіденди майже на мі�

сяць раніше терміну, встановленого урядом (до 1

липня 2019 року).

TERRA FOOD
З ПОЧАТКУ поточного року молочний напрямок

TERRA FOOD поповнився новими експортними

ринками: продукція вперше була відвантажена до Га�

бону, Ірану, Болгарії, Македонії і Палестини. Про це

повідомила прес�служба компанії.

Таким чином, число країн, до яких компанія ек�

спортувала свою молочну продукцію, вже досягло

понад 60.

«Відкриття нових ринків — це важливе завдання в

експортній діяльності компанії, проте найголовніше

— в подальшому розвинути дистрибуцію бренду на

експортному ринку, побудувати довготривалі відно�

сини з бізнес�партнерами, і саме це є стратегічним

завданням департаменту експорту «ТЕРРА ФУД», —

зазначив директор з зовнішньоекономічної діяльності

компанії Максим Войтович.

Згідно з повідомленням, щорічна стратегія розвит�

ку експорту передбачає як відкриття нових ринків,

так і розвиток асортименту і нарощування обсягів на

фокусних ринках, куди експорт здійснюється вже 5,

10 і 15 років.

Corteva Agriscience
КОМПАНІЯ Corteva Agriscience завершила відокре�

млення від DowDuPont та сформувала незалежну

сільськогосподарську компанію.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, на Нью�Йоркській фондовій

біржі (NYSE) розпочинається торгівля звичайними

акціями Corteva під новим символом CTVA.

Розподіл звичайних акцій Corteva завершився 1

червня, при цьому кожен акціонер DowDuPont отри�

мав одну звичайну акцію Corteva за кожні три звичай�

ні акції DowDuPont станом на кінець дня 24 травня

2019 року. Акціонери DowDuPont також отримають

плату за будь�яку часткову акцію Corteva.

«Як нова, незалежна сільськогосподарська компа�

нія, ми зосереджені на раціональних інвестиціях в ін�

новації, щоб забезпечити природне зростання дохо�

дів, яке буде вище ринкового, і підвищити рентабель�

ність інвестованого капіталу», — зауважив виконав�

чий віце�президент і фінансовий директор Corteva Ag�

riscience Грег Фрідман.

LNZ Group
НАЦІОНАЛЬНА комісія, що здійснює державне ре�

гулювання у сферах енергетики та комунальних по�

слуг (НКРЕКП), видала Лебединському насіннєвому

заводу LNZ Group ліцензію на постачання природно�

го газу.

Як повідомляє  прес�служба компанії, про це

йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Крім постачання газу компанія планує отримати

ліцензію з постачання електроенергії.

За словами керівника енергетичного напрямку

LNZ Романа Кравця, основний фокус постачання

енергоносіїв — аграрний ринок.

«Ми пропонуємо зручні, зрозумілі та гнучкі меха�

нізми постачання енергоносіїв, також ми будемо

створювати максимально комфортні умови спожива�

чам в розрізі добового балансування газу та потужно�

стей», — зазначив Р.Кравець.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 06 червня 2019 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Остання ціна
Ринкова 

капіталізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 10,20 1 089 "1,0% "1,4%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 48,20 1 026 3,3% "4,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 24,40 158 1,2% 3,8%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 101,00 157 "1,0% "10,6%

ІМК Варшава IMC PW PLN 14,40 124 "1,4% 10,8%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,40 19 "2,0% "14,8%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,26 17 4,0% "7,1%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,43 3 "20,4% "34,8% 

З
а

 д
а

н
и

м
и

 «
ІВ

Е
К

С
 К

А
П

ІТ
А

Л
»

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •



Сергій Носок, головний зоотехнік ДП ДГ «Гонта�

рівка» Інституту тваринництва НААН: 

— ЖОДНОГО разу не пропускали виставку від її за�

снування. Цього разу привезли овець породи Прекос і

ВРХ м'ясної породи Шароле. Іноді возимо Українську

чорно�рябу молочну породу.

Зараз в господарстві тримають 1300 голів овець, дві

тисячі голів ВРХ, з яких 370 голів Шароле і молочні

чорна� і червоно�ряба. Дві породи овець тримаємо —

Прекос і Соківка. 

— Вівчарство зараз не дуже популярне? 
— Кому як. Цього року будемо нарощувати маточ�

не стадо, бо маємо 400 га площі під ярками, які не

придатні до обробітку. Проте можемо використовувати

ці землі під випас, а якщо матимемо дешевий корм, то

й рентабельність матимемо.

* * *

В'ячеслав Філоненко, директор ТОВ «Племзавод

«Біловодський», що на Луганщині, у сільському гос�

подарстві працює вже понад 20 років. І хоча за фахом

будівельник, 2012�го отримав звання Заслужений пра�

цівник сільського господарства України за досягнення

у селекції і генетиці: 

— ПРИЇХАВ показати, що ми робимо на Луганщині,

подивитись, що люди пропонують. Зараз думаю зай�

нятися гібридизацією, оскільки в чистоті Полтавська

м'ясна порода свиней, за якою підприємство має ста�

тус племзаводу, вже нікому не потрібна.

