
«НІБУЛОН»
відкрив 
12�й термінал 
на річках України
Сучасний і, без перебільшення, най�

більш технологічний в Україні річковий

перевантажувальний термінал — філія

«Тернівська» ТОВ СП «НІБУЛОН», розпо�

чав активну роботу на Запоріжжі. 

РІЧКОВИЙ термінал у селі Тернівка Віль�

нянського району почав приймати зерно но�

вого врожаю від першого дня так само ново�

го 2019/2020 маркетингового року, його ж

урочисте відкриття сталося 2 липня за чи�

сленної кількості люду. Він сформував нара�

зі вже цілу дюжину збудованих «НІБУЛО�

Ном» річкових терміналів і став загалом 27

інфраструктурним об'єктом компанії та тре�

тім її надсучасним зерновим терміналом у

Запорізькій області.

Цей важливий логістичний об'єкт висо�

кої складності було зведено в традиційні для

компанії стислі терміни, за чотири місяці.

Вартість інвестицій сягнула рекордних $23

мільйонів через значний обсяг проведених

робіт. Так, завдяки «НІБУЛОНу» замулена

донедавна річка — Плоска Осокорівка, що

впадає в Дніпровське водосховище, на 15�

кілометровому відрізку водного шляху нині

стала безпечно судноплавною. 

Тож філія «Тернівська» — це черговий

поступ у реалізації нібулонівського інвести�

ційного проекту з відродження річок Дніпро

і Південний Буг як транспортних артерій

України, розвитку судноплавства і суднобу�

дування в нашій країні, започаткованого 10

років тому. Потужності термінала дозволя�

ють приймати до 300 тис. тонн зерна на рік,

що розвантажить автошляхи лише Запорізь�

кої області на понад 12,5 тис. вантажівок

щорічно. З початком його роботи загальний

обсяг елеваторних потужностей «НІБУЛО�

На» сягне 2 млн тонн одночасного зберіган�

ня і дозволить відчутно спростити зернову

логістику.

Продовження на стор. 4�5 
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ЧАЙКІВСЬКИЙ Іван Адамович: засновник компанії

«Агропродсервіс» на Тернопільщині.

Земельний банк: 45 тис. га.

Напрямки діяльності: рослинництво, насінництво,

тваринництво, птахівництво; м'ясокомбінат, соєвий

завод, елеваторні комплекси.

Коли досвідчений аграрій стає політиком — у гро�

мадян є шанс зменшити споживання валер'янки, без

якої неможливо пильнувати за державотворенням у

країні. Запит суспільства на нові обличчя, на оновлен�

ня системи є таким потужним та пристрасним, що у

романтичному пориві втрачається здоровий глузд, ус�

відомлення наслідків та інстинкт самозбереження.

Некомпетентність окремих керівників, брак управ�

лінського досвіду та недоформованість власної пози�

ції політиків можуть призвести до чергового витка

розчарування суспільства.

Людина, яка 20 років керує агропідприємством,

створивши зі збиткового сучасне і потужне, де пра�

цює 2,5 тис. людей, системно розвиває та розширює

бізнес на тлі повної сплати податків (лише торік — це

майже 200 млн грн) — може керувати трьома Украї�

нами і на додачу ще однією Одеською областю.

Ефективний бізнес — оаза в пустелі
ВСІ УСПІШНІ аграрії мають невиліковний господарський

підхід, таку собі профдеформацію. Стратегічне мислення,

практичне знання економічних законів та спрямованість на

результат гартуються у процесі роботи, хочеш ти цього чи ні.

Аграрії не беруться за сумнівні, безперспективні проекти, а якщо

беруться — можна вмощуватися зручніше та спостерігати за тим,

як підприємницька винахідливість вкотре рятує світ.

— Іване Адамовичу, що такого трапилося, що змусило вас
зайнятися громадсько�політичною діяльністю?
— Чесно? (усміхається) Дістало! Я вирішив іти в велику політику

у серпні минулого року. Підготувався та передав бізнес партнеру,

звільнивши простір для іншого напрямку роботи. На двох

стільцях не всидіти — займатися і виробництвом, і політикою

неможливо. Якби я не був управлінцем і не бачив тих помилок,

яких припускаються посадовці, якби я не бачив можливостей для

економічного зростання, які ми втрачаємо — мені би простіше

жилося!

Якби я на власному досвіді не переконався і не доводив

щодня, що можна платити податки, можна платити «білу»

зарплатню, можна планувати та розвивати бізнес — я б мовчав,

але мати вищий рівень життя дійсно можна.

Читайте на стор. 8�9 

Іван Чайківський: 

Робіть сьогодні те, що інші не хочуть, 
і завтра житимете так, як інші не зможуть
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НАУКА І ТЕХНІКА
КОСМІЧНА ЧИ ЗЕМНА?

Днями Державне космічне агентство України (ДКАУ)
запросило нас у прес�тур до Конструкторського бюро
«Південне» ім.М.К.Янгеля (м.Дніпро). Підприємству
цього року виповнилося 65! Саме тут проектують і
виготовляють ракетоносії, що виводять супутники на
орбіту Землі.

НАУКУ — У ВИРОБНИЦТВО
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ НААН
Наприкінці червня Національна академія аграрних
наук провела вже традиційний День поля на своєму
демополігоні на Київщині, де висіяно 1223 різновиди
сільгоспкультур. Тут представлені основні, найбільш
перспективні сорти останніх років, які занесені до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні.

ПЕРЕДПЛАТА	2019
Шановні читачі! Триває передплата�2019!