— Чому?
— Бо перестали сало їсти (посміхається). Усі м'ясо�

комбінати вимагають, щоб шпиг був завтовшки не

більше 10 мм. Тож спілкуюся з людьми, які тримають

породи Дюрок, Ландрас, Пьєтрен. Хочу виводити з

Полтавської F1, потім крити термінальним Дюроком. 

— АЧС вас не зачепила?
— Вона всіх зачепила тим чи іншим чином. Так,

впала ціна на свинину, оскільки господарі, щоб зали�

шити хоч якусь копійчину, не палять хворе стадо, а

продають м'ясо за низькою ціною. Це і додаткові ви�

трати. Я уже і санпропускник зробив, працівники в

мене миються двічі на день: і перед роботою, і після

роботи, форму перемо двічі на тиждень… Так, це пот�

рібно робити, але ж краще, щоб наука це питання ви�

рішила, бо пролетить якась пташка над свинарником,

залишить краплю… І все.

* * *

Олександр Степанов, засновник проекту

Prod.ua:

— ЗАРАЗ проект prod.ua являє собою мобільні додатки

для телефонів на системах IOs і Android, а також од�

нойменний веб�сайт, через які можна продавати і купу�

вати плодоовочеву продукцію. Спочатку це була гран�

това програма фонду USAID, щоб, так би мовити, піти

від базару і прийти до ринку. Зараз продовжуємо розви�

вати проект самостійно, створили веб�сайт, на якому

всі виробники можуть розмістити оголошення про

продаж своєї продукції. Це можна зробити як на сайті,

так і за допомогою мобільного додатку. Намагаємося

слідкувати за базою наших користувачів, допускаючи

до неї лише виробників, виключаючи посередників. 

— Як це перевіряється?
— Передзвонюємо, дізнаємося, що за юридичні

особи, чим займаються тощо.

— Це B2B проект? 
— Так, виключно B2B. Маємо далекосяжні плани,

щоб зробити з проекту біржу, подібну до бельгійського

аукціону belorta або голландського аукціону квітів

ФлораХолланд, де покупці можуть залишати заявки на

лоти, а також розглядати наявні лоти і залишати свої

пропозиції. Зараз працюємо в попередній версії, зби�

раємо базу даних фермерів. 

— І скільки назбирали?
— Близько тисячі.

— Були вже реальні покупки? 
— Так, вони зараз тривають, але угода реалізову�

ється поза торговельним майданчиком. Майданчик ще

не займається калібруванням, супроводженням угоди,

гарантуванням якості. Поки що просто привчаємо

людей користуватися цифровими інструментами при

здійсненні комерційної діяльності.

— Ваш інтерес який?
— Поки що жодного. Інструмент безкоштовний,

необмежена кількість безкоштовних оголошень. Ми,

звісно, можемо просувати за певний інтерес оголо�

шення в ТОП, але це не в пріоритеті. Головне зараз —

створити інструмент, запропонувати те, чим люди змо�

жуть користуватися. 

Крім того, плануємо створити подібні продукти для

зернового ринку, рішення для тваринників і поста�

чальників продукції для сільгоспвиробництва. Одним

словом, збираємося діджиталізувати аграрну галузь, як

найменш діджиталізовану у світі. 
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Продовження на стор. 12

БЛІЦ"ІНТЕРВ’Ю Під час роботи найбільшої профільної виставки «Агро;2019» крім
офіційної програми, матеріал щодо заходів якої дивіться на стор.5;6, у День
журналіста газетярі «Агропрофі» вирішили випадковим чином розпитати
експонентів — професіоналів агробізнесу і до того ж привітних співрозмовників,
про представлену ними продукцію, послуги, враження від заходів, роботу, життя;
буття і дізнатися все, що спало їм на думку. Пропонуємо читачам цей легкий
святковий і водночас діловий репортаж.



* * *

Григорій Кифорук працює рибоводом в ДУ «Ук�

раїнська виробничо�акліматизаційна станція»:  

— НА ВИСТАВЦІ показуємо рибу, що вирощується в

трьох державних установах: в Херсоні, Каховці, Ірклі�

єві. Наше господарство займається виключно акліма�

тизацією риб — вивчаємо, чи підходить наша вода для

певного виду риб, робиться біологічне обґрунтування

і на його основі заселяються нові об'єкти водного

світу. 

— Що цікавого привезли на виставку?
— Наприклад, веслоноса. Він, як добрива для

полів, вносиш більше добрив, урожайність збільшу�

ється. Те саме і з веслоносом, це донна риба, яка з дна

збирає їжу. Зрештою рибопродуктивність водойми

збільшується. 

— А щодо стерляді і осетра? Вони, бачу, теж при(
сутні. Чи багато виробляють цієї риби в Україні?

— Промислового виробництва практично немає.

Вирощується в основному для зариблення. 

— А чому так? Ви ж акліматизували, а чорна ікра
коштує дорого?

— Осетер стає плодовитим на 10�12 рік. І дає ікру

раз на 2�4 роки. Ось і рахуйте.

* * *

Щороку люди більше починають довіряти вітчиз�

няним виробникам ветпрепаратів. Про це розповіла

Ольга Троянська, заступник директора з маркетин�

гу «Укрветпромпостач»: 

— ЦЕ ВИКЛИКАНО, передусім, тим, що дедалі жор�

сткішими стають вимоги до реєстрації ветпрепаратів.

Обов'язковою стала вимога до сертифікації за стандар�

том GMP (Good Manufacturing Practic, Належна ви�

робнича практика).

Підприємство протягом багатьох років займається

виробництвом і реалізацією ветпрепаратів. Основне

наше завдання — забезпечення вітчизняних тварин�

ників ветпрепаратами, а також діагностичними засоба�

ми і предметами зоотехнії. 

Маємо понад 60 ветеринарних хіміко�фармацев�

тичних препаратів і 2 імуно�біологічних препарати. 

На підприємстві відпрацьована система управління

якістю згідно до міжнародного стандарту ISO 9001.

Також «Укрветпромпостач» першим серед вітчизняних

підприємств було сертифіковано за стандартом GMP

2012 року.

Виставка для нас — це можливість здобуття нових

контактів для співробітництва, а також підтримка

зв'язків з існуючими клієнтами. 

— На експозиції представлено виключно власне ви(
робництво?

— Так, ми представляємо виключно власне вироб�

ництво. Тут наявні такі групи препаратів, як антибак�

теріальні мазі, вакцини, вітаміни, препарати для ліку�

вання метритів, маститів тощо.

— Що нового привезли?
— Лінійку препаратів для лікування маститів. 

— Що порадите сільгоспвиробникам?
— Слід звертати увагу не лише на ціну препарату, а

й на системи забезпечення якості на підприємстві, на

відсоток діючої речовини в препараті. Також слід оби�

рати перевіреного постачальника.

* * *

Дещо незвично було бачити на аграрній виставці

рибоохороний патруль. Хоча насправді їхній моторний

човен уже не перший рік присутній на виставці. Роз�

повідає головний державний інспектор Київського

рибоохоронного патруля Михайло Бондаренко:

— НА ВИСТАВЦІ представляємо те, на чому працює�

мо — службовий транспорт. Це човен українського ви�

робництва, обладнаний мотором на 115 к.с. Також по�

казуємо заборонені знаряддя лову, проводимо профі�

лактичні бесіди, консультуємо по справі рибальства —

на що можна ловити, максимальний розмір вилову

риби тощо.

— Скільки рейдів проводиться щомісячно?
— Такі речі не плануються. Отримуємо інформа�

цію, їдемо на рейд. Що можу сказати, що цього року

порівняно з попереднім значно менше порушників на

водоймах, менше заборонених знарядь лову.

Зазначу, що моя робота не полягає лише в тому,

щоби ловити порушників, шукати, де вони ховають�

ся. Основна мета діяльності рибоохоронного патруля

— проведення профілактичної роботи, а порушників

ловимо як результат цієї діяльності.

— Вже закінчилася нерестова заборона на вилов
риби?

— Якраз закінчується. Зокрема в Київській області

з 7 червня можна ловити рибу з води, більше, чим на

один гачок, також з цього часу суб'єкти господарської

діяльності мають право на промисловий вилов риби.

— Які штрафи зараз?
— За різні порушення різні. Однак зазначу, що бра�

коньєром зараз бути дуже невигідно.

Інспектор нагадав, що попри закінчення нересто�

вої заборони, ловити можна не більше як на п'ять гач�

ків, а також про існування нормативів із добового ви�

лову риби.

* * *

Підприємство «Річ» представляло на виставці сту�

пиці для сільськогосподарської техніки власного ви�

робництва. Розповідає Руслан Симиренко, керівник

відділу продажів ТОВ НВП «Річ»:

— КОМПАНІЯ працює вже понад 12 років, на ринку

відомі більше в якості виробників деталей до рухомого

і вантажного складу, в основному деталей до залізнич�

ного транспорту. 

Але за останні два�три роки до нас стали звертати�

ся по мехобробку і виробництво запчастин для ґрунто�

обробної техніки, тож вирішили вперше взяти участь в

«Агро» в ролі учасника, привезли пробну партію про�

дукції, яку можемо виготовити.

— Тобто ви можете виготовити запчастину для
будь(якої техніки — нашої, іноземної?

— Так, до нас дуже часто зверталися з такими замо�

вленнями посередники. Проаналізувавши ситуацію,

вирішили, що потрібно виходити на ринок власноруч,

виключаючи зайву ланку посередників. 

— Чому звертаються саме до вас, а не, наприклад, до
інших виробників?

— На Дніпропетровщині, звідки наше підприєм�

ство, нас добре знають. Також маємо свою кузню, ме�

хобробку, гарячу і холодну штамповку. До того ж може�

мо виготовити замовлення за індивідуальними ескіза�

ми і технічними запитами замовника.

— Пропонуєте тільки ступиці?
— На цей час так. Але наш конструкторський відділ

розробляє інші позиції, щоб пропонувати аграріям вже

готовий певний каталог наших виробів. 

* * *

ФОП «Ключкін А.І.» пропонував відвідувачам допо�

міжне обладнання для зернових лабораторій.  

— У АСОРТИМЕНТІ лабораторні сита, розсіви,

млини, пробовідбірники, вологоміри, аератори зерн

ата багато іншого, — розповідає старший менеджер

Юлія Ткач. — Усе пропоноване середньої цінової ка�

тегорії. Виробничі приміщення становлять 300 кв.м.