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990



У Мінагрополітики роз'яснили
щодо заборони приймання
молока другого ґатунку 
ЗАБОРОНА приймання молока ІІ ґатунку, що почне діяти з 2020

року, стосується не продукту, який виробляють домогосподарства,

а забрудненого молока, вміст мікроорганізмів в якому перевищує

максимально допустимий. Про це повідомив очільник директо�

рату безпечності та якості харчової продукції Мінагрополітики

Микола Мороз, передає кореспондент УНН.

«На даний час дозволяється бактеріальне забруднення до 3 млн

мікроорганізмів. Для порівняння — в Європі ця цифра становить

100 тис. Жодна країна серед наших сусідів не має таких вимог —

500 тис. у Росії, 500 тис. — у Білорусі. Ми говоримо, що нам треба

встановити ці вимоги хоча би на мінімальному рівні. І ця норма не

стосується молока від селян — вона стосується рівня забруднення

молока», — зазначив чиновник.

За його словами, є певні нескладні заходи, яких можуть вжити

домогосподарства для того, щоб забезпечити забір молока на на�

лежному рівні безпеки. Нещодавно вони були презентовані, тож

селяни можуть реалізувати їх задля того, щоб продовжувати здава�

ти молоко підприємствам уже після 2020 року, коли вступить в

силу заборона на приймання молока ІІ ґатунку.

При цьому він підкреслив, що Мінагрополітики не встано�

влює вимоги до молока — їх визначає стандарт, який уже затвер�

джений.

У Мінагрополітики 
готують зміни до 
держпідтримки фермерства
У МІНІСТЕРСТВІ аграрної політики та продовольства України

працюють над внесенням змін у Порядок використання коштів

для розвитку фермерських господарств. Про це повідомляє прес�

служба відомства.

Нагадаємо, цьогоріч на державну підтримку агропромислового

комплексу у Держбюджеті України виділено 5,909 мільярдів

гривень. 

Зокрема, у профільному відомстві пропонують внести такі

зміни до вищезгаданого порядку:

— додати зернові кооперативи до отримувачів фінансової під�

тримки;

— компенсувати кооперативам частину вартості за закуплену

техніку та обладнання іноземного виробництва;

— збільшити розмір компенсації кооперативам за придбану

техніку та обладнання з 70% до 80%;

— збільшити суму відшкодування за насіння із 80 тис. грн до

160 тис. грн;

— додати новостворені фермерські господарства до отримува�

чів бюджетної субсидії на один гектар оброблюваних угідь;

— збільшити термін кредиту на витрати пов'язаних із будів�

ництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподар�

ського призначення з 3�х до 5�ти років.

ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики,

станом на 2 липня 2019 року у 20

областях України аграрії розпоча�

ли збирання ранніх зернових та

зернобобових культур. 

Так, до звітної дати з площі 1,9

млн га (19% до прогнозу) намоло�

чено 6,1 млн тонн зерна. Зокрема,

пшениці зібрано 3,4 млн тонн з

площі 1 млн. га (15%), ячменю —

2,5 млн тонн, які намолочені з 750

тис. га (30%). Горох обмолочений

на 128 тис. га (45%), урожай бобо�

вої складає 267 тис. тонн.

Станом на 3 липня агровироб�

ники Херсонської області зібрали

перший мільйон тонн ранніх зер�

нових, повідомляє прес�служба

ОДА. На цю дату обмлочено май�

же половину від запланованої пло�

щі, яка складає цьогоріч 667 тис.

га, при цьому через сприятливі по�

годні умови середня врожайність є

дещо вищою і становить 33 ц/га.

За такої динаміки Херсонщина

може зібрати близько 2,4 млн тонн

урожаю ранніх зернових культур.

Якість цьогорічної озимої пшени�

ці є кращою, не нижче 3 класу.

Крім того, в Україні триває

збирання озимого ріпаку: обмоло�

чено 277 тис. га (21%), з яких при

врожайності 19,5 ц/га зібрано 539

тис. тонн.

Аграрна 
статистика
Протягом січня�травня

цього року витрати на ви�

робництво сільськогоспо�

дарської продукції зросли

на 4,6%, порівняно з анало�

гічним періодом минулого

року. Про це свідчать дані

Державної служби стати�

стики України.

У РОЗРІЗІ галузей витрати на

виробництво продукції рос�

линництва піднялися на 4,5%,

а тваринництва — 4,6%. Ціни

на матеріально�технічні ресур�

си промислового походження,

що споживаються сільським

господарством, зросли на 5%.

Порівняно з квітнем цього

року витрати знизилися на

1,5%. Тоді як витрати в рос�

линництві зменшились на

1,8%, у тваринництві — на

0,5%.

Водночас у відомстві зазна�

чають, що тільки кожне друге

велике та середнє за розміром

сільськогосподарське підпри�

ємство було прибутковим про�

тягом січня�травня 2019 року.

Протягом І кварталу цього

року 50% великих та малих

сільгосппідприємств отримали

чистий прибуток, який у сумі

склав 151,1 млн грн, тоді як

діяльність інших 50% виявила�

ся збитковою із чистим  збит�

ком 144,5 млн т. Рівень рента�

бельності операційної діяльно�

сті підприємств становив

5,7%, а рентабельність всієї

діяльності — 0,3%.

Вищий відсоток прибутко�

вих підприємств спостеріга�

ється серед виробників харчо�

вих продуктів, напоїв та тютю�

нових виробів: тут 68,6% вели�

ких та середніх підприємств

були прибутковими із загаль�

ним фінансовим результатом

4,49 млрд грн. Попри це, рен�

табельність їхньої операційної

діяльності була нижчою, ніж в

сільськогосподарських під�

приємствах, і склала 3,8%

(рентабельність всієї діяльно�

сті — 1,6%).