В аграрних виставках беремо участь вже понад 10

років. 
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Новинка на цій виставці — прибор для визначення

числа падіння пшениці — нове дітище, яке рік букваль�

но у виробництві. Виготовлений виключно з нержавію�

чої сталі, він не проіржавіє, і буде служити роками.

— Прибор сертифіковано?
— Наразі проходить сертифікацію в «Укрметртест�

стандарті», але вже доступний для попереднього замо�

влення. 

* * *

Вінницький агрегатний завод має майже 140�

річну історію. Зараз на заводі близько працює 400 осіб.

Про гідравлічне обладнання, що він пропонує агра�

ріям, розповів менеджер Борис Яремчук:

— НАША продукція — це насоси і гідронасоси шесте�

рінчасті, гідроциліндри, а також рукава високого тиску.

Спектр застосування — уся сільськогосподарська техні�

ка: комбайни, трактори, обприскувачі борони тощо. 

— Це для нашої чи іноземної техніки?
— Переважно для техніки виробництва колишніх

країн СНД. Однак виробляємо і гідроциліндри, які ку�

пують для збирання техніки в Польщі. 

— По Україні замовлень вистачає?
— Море.

* * *

Кооперативи Родинний добробут і Родинний

равлик займаються вирощуванням зеленини і відпо�

відно равликів. Зразки продукції і привезли на вистав�

ку. Найбільше зацікавили, звісно, равлики. Про них

розповів Вадим Карпенко.

— ГОСПОДАРСТВО вирощує равликів Aspersa Maxi�

ma, Aspersa Muller. Маємо уявлення, як це робити, і до�

статньо великий досвід. Тож пропонуємо не лише кін�

цевий продукт, а це самі равлики та їхня ікра, а й маточ�

не стадо, для тих, хто хоче їх вирощувати, і навчання.

Маємо також розроблені програми для інвесторів і ОТГ.

— На якій території утримуєте стадо?
— Це 500 метрів квадратних опалювальних теплиць

і гектар поля під відкритим небом. Плануємо розви�

ватися далі і розширюватися.

— А равликам ще й теплиці треба? Навіщо?
— Щоб молоде покоління правильно і безпечно

росло. На волі у молодняка великий шанс загинути від

дощу, зміни температури. 

— Куди продаєте і якими партіями? 
— Від кілограма і вище. Реальні продажі йдуть до

ресторанів, на медицину.

— А на медицину навіщо?
— Побутує така думка, що равлики мають омолод�

жувальний ефект для шкіри за рахунок ферментів, які

вони виробляють. 

— Кому, на вашу думку, має сенс цим займатися?
Маю на увазі розмір. Наприклад, дачнику на 6 сотках
буде цікаво?

— Усе залежить від того, які обсяги продажів пла�

нуються. Якщо до 5 кілограмів, то можна облаштувати

все і на 6 сотках. 

* * *

Про техніку для садівництва розповів Сергій Пан�

ченко, комерційний директор ПП «Агрореммаш�

Спецтехніка», що входить до складу MaxiMarin

Group:

— Що показуєте на виставці?
— Як і зазвичай привезли мульчер Seppi для корчу�

вання, міжкущову фрезу Rinieri, лінійку техніки влас�

ного виробництва для садівництва: обприскувачі, по�

дрібнювачі, обрізувачі тощо. 

— Який раз берете участь в «Агро»? Як віддача від
виставки?

— Раз 15�й, певне. Виставка завжди на високому

рівні.

— Люди цікавляться? Вони розуміють, що саме ви
виставляєте?

— Хто як. Техніка спеціалізована, це не борона, яку

всі знають і розуміють. Але все одно цікавляться, по�

яснюємо.

— Тобто поки що вона не так популярна у садоводів,
як хотілось би?

— Так. Але вона просто незамінна у садівництві,

адже у цій галузі кожна одиниця техніки заміняє 10�20

одиниць робочої сили, тож «відбивається» за один�два

сезони. 

* * *

Увагу на виставці привернув величезний дрон, під

два метри в діаметрі. Повітряного гіганта представив

генеральний директор компанії «Aero Service Ukra�

ine» Сергій Петренко:

— НА ВИСТАВЦІ представляємо бензиновий сіль�

госпдрон для промислових обсягів… 

— А промислові обсяги — це скільки в гектарах?
— Дрон може обробити за робочий день 150 га, а

оскільки машина може працювати і вночі, то за добу

можна обробити до 300 га.

— Які саме операції за його допомоги можна здійсню(
вати? 

— Це внесення ЗЗР і добрив, але виключно рідких.

— Багато вже купили?
— Ми не продаємо дрони, а надаємо вже зазначені

послуги. Наш парк техніки становить зараз 4 дрони,

але плануємо збільшити його до кінця року до 15 оди�

ниць.

— Є якісь переваги використання дронів на цих опера(
ціях? Адже новинка краще с приймається, якщо від неї є
економічний ефект. 

— Так, ціла низка. Наприклад, використання ро�

бочого розчину в обсязі 2 л на га, що досягається за

рахунок зменшення краплі турбофорсункою. Рівно�

мірний розподіл розчину по двом сторонам листа, мо�

жливість роботи за будь�якої вологості ґрунту, відсут�

ність технологічної колії, за рахунок якої втрачається

частина посівів, та багато іншого.

Спілкувався Павло Мороз

Фото Павла Мороза і Костянтина Макульського
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Мінімальний врожай ріпаку
в ЄС за 10 років
ЕКСПЕРТИ французької консалтингової компанії Stra�

tegie Grains у своєму щомісячному звіті знизили оцінку

врожаю ріпаку в ЄС на 2019 рік з очікуваних раніше 18,85

млн тонн до 17,8 млн тонн, що на 11% поступається ре�

зультату роком раніше (20 млн тонн ) і може стати міні�

мальним показником за останні 10 років, передає ІА

«АПК�Інформ».

Як уточнюється, загальний прогноз знижений з огля�

ду на очікуване скорочення врожаю олійної у Франції, Ні�

меччині, Румунії та Польщі. Зокрема, в Німеччині прогноз

валового збору ріпаку був знижений на 430 тис. тонн в по�

рівнянні з оцінкою минулого місяця — до 3,12 млн тонн,

у Франції — на 370 тис. тонн, до 3,77 млн тонн.

У зв'язку з цим оцінка імпорту насіння ріпаку в ЄС у

2019/20 МР була підвищена аналітиками з 5,1 млн тонн

до рекордних 5,4 млн тонн (у 2018/19 МР — 4,1 млн тонн).

Очікується, що основними постачальниками ріпаку до

Євросоюзу в новому сезоні стануть Австралія і країни

Причорноморського регіону.

Також наголошується, що запаси насіння ріпаку в кра�

їнах блоку за підсумками 2019/20 МР можуть скоротитися

до 1,3 млн тонн проти очікуваних в поточному сезоні 1,9

млн тонн.

Світове виробництво
соняшнику скоротиться 

ЗГІДНО з прогнозами експертів Oil World, світове вироб�

ництво насіння соняшнику в майбутньому сезоні може

скоротитися на 1 млн тонн в порівнянні з результатом

2018/19 МР — до 51,4 млн тонн через очікуване зниження

врожаю соняшнику в Україні та країнах СНД, а також

зниження середньої врожайності у світі на 1�2%, передає

ІА «АПК�Інформ».

Зокрема, прогнозується, що виробництво насіння со�

няшнику в Україні може знизитися на 3,8% за рік — до

14,9 млн тонн проти 15,5 млн тонн, в Росії — на 7%, до

11,8 (12, 7) млн тонн.

У той же час, виробництво олійної в ЄС і Аргентині

може збільшитися — до 9,72 млн тонн (+1,25% на рік) і

3,9 млн тонн (+5,4%) відповідно.

Також відзначається, що, за прогнозами експертів, сві�

това переробка насіння соняшнику також може трохи

знизитися — з 47,5 млн тонн у 2018/19 МР до 46,7 млн

тонн в наступному сезоні, а кінцеві запаси за підсумками

2019/20 МР можуть скласти 3,7 млн тонн (�1,6%).

* 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 31 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) 184,82 5,0300 0,1350 5,0975 0,1300 5,2325 0,1350 5,3625 0,1400 5,4150 0,1300
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 173,79 4,7300 0,3100 4,8475 0,3150 5,0525 0,2975 5,2450 0,2775 5,3450 0,2450
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 202,82 5,5200 0,0400 5,6100 0,0600 5,7250 0,0650 5,8450 0,0600 5,8925 0,0300
CBOT Чикаго (Кукурудза) 168,10 4,2700 0,2275 4,3600 0,2350 4,4375 0,2400 4,5150 0,2225 4,5275 0,2050

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

322,52 8,7775 0,4800 8,8450 0,4800 8,9175 0,4825 9,1600 0,4775 9,2175 0,4575

США. Ставки океанського фрахту на 31 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) 37
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) 46

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) 30
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 05 червня 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 "4,0943 162,7486
CME – Вересень'19 "4,0943 167,3153

CME – Грудень'19 "4,0943 170,0711
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Червень'19 "1,5832 196,7775
Euronext – Серпень'19 "0,6400 194,8125

Euronext – Листопад'19 "0,4716 197,3389
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Липень '19 +13,8683 253,2359
TOCOM – Вересень '19 "1,7567 233,1731
TOCOM – Листопад '19 "2,7737 223,4652

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +6,0260 180,2646
CME – Вересень'19 +6,2464 183,4246

CME – Грудень'19 +6,3934 188,1277
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 "2,3018 200,7074
Euronext – Грудень '19 "1,9650 204,6373

Euronext – Березень '20 "1,6506 207,1637
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень'19 "0,6849 412,6432
Euronext – Листопад'19 "0,6737 415,4503

Euronext – Лютий'20 "0,6737 417,4152
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 "7,0780 169,9881
CME – Вересень'19 "5,5696 163,0261

CME – Грудень'19 "4,7573 159,3130
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 "4,4092 318,9353
CME – Серпень'19 "4,5562 321,9483

CME – Вересень'19 "4,4827 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 "3,6376 350,3109
CME – Серпень'19 "3,8581 352,1849

CME – Вересень'19 "3,8581 354,1690
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Липень'19 "0,5947 60,0661
CME – Серпень'19 "0,5727 60,1762

CME – Вересень'19 "0,5727 60,3084
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 "0,7709 256,7130
CME –Вересень'19 "1,5418 260,1271
CME –Листопад'19 "1,2114 261,0081

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Червень'19 0,0000 –
CME – Липень'19 "0,0114 0,3902

CME – Серпень'19 "0,0119 0,3894
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Червень'19 0,0000 –
CME – Липень'19 0,0000 2,2797

CME – Серпень'19 +0,0014 2,3161
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Липень'19 "4,6256 268,7225
CME – Жовтень'19 "3,3040 277,0925

CME – Березень'20 "1,5419 –
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* * *

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.