Якщо говорити про інші

види економічної діяльності,

то найбільш рентабельну опе�

раційну діяльність мали під�

приємства, зайняті операціями

з нерухомості — 39,8% (63,5%

прибуткових підприємств) та у

сфері інформації і телекомуні�

кацій — 24,3% (85,1% прибут�

кових підприємств).
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За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

04.07.2019

Зміна 
за тиж+

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 548,6 +0,3% +1,9%
РТС (RU) 1408,5 1,7% 31,8%
WIG 20 (PL) 2356,1 0,6% 2,4%
WIG Ukraine (PL) 433,2 4,1% 2,6%
DAX* (DE) 12631,4 2,6% 19,6%
S&P 500* (US) 2995,5 2,8% 19,5%

Жнива�2019

НАЦІОНАЛЬНА академія аграрних наук

України пропонує передавати аграріям в

оренду свої землі, які не використовуються.

Про це на 29�му з'їзді Асоціації фермерів

заявив президент НААН Ярослав Гадзало. 

«Планується, що частина земель, яка на

сьогодні не використовується, передавати�

меться в оренду для сільськогосподарсько�

го використання на строк до 7 років. Зви�

чайно, цей процес має відбуватися прозо�

ро, без різноманітних спекуляцій. Тому

нашою академією було створено та переда�

но до відповідного комітету Верховної

Ради законопроект, який передбачає вне�

сення поправок до деяких законодавчих

актів, які регулюють передачу в оренду зе�

мельних ділянок, що перебувають у постій�

ному користуванні наукових установ. Він

покликаний зробити процес передачі про�

зорим, без прихованих схем та маніпуля�

цій», — сказав Ярослав Гадзало.

Зокрема, завдяки запропонованим

нами доповненням буде чітко прописані

строки, на які земля передається в оренду.

В даному випадку вони складають не біль�

ше 7 років.

«Також, щоб уникнути спекуляцій на

ринку землі, нами було запропоновано до�

повнити частину шосту статті 93 Земельно�

го кодексу України, та статтю 8 Закону Ук�

раїни «Про оренду землі», які стосуються

передачі ділянки у суборенду, наступними

словами: «крім земельної ділянки держав�

ної власності, яка передається в оренду із

постійного користування наукових установ,

організацій, підприємств Національної ака�

демії аграрних наук України», — заявив він.

Ще одним важливим пунктом, який

має не допустити тіньових схем та незакон�

ного використання земель НААН, є той

момент, що укладання договору оренди зе�

мельної ділянки із земель Національної

академії аграрних наук України буде здій�

снюватися за результатами аукціону через

систему ProZorro.

НААН пропонує аграріям орендувати свої землі



Кабінет Міністрів заборонив 
добрива з Росії
КАБМІН вніс зміни до переліку товарів, заборонених до

ввезення з Росії. До нього потрапили мінеральні добри�

ва та корми для тварин, продукція ветеринарної меди�

цини, обладнання для виробництва хлібобулочних ви�

робів.Про це йдеться на Урядовому порталі.

До переліку заборонених добрив потрапили:

— добрива мінеральні або хімічні, азотнi (КВЕД

3102);

— добрива мінеральні або хімічні, фосфорнi (КВЕД

3103);

— добрива мінеральні або хімічні, калiйнi (КВЕД

31034);

— добрива мінеральні або хімічні з вмістом двох чи

трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калiю;

— iншi добрива; 

— товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних фор�

мах або в упаковках масою брутто не бiльше як 10 кг

(КВЕД 3105).

40% харчовиків працювали 
з порушеннями
МИНУЛОГО року близько 40% виробників харчової

продукції в Україні працювали з порушеннями. Про це

повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир

Лапа, передає УНН.

«Кількість приписів — 9343, які свідчать про певні

порушення, тобто близько 40% господарюючих суб'єктів

так чи інакше працюють з порушеннями», — зазначив

В.Лапа.

За його словами, окрім того, було ухвалено 266 рі�

шень про тимчасове припинення виробництва або обігу

харчової продукції. Як пояснив чиновник, такі рішення

ухвалювались за наявності загроз життю і здоров'ю

людей. При цьому він додав, що минулого року у сфері

безпечності і ветмедицини було здійснено 25,3 тис. пере�

вірок, близько 13 тис. з яких — позапланові.

«Після 4 років мораторію на перевірки, коли госпо�

дарюючі суб'єкти не звикли до перевірок і до того, що їм

необхідно дотримуватись вимог закону, зрозуміло, що

поки що ці результати не вельми оптимістичні», — наго�

лосив В.Лапа.

Олійники говорять 
про можливу нестачу 
вагонів�цистерн
ВІДПОВІДНО до розпорядження АТ «Укрзалізниця» від

24.06.2019, починаючи з 1 липня 2019 року вводиться об�

меження використання вагонів�цистерн, моделі яких не

призначені для перевезення харчових наливних вантажів,

зокрема рослинних олій. На думку асоціації «Укролія�

пром», це може привести до колапсу на олійному ринку

України через нестачу спеціалізованих цистерн, адже

«Укрзалізниця» встановила всього 20�денний перехідний

період, «що практично унеможливлює зміну спеціалізації

цистерн». Про це йдеться в офіційному листі «Укролія�

пром» до АТ «Укрзалізниця», передає «АПК�Інформ».

«Укрзалізниця» вимагає, щоб усі цистерни для пере�

везення харчових наливних вантажів були перереєстрова�

ними, якщо ж компанія не встигне цього зробити, пла�

титиме на 20% більше «за особливі умови перевезення».

Як уточнили в асоціації, до «Укроліяпром» вже звер�

таються учасники ринку з повідомленнями про можливе

закриття своїх потужностей через неможливість забез�

печення відвантаження своєї продукції в разі набуття

чинності розпорядження «Укрзалізниці».

«Розпорядження АТ «Укрзалізниця» щодо обмежен�

ня використання вагонів�цистерн призведе не тільки

до збільшення витрат при перевезенні, а й до дефіциту

вагоно�цистерн у цілому, як і з парком вагонів�зерново�

зів для перевезення шроту», — акцентували в «Укролія�

пром».

На думку учасників ринку, варіантами вирішення

даної проблеми можуть бути:

— надання дозволу на перевезення рослинних олій у

цистернах, призначених для перевезення нафтопродук�

тів, в яких понад 10 років перевозили олії рослинні, за

умови дотримання вимог технічної документації по ван�

тажопідйомності цистерн і вимог АТ «Укрзалізниці»

щодо нанесення на цистерни попереджувальних знаків і

трафаретів, відповідно до Правил перевезень наливних

вантажів;

— відстрочка введення обмежень на перевезення

олій рослинних у нафто�бензинових цистернах на рік,

враховуючи, що від липня поточного року починається

масова переробка насіння олійних культур, зокрема на�

сіння ріпаку, і виробництво рослинних олій і шроту.

«Укрзалізниця» залучатиме
іноземний капітал
АТ «Укрзалізниця» вперше за 6 років залучає фінансу�

вання з міжнародного ринку капіталу через випуск євро�

облігацій на $500 млн з кінцевим терміном погашення до

2024 року і з прибутковістю 8,25% річних. Про це в мере�

жі Facebook поінформував голова правління «Укрзаліз�

ниці» Євген Кравцов, повідомила прес�служба «УЗ».

«Учасники міжнародного фінансового ринку деталь�

но аналізують показники діяльності потенційного пози�

чальника і його середовища, без популізму і тільки на

реальних цифрах, і такий інтерес кваліфікованих інве�

сторів — це саме яскравий показник впевненості в на�

дійності і стабільності «Укрзалізниці» в довгостроковій

перспективі», — акцентував він.

Відзначається, що завдяки успішному розміщенню

єврооблігацій платіжне навантаження на «Укрзаліз�

ницю» найближчими роками буде зменшено, що дозво�

лить компанії успішно розвиватися.

АГРОПРОФІ
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ЯК ПОВІДОМЛЯЮТЬ у Мін�

агрополітики, станом на 3

липня за кожну наявну на 1

січня корову сільгоспвиробни�

кам нараховані 275,9 млн грн

спеціальної бюджетної дотації

за утримання корів молочного,

молочно�м'ясного та м'ясного

напряму продуктивності.

Такою підтримкою скори�

стаються 885 суб'єктів господа�

рювання за утримання ними

306600 корів. Зокрема, 120,1

млн грн уже спрямовано на ра�

хунки сільгоспвиробникам у

Вінницькій, Волинській, Дні�

пропетровській, Донецькій,

Житомирській, Закарпатській,

Запорізькій, Івано�Франків�

ській, Київській, Кіровоградсь�

кій, Луганській, Львівській,

Миколаївській, Одеській обла�

стях та частині виробників Пол�

тавської області. Решту коштів

— 155,8 млн грн, буде перерахо�

вано одержувачам дотації най�

ближчим часом.

Також повідомляється, що

станом на 4 липня 2019 року за�

лучено понад 1,3 млрд грн інве�

стицій у розвиток тваринниць�

кої галузі за рахунок банків�

ських кредитів та будівництва

тваринницьких ферм і комплек�

сів. Так, за вказаний період сіль�

госпвиробникам компенсовано

382,6 млн грн.

Зокрема, за період грудень

2018 року та січень�травень

2019 року сільгоспвиробникам

нараховано та сплачено 4,4 млн

грн для часткової компенсації

відсоткової ставки за банків�

ськими кредитами. Компенса�

ції підлягають кредити, залуче�

ні для покриття витрат, пов'яза�

них із провадженням діяльно�

сті у галузях: вівчарство, козів�

ництво, бджільництво, звірів�

ництво, кролівництво, шовків�

ництво та аквакультура (риб�

ництво).

Підтримкою скористались 3

суб'єкти господарювання, що

провадять діяльність у галузях

аквакультури, звірівництва та

бджільництва. Така інформація

надійшла до Мінагрополітики

від 3 уповноважених банків —

ПАТ «Державний експортно�

імпортний банк України», ПАТ

АТ «Укргазбанк» та ПАТ АКБ

«Львів».

Також за звітний період на�

раховано 13,7 млн грн для ком�

пенсації вартості будівництва та

реконструкції тваринницьких

ферм і комплексів, доїльних

залів, підприємств з переробки

сільськогосподарської продукції

в частині витрат, профінансова�

них за рахунок банківських кре�

дитів.

Підтримкою скористались 5

суб'єктів господарювання, що

провадять діяльність у галузях

свинарства та птахівництва.

Така інформація надійшла до

Мінагрополітики від 3 уповно�

важених банків — ПАТ «Банк

інвестицій та заощаджень», АТ

«ПроКредит Банк» та АТ «Скай

Банк».

Крім того, за період січень�

червень перераховано 364,5 млн

грн для часткової компенсації

вартості тваринницьких об'єк�

тів, підприємств із зберігання та

переробки сільгосппродукції.

Підтримкою скористалися 9

суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, що на 2019 рік

Державним бюджетом України

за програмою «Державна під�

тримка тваринництва, зберіган�

ня та переробки сільськогоспо�

дарської продукції, аквакульту�

ри (рибництва)» передбачено

видатки на суму 3,5 млрд грн, з

яких 50,0 млн грн за напрямом

компенсація відсотків, 100,0

млн грн за напрямом компенса�

ція вартості об'єктів, профінан�

сованих за рахунок банківських

кредитів, та 850 млн грн за на�

прямом часткове відшкодуван�

ня вартості тваринницьких

об'єктів, підприємств зі збері�

гання та переробки сільгосп�

продукції.