* * *

18 червня 2019 року в Києві відбудеться круглий

стіл: «Інвестиції в агробізнес. Що нового нам готує

час змін». Організатори: AgroGeneration та AgroInsigh�
texCo.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ під час круглого столу:
— Фінансові проекти та інвестиційні угоди
— Фінансування агробізнесу: які перспективи і вартість
фінансування сьогодні і в найближчому майбутньому?
— Вплив політичних ризиків і невизначеності на інвесту�
вання та фінансування аграрного бізнесу
— Проблеми і перспективи фінансування проектів з пере�
робки — чи є перспектива?
— Що нового нам готує Кіпр та Мальта.
— Чи є життя після смерті офшорів та чи можуть євро�
пейські юрисдикції стати альтернативою для прозорого
корпоративного структурування.
— Новий Інвестиційний кодекс України — шлях до гармо�
нізації інвестиційного клімату країни.

* * *

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 червня 2019 року у смт. Котельва Полтавської
області відбудеться Національний День Ферми на базі

ТОВ «Агрофірма «Маяк». Організатори — АВМ, ВАР,
компанія Dykun, Агрофірма «Маяк», мережа магазинів
«Рідне село».
15 серпня 2019 року у смт. Білогір'я Хмельницької
області відбудеться Національний День Ферми на базі

ТОВ НВА «Перлина Поділля». Організатори — АВМ,
ВАР, компанія Dykun.
29 серпня 2019 року у м.Шпола Черкаської області
відбудеться Національний День Ферми на базі СПОП

«Відродження». Організатори — АВМ, ВАР, компанія
Dykun.
Національний День Ферми — унікальна подія в галузі тва�
ринництва України. Це можливість на прикладі передо�
вих вітчизняних тваринницьких господарств різних регіо�
нів детально розглянути алгоритм заготівлі грубих кормів
з поля до кормового столу, відвідати змістовну екскурсію
по сучасній молочно�товарній фермі у супроводі пред�
ставників підприємства та визнаних експертів, прийняти
участь у спеціалізованих практичних майстер класах.
Національний День Ферми збере близько 300 учасників
з усієї України —  керівників та спеціалістів провідних мо�
лочно�товарних ферм України, представників комерцій�
них компаній, галузевих об'єднань, експертів галузі.

* * *

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 можна
ознайомитись із виробниками сучасних засобів захисту
рослин, допоміжних продуктів, добрив і техніки для орга�
нічного виробництва або 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 аг�

рарних інновацій «Нове Зернятко» — Настасів�2019.
Організатор — 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 познайомить
відвідувачів із власною історією успіху, розповість про
досвід введення нових технологій, а також надасть прак�
тичні поради з приводу актуальних проблем садівництва.
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.

* * *

18�20 липня 2019 року в Херсоні відбудеться XI

Міжнародна агропромислова виставка і форум з

розвитку фермерства АГРОПОРТ Південь Херсон

2019. Організатори — Департамент АПР Херсонської
ОДА та Aviabrand LLC. Форум проводиться за підтримки
Мінагрополітики та Херсонської ОДА.
Серед ключових тем — інвестиційний потенціал Південної
України, логістика с/г продукції (у тому числі — річкові
перевезення), зрошення, овочівництво, садівництво, ви�
норобство, тепличне господарство, виробництво органіч�
ної продукції, рибальство, молочне скотарство, птахів�
ництво, ланцюги доданої вартості (переробка с / г про�
дукції), туризм, енергоефективні технології, а також — ді�
джіталізація сільського господарства. Усі три дні роботи
заходу проходитимуть демонстраційні покази в полях. 
До участі в АГРОПОРТ у Херсоні запрошені агровироб�
ники з Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропе�
тровської, Запорізької, Кіровоградської областей.