Статистика держпідтримки у тваринництві



НІБУЛОНІВЦІ традиційно влаш�

тували день відкритих дверей на

своєму новозведеному об'єкті,

який для спільноти регіону поки

більше скидається на справжнє

сучасне диво. Адже «НІБУЛОН»

подарував області і всій країні

річку як таку, бо навіть сторожили

не пам'ятають, коли на довколиш�

ніх болотах існувала течія і були

береги. Особливо багато цього дня

було дітей і підлітків, які дотепер

такі об'єкти бачили хіба що на

картинках в Інтернеті. І якщо

малечу приваблювала велич ново�

будови, то людей працездатного

віку — перспектива стабільної ро�

боти і гідної зарплати у рідній міс�

цині. Найбільше розмов серед

учасників було про те, що елева�

тор вдихнув нове життя далеко за

межі Вільнянського району.

«Кажуть, що можна вічно ди�

витися на те, як тече вода, як го�

рить вогонь і як працює людина,

— розповідає про термінал у Тер�

нівці генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський на своїй

сторінці у ФБ. — Я з цим повні�

стю погоджуюсь, адже вважаю, що

будувати легко. Це як, наприклад,

збирати конструктор Lego. Найго�

ловніше — мати ідею, набрати в

легені повітря та набратись тер�

піння — і здійснити задумане!

Якщо ви мені повірили, то поди�

віться це відео (воно викладено там

же — прим. ред).

Я кажу, що це дуже легко, тому

що сам збудував 27 підприємств. А

якщо серйозно, то кожне будів�

ництво — це виклик, це випробу�

вання характеру та волі, а резуль�

тат — як витвір мистецтва — уві�

ковічення людини праці, яка

звела цей об'єкт. Керівник будів�

ництва має мати дуже серйозний

стрижень, щоби всупереч викли�

кам успішно все реалізувати.

Зведення нашого нового тер�

мінала філії «Тернівська» було

сповнене цікавих викликів для бу�

дівельного таланту нашої компа�

нії, а результат перевершив усі очі�

кування, адже нам довелося:

— організувати злагоджену ро�

боту з 70 нашими партнерами з

різних куточків України і 10 країн

світу;

— перемістити пів мільйона

тонн ґрунтів для того, щоби вирів�

няти територію під нове підпри�

ємство тільки на суходолі і стільки

ж під час днопоглиблення річки —

всього 1 млн тонн ґрунтів!!!

— прокопати канал до терміна�

ла довжиною 2 км, глибиною 4 м і

шириною 40 м на місці, де ніколи

не було річки, а всього відновити

до 15 км судноплавного шляху;

— вкласти у будівництво такі

об'єми залізобетону, які можна

прирівняти до будівництва 60 км

бетонної автостради;

— забити 3500 паль, з яких,

якщо вирівняти в одну довжину,

вийде 105 км бордюру — відстань

між Запоріжжям і Дніпром;

— координувати роботу 1500

будівельників, які мають працю�

вати як єдиний бездоганний меха�

нізм.

Прочитавши все це, ви зрозу�

мієте чому, крім «НІБУЛОНа»,

ніхто сьогодні так не будує в Ук�

раїні. Це не просто важко, це над�

важко і надскладно, це постійне

подолання бюрократичних пере�

пон. Тому я нескінченно вдячний

Запорізькій обласній адміністрації

і в.о. голови Запорізької облдерж�

адміністрації Еллі Слепян, і Кон�

стантину Брилю, і його команді,

всім обласним та місцевим орга�

нізаціям і установам за допомогу в

реалізації нашого інвестиційного

проекту.

Особлива повага нашим фі�

нансовим інститутам — European

Bank for Reconstruction and Deve�

lopment (EBRD), European Invest�

ment Bank та IFC — International

Finance Corporation. Не було б вас

— інвестицій в Україні не було б

взагалі.

Я вдячний і нашим партнерам,

які знають, що «НІБУЛОН» прац�

ює точно і надійно, як швейцарсь�

кий годинник, і з нами не можна

допустити жодної години простро�

чення постачання обладнання.

Щиро дякую команді будівель�

ників, які працювали на цьому

об'єкті. 1500 людей, які незважаю�

чи ні на дощі, ні на спеку, ні на бо�

лото, ні на морози день у день зво�

дили цей надсучасний термінал».

У цьому зверненні викладено

найголовніше — відкрита сутність

справжнього патріота України,

будівничого, керманича, громадя�

нина Олексія Опанасовича Вада�

турського і очолюваної ним бага�

тотисячної команди однодумців.

Забігаючи дещо наперед, зазначи�

мо, що у планах компанії «НІБУ�

ЛОН» будівництво ще двох річко�

вих перевантажувальних терміна�

лів: у селі Мар'янське Апостолів�

ського та смт Курилівка Петри�

ківського районів Дніпропетров�

ської області.

Наразі ж на повну потужність

запрацювала новозведена філія

«Тернівська» на Запоріжжі, на го�

стини з нагоди відкриття якої 2

липня завітали численні представ�

ники підрядних організацій і по�

стачальників обладнання, пред�

ставники влади і ЗМІ, голови про�

фільних аграрних асоціацій, сіль�

госпвиробники — майбутні клієн�

ти компанії. І, що дуже важливо,

серед гостей були і представники

інших територіальних громад, де

«НІБУЛОН» лише планує будів�

ництво — вони приїхали переко�

натися у високих соціальних і еко�

логічних стандартах компанії.

«Наша область завжди відкри�

та для інвестицій, — зазначила

тимчасово виконуюча обов'язки

голови Запорізької облдержадмі�

ністрації Елла Слепян. — Новий

потужний зерновий термінал нас�

правді важливий, оскільки роз�

вантажує автомобільні шляхи і

зберігає дорожнє покриття, для

аграріїв, для яких покращується

логістика, для громади, оскільки

це дуже соціально відповідальний

бізнес. Ми раді вітати таких по�

тужних і відповідальних інвесторів

в області і докладемо всіх зусиль,

щоби зробити їм «зелену доріжку»

для інвестицій».

Заступник міністра аграрної

політики та продовольства Украї�

ни Володимир Топчій висловив�

ся про необхідність подальшої

розбудови зернової інфраструкту�

ри з огляду на дедалі зростаючий

обсяг експорту з України: «За

останні 6 років Україна збирає

більше 60 млн тонн зерна. Торік

вперше в історії було намолочено

70 млн тонн і експортовано понад

40 млн тонн. Цього року експор�

товано вже більше 50 млн тонн. І

без таких потужних інфраструк�

турних об'єктів такі обсяги були б

неможливі».

Будівництву термінала макси�

мально сприяв голова Запорізької

ОДА Костянтин Бриль в період

своєї каденції (2016�2019 р.) та

очолювана ним команда. Тому на�

самперед він привітав громаду

Вільнянського району: «Це дійсно

наша перемога. Я дуже дякую, що

громада нас почула, підтримала. І,

думаю, що саме громада отримає

найбільші преференції від такого

об'єкта на своїй території. У ци�

фровому вираженні — це 5 млн

грн на рік надходжень лише до

бюджету села. Це створення 120

робочих місць. Я хочу подякувати

генеральному директору ТОВ СП

«НІБУЛОН» Олексію Вадатурсь�

кому, справжньому Герою Украї�

ни, в якого державне — найголов�

ніше. Це вже 27�й нібулонівський

об'єкт на території України. Це те,

чим ми пишаємося».

Найголовніше — це соціаль�

ний внесок, додав Костянтин

Бриль. Адже на соціальну допомо�

гу громаді Тернівки «НІБУЛОН»

спрямує 40 млн грн. «Такого бю�

джету не було тут 28 років навіть у

райцентрах, не кажучи вже про

окремі селища», — наголосив він і

додав, що вже сьогодні у Тернівці

збудовано близько 4 км дороги.

К.Бриль також подякував усім

держслужбовцям, що долучилися

до процесу будівництва і не допу�

стили ні бюрократичних, ні ко�

рупційних перепон для зведення

термінала. 

«Один мільйон тонн збіжжя,

які прийматимуть нібулонівські

термінали на Запоріжжі, з загаль�

ного валу області 3 млн тонн — це

дуже значний внесок», — наголо�

сив він.

«Діяльність нашої компанії —

це наче лакмусовий папірець інве�

стиційної привабливості регіону.

На Херсонщині після першого на�

шого термінала побудували 8

нових підприємств, на Запоріжжі

— 10. Коли ми йдемо в регіон

працювати — це сигнал усім ін�

шим: раз «НІБУЛОН» може, то і

ви можете заходити», — відзначив

Олексій Вадатурський.

Асоційований директор, стар�

ший банкір представництва ЄБРР

в Україні Марія Огороднікова

розповіла про давню співпрацю

банку і ТОВ СП «НІБУЛОН».

Вона висловила сподівання, що

ЄБРР і надалі братиме участь у ва�

жливому інфраструктурному про�

екті компанії «НІБУЛОН» із ві�

дродження судноплавства на Дні�

прі та Південному Бузі.

Президент Торгово�промисло�

вої палати України Геннадій

Чижиков привітав компанію з

появою ще одних воріт для ек�
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спорту високоякісної продукції.

«Ви з'являєтесь на карті як точка,

з якою у світі рахуються. І це спра�

вді перемога керівництва, коман�

ди «НІБУЛОН», це перемога міс�

цевої влади, яка підтримала вас на

цьому дуже непростому шляху. І

це перемога всіх тут присутніх міс�

цевих громадян, які відкрили свої

серця, довірились, повірили в цей

проект», — сказав він.

Голова Вільнянської районної

ради Андрій Селякін зазначив,

що місцева громада була обома

руками «за» зведення об'єкта «НІ�

БУЛОНа». «Ми переконані, що

нові податкові надходження, і

нові робочі місця — це значний

крок вперед у покращенні життя

мешканців і села Тернівка, і всьо�

го Вільнянського району», — ска�

зав депутат.

«У житті пощастило зустріти

таку людину, яка вміє заряджати

такою енергією таку велику кіль�

кість людей», — зізнався прези�

дент Української зернової асоці�

ації Микола Горбачьов, говоря�

чи про Олексія Вадатурського.

Очолюваній ним компанії є чим

пишатися, переконаний він, адже

за різних часів і випробувань, за

різних політиків «НІБУЛОН»

впевнено торує свій шлях і про�

довжує розбудову країни. 

Директор представництва

«Cimbria Unigrain A/S» в Україні

Оксана Стретович розповіла,

що співпраця данської компанії з

«НІБУЛОНом» триває з 2003 року.

«За цей час було збудовано разом

22 об'єкти, куди «Кімбрія» поста�

чала конвеєри і норії. Якщо скла�

сти довжину всіх конвеєрів, по�

ставлених на це підприємство, от�

римаємо 1848 метрів, а висота

разом усіх норій, які працюють

тут, перевищує висоту 4 пірамід

Хеопса. Але одна піраміда Хеопса

будувалася 20 років, а будівництво

Тернівського термінала, як і зав�

жди, тривало менше 100 днів», —

сказала вона.

Олексій Вадатурський насам�

перед подякував своїй команді,

будівельникам і  партнерам.