* * *

14 серпня 2019 року у с.Велика Олександрівка Бо�
риспільського району Київської області на базі ТОВ
«Агро�Регіон» відбудеться польова подія «УКАБ Агро�

технології». Організатори — Асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent.
На полі площею 21 га будуть випробувані у роботі 20+
сучасних с/г агрегатів для основного та передпосівного
ґрунтообробітку. Більше 50 компаній представлять інно�
ваційні агротехнології та актуальні технічні рішення у ста�
тичній експозиції. В рамках події можна оцінити резуль�
тати роботи 8 сівалок різних світових брендів на демон�
страційних ділянках посіву кукурудзи.
Під час заходу в польових умовах випробовуватимуться
плуги, дисколапові агрегати, глибокорозпушувачі, важкі
дискові борони, стерньові культиватори, агрегати strip�till
та агрегати вертикального обробітку ґрунтів, розкидачі
мінеральних добрив, агрегати передпосівного обробітку.
Усі бажаючі зможуть пройти експрес�навчання на май�
стер�класах, присвячених: вибору і впровадженню тех�
нологій точного землеробства; налаштуванню причіпної
техніки; тест�драйву тракторів; управлінню дронами.
УКАБ Агротехнології підготували багато сюрпризів,
серед яких:
— Нагородження кращих спеціалістів агросектору, пере�
можців премії Агро Champions;
— Вечірнє лазернешоу під відкритим небом Агро Disco;
— Встановлення рекорду України.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
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Мачу>Пікчу
МАЧУ�ПІКЧУ, одне з міст інків, було обрано ще одним

новим дивом світу недаремно. Через його розташування,

архітектуру, а головне — збереженість у недоторканному

стані з часів інків.

Мачу�Пікчу — це місто, що втратило своє ім'я і призна�

чення. Це його нова назва, і ніхто не знає, як його назива�

ли самі інки, адже місто було забуте на майже 400 років.

Їхні нащадки без викрутасів назвали його «Стара верши�

на», назва так і прижилася. 

Дослідники вважають, що Мачу�Пікчу заснував у 15 ст.

правитель Пачакутек. А от мета заснування досі залиша�

ється невідомою — місто могло бути як священно�ритуаль�

ним, так і звичайною дачею правителя. Що й не дивно,

адже Пачакутек цілком міг собі це дозволити: за його пра�

вління інкська держава стала найбільшою імперією давньої

Америки, яка нараховувала, за різним даними, від 6 до 12

млн підданих. 

Нинішні архітектори у захваті від мистецтва інків, що вті�

лилося у Мачу�Пікчу. Зокрема, це масивна система фунда�

ментів і підпірних стін, які не дають зливам і оповзням знести

місто з доволі крутої гори. Вони тримають і численні тераси,

які дозволяли вирощувати сільськогосподарські культури. 

На думку інженера�будівельника Кеннета Райта і ар�

хеолога Альфредо Валенсії Сегарра, більше половини зу�

силь, витрачених на будівництво, пішло на підготовку ді�

лянки, дренаж і роботи по закладці фундаменту.

Ще один предмет цікавості архітекторів — полігональ�

на кладка каміння, коли величезні моноліти, іноді вагою

кілька тонн, ідеально підганялися один до одного, утворю�

ючи багатокутники�полігони. Полігональна кладка відома

багатьом народам, проте вважається, що інки довели май�

стерність її укладання до найвищої точки. Примітно, що

більшість споруд збудовано без використання клейового

розчину, каміння трималося лише за рахунок власної ваги,

однак стіни успішно витримали ось уже 6 віків. 

Мачу�Пікчу — не єдине подібне місто, таких резиденцій

існує три, проте збереглося лише Мачу�Пікчу — всі вони

розраховані на невелику кількість жителів, до 1200 осіб.  

Іспанські конкістадори 1572 року остаточно підкорили

імперію інків, поклавши край її п'ятивіковій історії. У біль�

шості міст, які вони завойовували, не збереглася виключно

інкська архітектура. Тим не менше, до Мачу�Пікчу заво�

йовники так і не дісталися. З якихось причин місто саме

збезлюділо 1532 року.

Давнє місто відкрив світові американський дослідник з

Єльського університету, професор Хайрам Бінгем 24 липня

1911 року, після того як льотчики побачили давнє поселен�

ня з літака. Коли вчений дістався сюди в супроводі виділе�

ного урядом загону охорони і місцевого хлопчика�провід�

ника, він виявив незначну кількість мешканців, які жили

там вільно від держави, а відтак і від військового обов'язку

і податків.

І нехай Мачу�Пікчу не унікальне і не найвище місто

над рівнем моря, перуанці, а також інші нащадки інкської

культури вважають поселення символом їхнього зв'язку з

великою цивілізацією минулого, частиною історії, яку за�

войовники не змогли перекроїти на свій лад.

Чичен>Іца
ЦИВІЛІЗАЦІЯ майя — яскравий приклад швидких змін у

житті цілих народів. З ІІІ по Х ст. н.е., які вважалися епо�

хою розквіту цивілізації, майя зводили кам'яні споруди, які

не поступалися давньогрецьким того ж періоду. Ця цивілі�

зація знала календар і математику, мала писемність… І все

це втратила. Що саме трапилося в середині Х ст. н. е., мо�

жемо лише гадати, знову ж таки, завдяки іспанським кон�

кістадорам, які через п'ять століть з ретельністю релігійних

фанатиків знищували все, що суперечило християнству, в

тому числі письмові згадки. 

Нині дослідники не можуть дійти згоди, що саме зни�

щило цю культуру — чи природні чинники: нестача ресур�

сів та дедалі зростаюче населення; чи завойовницькі амбі�

ції сусідів.  

Масштаби справді вражають: знайдено близько 1000

міст культури майя, але не всі з них розкопані або дослі�

джені археологами. Також було знайдено близько 3000 по�

селень.

Одне з таких міст стало 2007 року новим дивом світу.