«Шановна командо! Завдяки вам

я збудував стільки об'єктів по Ук�

раїні. Якщо брати не лише елева�

тори — це більше 100 об'єктів по

Україні за 28 років. Шановні буді�

вельники! Якби не ваша самовід�

дана праця, ми б не змогли звести

термінал за такий короткий тер�

мін», — сказав він. 

Географія постачальників ос�

новного обладнання термінала

охоплює 7 європейських країн і

Америки, якщо ж говорити про

все обладнання на об'єкті, то воно

виготовлене у понад 30 країнах

світу. Наприклад, встановлене но�

рійне обладнання, сепаратори

зерна і скальператори виробниц�

тва BUHLER GmBh (Швейцарія),

розподільні кола на 6 та 8 напря�

мів ТОВ «Завод елеваторного

обладнання» (м.Одеса), на пере�

хідних галереях — ланцюгові

транспортери Cimbria Unigrain

A/S (Данія), автомобілерозванта�

жувач — ПАТ «Калинівський ма�

шинобудівний завод» (Вінницька

обл.), аспіраційні системи — UAB

Liucija (Литва), вагове обладнання

— французька компанія PRECIA

S.A, сушарки — американського

виробництва Mathews Company.

Суднонавантажувальна машина —

британського виробництва, Teles�

tack TS 527, водонапірна вежа —

від миколаївського підприємства

«Бурвод».

Однак є у термінала ще одна

важлива особливість — заради

його зведення компанією було ор�

ганізовано безпечне судноплав�

ство на 15�кілометровому відрізку

водного шляху. Особливого зна�

чення це набуває на тлі замулен�

ня і обміління річок, яких як суд�

ноплавних шляхів наша країна

втрачає більше 100 км щороку. 

«Ми практично прокопали

канал до нашого об'єкта. До сере�

дини серпня ми закінчимо всі ро�

боти, і тут ходитимуть великотон�

нажні судна з глибиною осадки до

4 метрів, тобто морського класу»,

— пообіцяв О.Вадатурський.

Для Запорізької області робота

термінала у Тернівці означатиме,

що скоротиться трафік зерна че�

рез Запоріжжя і через дамбу. «А це

означатиме, що сільгоспвиробни�

ки на відстані 100 км матимуть оп�

тимальні транспортні витрати, і

отримають конкурентнішу ціну

збіжжя, ніж мали в попередні

роки», — наголосив генеральний

директор компанії. 

Область також щороку зможе

економити близько мільярда гри�

вень на ремонті автомобільних

шляхів, оскільки відпаде необхід�

ність перевозити ними близько

мільйона тонн збіжжя до портів. 

Місцева громада, окрім вже

зазначених 5 млн грн податків що�

річно, додатково отримує відно�

влені різноманітні соціальні про�

екти, які традиційно здійснює

«НІБУЛОН» в місцях своєї робо�

ти. «Це клуб, це відновлення

спортивного комплексу, ремонт

школи, дитячого садка, автомо�

більних доріг селища. Будуть на�

миті пляжі, створена паркова

зона. Це село за місяць�два буде

не пізнати. Я думаю, що місцеві

мешканці вже відчули це», —

впевнений Олексій Опанасович. І

додав, що наразі ведеться підго�

товка проекту водопостачання для

школи, дитсадка і клубу. 

На завершення свята Олексій

Вадатурський наголосив, що «НІ�

БУЛОН» будував, будує і будува�

тиме надалі заради процвітання

України. «Таким чином ми відро�

джуємо Дніпро, і хочемо, щоб він

був транспортною артерією кра�

щою навіть за Міссісіпі в Америці,

роботу яку я особисто бачив. І ми

це робимо не завдяки підтримці

Мінфінфраструктури, це ми роби�

мо через те, що ми патріотично

налаштована компанія. І я впевне�

ний, що український флот пови�

нен ходити під українським пра�

пором. З українською командою.

В Україні повинні будувати укра�

їнські компанії під українські інве�

стиції», — резюмував він. І запро�

сив аграріїв Запорізької, та Дні�

пропетровської та навіть Харків�

ської областей скористатися висо�

коякісними послугами нового тер�

мінала, який вже працює у штат�

ному режимі. Адже це зручне для

доставки зерна місце — поруч із

трасою Е105, водіям не потрібно

їздити через населені пункти. Саме

заради створення таких зручних

для сільгоспвиробників умов і

було ухвалене рішення будувати

річковий термінал на технічно і

технологічно складній ділянці.

Тетяна Шелкопляс

Павло Мороз

Фото компанії «НІБУЛОН» 
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«ТЕХНОЛОГІЇ виробництва ся�

гають нових рубежів, і ми бачи�

мо, що найбільші виробники

вже не ті країни, які мають най�

кращі землі, а ті, хто використо�

вують найкращі технології. Ве�

лика Британія досі тримає ре�

корд по врожайності пшениці —

16,8 т/га. Це не середня, а рекор�

дна врожайність», — сказав він.

(Середня врожайність у Великій

Британії цього року за прогноза�

ми агентства MARS — 8,15 ц/га

— прим. ред.).

Серед тенденцій останніх

років у виробництві зерна допо�

відач назвав збільшення врожай�

ності у західних областях Украї�

ни. Пов'язане це, насамперед, зі

зміною кліматичних умов. 

Також спостерігається тен�

денція до збільшення українсь�

ких врожаїв у цілому, а також ек�

спорту. Якщо минулого року

було вироблено 92 млн тонн зер�

нових і олійних, то наступного

року очікується 94 млн тонн. Як

зазначає М.Горбачьов, збіль�

шення відбувається як за раху�

нок вже згаданих нових техно�

логій, так і того, що трейдери

постійно створюють попит на

зерно. «Ми живемо у такий чу�

довий час, коли будь�яке пере�

виробництво в Україні буде зат�

ребуване міжнародним рин�

ком», — зазначив він.