Це Чичен�Іца, політичний і культурний центр майя на пів�

ночі півострова Юкатан у Мексиці. 

Те, що зараз відомо археологам і історикам: місто було

зведене близько 455 р. н.е. Основні його споруди зведено

до VII ст. н.е., інші належать до культури тольтеків, що за�

хопили місто Х ст. Наприкінці XII ст. Чичен�Іца цілком

знелюдніла, і XVI століття конкістадори зафіксували лише

величні руїни.

Найбільш цікаві пам'ятки, знайдені в процесі археоло�

гічних досліджень, це храм Кукулькана, обсерваторія, сім

майданчиків для гри у м'яч, храм воїнів, священний сенот

— природній колодязь, який використовувався для жер�

твоприношень. 

Храм Кукулькана — близького родича Кетцалькоатля в

ацтеків — був розташований на вершині 24�метрової піра�

міди, де відбувалися жертвоприношення божеству. Храм

був побудований таким чином, що щорічно у дні весняно�

го й осіннього рівнодення тінь східчастих ребер сходинок

піраміди падає на балюстраду, при цьому створюється вра�

ження, що по піраміді повзе змій. Безсумнівно, давнім

майя при цьому здавалося, що це сам Кукулькан спустився

на землю. Туристи їздять до Чичен�Іци саме подивитися на

цей процес. 

Цікаво, що уряд мексиканського штату Юкатан 2010

року викупив землі під містом у їхнього власника за $18,7

млн. Причому ініціатором угоди виступив сам власник з

метою збереження пам'яток історії. 

Тадж>Махал
З МОМЕНТУ виникнення релігій з'явилися і люди, які

вкрай хотіли влаштувати собі якомога краще посмертя.

Прикладом є єгипетські піраміди або галікарнаський ма�

взолей. Чи, може, щось інше штовхало цих людей спору�

джувати грандіозні будівлі, наприклад, надія на пам'ять

людства? Хто знає. 

Як би там було, а XVII ст. в індійському місті Агра був

збудований Тадж�Махал — мавзолей�усипальниця падіша�

ха Шах�Джахана і його перської дружини Мумтаз�Махал.

Падішах замислився про усипальницю, коли його дружина

померла під час пологів чотирнадцятої дитини.

Ця грандіозна споруда нині вважається кращим прикла�

дом архітектури стилю моголів, який поєднує елементи ін�

дійського, персидського й арабського архітектурних стилів.

Для транспортування мармуру та інших матеріалів до

місця будівництва був зведений 15�кілометровий пандус з

утрамбованої землі, і 30 биків на спеціально запроектова�

них візках тягли блок за блоком на будівництво. Ретельно

розроблена конструкція з блоками використовувалася для

підняття каміння на потрібний рівень. Вода для потреб бу�

дівництва добувалася з річки за допомогою канатно�відер�

ної системи з використанням тварин і зливалася в велику

ємність, звідки піднімалася в розподільчий резервуар. Звід�

ти вона розподілялася по трьом допоміжним ємностям і по

трубам транспортувалася до будівельного комплексу.

На будівництво гробниці знадобилося близько 12 років.

Решта складових архітектурного комплексу зводилася по�

слідовно наступні 10 років: мінарети, мечеть, великі воро�

та. Оскільки будівництво велося етапами, існують різні вер�

сії, що саме слід вважати закінченням будівництва Тадж�

Махала. Наприклад, сам мавзолей був завершений до 1643

року, але після цього роботи тривали на частині комплексу.

Матеріали для будівництва Тадж�Махала доставлялися

з усієї Індії і з багатьох місць Азії, для їх транспортування

використовувалося понад 1000 слонів. Напівпрозорий

білий мармур привозили з Раджастану, яшму з Педжабу, не�

фрит і гірський кришталь з Китаю, бірюзу завозили з Тибе�

ту, лазур з Афганістану, сапфіри з Шрі Ланки, сердолік з

Аравії. В цілому 28 типів дорогоцінних і напівкоштовних

каменів були інкрустовані в білий мармур. На будівництві

працювало понад 20 тис. осіб. 

До нас дійшли цікаві технологічні і логістичні рішення

при будівництві. Зокрема, мінарети, що оточують усипаль�

ницю, мають невеличкий ухил, щоб у разі руйнації вони не

зачепили основну споруду.

Також цікавою видається така згадка: будівельники на�

рікали, що використання суцільних будівельних лісів із

цегли на значний час, читай роки, затримає завершення

будівництва, так би мовити, «під ключ», адже їх потрібно

буде ще розібрати. За легендою, рішення запропонував сам

Шах�Джахан: він оголосив, що будь�хто може взяти собі і

залишити стільки цегли, скільки побажає, і ліси були розі�

брані селянами практично за ніч.

Підготував Павло Мороз

Дива світу — 
сім замало
Завершуємо розповідь про нові дива світу. Нагадаємо, що існує кла�

сичний перелік, який сягає ще часів Александра Македонського. А

2007 року стартував проект, метою якого став пошук сучасних семи

див світу. Вибори нових семи див з відомих архітектурних споруд від�

бувалися через SMS, телефоном або через мережу Інтернет. Результа�

ти оголосили 7 липня 2007 року.