За прогнозами УЗА, у най�

ближчі три роки виробництво

зернових і олійних зросте до 100

млн тонн, при цьому експорт

збільшиться до 70 млн тонн.

М.Горбачьов підкреслив, що за

умови ефективного розвитку ін�

фраструктури в Україні ці показ�

ники можуть бути ще вищими.

Так, вартість перевалки на

борт судна поступово знижуєть�

ся щорічно, що є також знижен�

ням вартості доставки для ви�

робника. Водночас залишають�

ся актуальними проблеми з

«Укрзалізницею». На думку ана�

літика, державне підприємство

просто не встигає за розвитком

зернової галузі. Так, дійсно,

«Укрзалізницею» щорічно пере�

возиться від 62% до 68% зерна до

портів, і залізниця щорічно на�

рощує ці обсяги. Однак навіть

такі, начебто високі обсяги, все

одно не можуть наздогнати що�

річно зростаючий експорт.

Монолог 
про логістику
«УЗА не влаштовує політика

«Укрзалізниці», яка є державним

підприємством, і завданням якої

є забезпечення доступу до ін�

фраструктури абсолютно всім

учасникам ринку. — зауважив

Микола Горбачьов. — Ми не

згодні з тим гаслом, яке прого�

лосила «Укрзалізниця» — «ми

підприємство, яке має видавати

максимальну ефективність». Це

не так. Звідси і наші постійні де�

бати. Ми не згодні з закриттям

малодіяльних станцій, не згодні

з тим, що «Укрзалізниця» з 500

станцій, які можуть вантажити

зерно, 50% вантажить з 79 стан�

цій, які назвали «маршрутни�

ми». Ми хочемо, щоб «Укрзаліз�

ниця» як державне підприєм�

ство брало активну участь у ре�

гіональному розвитку логістич�

них можливостей. Адже наразі

«Укрзалізниця» обрала ті місця,

які для неї ефективні і зручні для

завантаження і вантажить там.

Замість того, щоби запропону�

вати свою допомогу у розвитку

тих регіонів, де зерно вирощу�

ється, а не тих, де воно ванта�

житься. Таким чином ми отри�

мали цілі напрямки, де є один�

два маршрутних елеватори, а в

«Укрзалізниці» говорять: «ми

туди вагони подавати не буде�

мо». І уявіть собі, що буде, якщо

8 мільйонів осіб, що мешкають у

сільській місцевості, переїдуть у

міста, а влада їм там не зможе за�

безпечити належний заробіток.

Тому задіювати людей у всіх ре�

гіонах — завдання державного

масштабу. І «Укрзалізниця» як

державне підприємство має роз�

ширяти інфраструктуру, а не

скорочувати. Це не державний

підхід. Якщо би це була приват�

на компанія — питань до неї не

було б. Але це державна компа�

нія, і такий підхід абсолютно не�

правильний.

Є проблеми на ріках. Ми

збирали кілька разів засідання

всіх, хто займається річковими

перевезеннями. Але разом із тим

є така проблема, як шлюзи, які

не ремонтувалися 28 років, як

охорона цих шлюзів, на яку в

бюджеті не заложили коштів, по�

стають питання: хто має платити

за проходження шлюзів, яким

чином вони будуть працювати,

якщо ми у 5�7 разів збільшимо

обсяги перевезень? Дуже багато

цих питань. Ми звернулися до

Верховної Ради України з про�

ханням ухвалити законопроект

«Про внутрішній водний транс�

порт» (№2475а�4 — прим. ред.),

який би регламентував стосунки

між всіма учасниками».

До перспектив «Укрзалізни�

ці» стати трейдером зерна, а

саме такі плани нещодавно озву�

чував директор з розвитку бізне�

су ПАТ «Укрзалізниця», учасни�

ки заходу поставилися дуже

скептично. Адже, по�перше, у

держави є достатньо зернових

операторів. По�друге, це не така

справа, якій можна легко навчи�

тися. На думку Миколи Горба�

чьова, це був своєрідний сарка�

стичний жарт з боку Андрія Ря�

занцева.

За словами провомця, якщо

прогнози УЗА щодо тих 70 млн

тонн експорту з України зерно�

вих і олійних культур справдять�

ся, «Укрзалізниця» за 3�4 роки

має збільшити на 50% кількість

вагоноподач за 4 роки. «На сьо�

годні щомісячно ця цифра ста�

новить близько 50 тис. вагонів,

нам потрібно на рівні 75 тис. ва�

гонів», — уточнив він. 

Зарубіжні ринки —
стан і прогнози
ХАРАКТЕРИЗУЮЧИ перспек�

тивні і вже існуючі ринки для

українського зерна, М.Горбачьов

особливо відзначив країни ЄС.

«Європа — це територія, на якій

проживає пів мільярда платос�

проможного населення, якому

важлива якість придбаної про�

дукції. Досвід нинішнього сезо�

ну показав, що Європа залиша�

ється найперспективнішим рин�

ком для поставок українського

зерна», — сказав він.

За словами доповідача,

також дуже цікавим ринком для

України є Північна Африка, де

вітчизняні постачальники зерна

вже добре закріпилися. «Але

будь�яке збільшення виробниц�

тва зерна змушує нас рухатися у

бік Азійського регіону, оскільки

найбільша динаміка зростання

населення спостерігається в

Індії. Очікується, що протягом

найближчих 5�7 років населення

цієї країни перевищить чисель�

ність населення Китаю. Тому ці

дві країни, звичайно, цікаві для

України як найперспективніші

ринки збуту зерна, і ми як про�

давці будемо за них боротися»,

— додав він.

Президент УЗА зазначив, що

для України цікавими ринками

є також Індонезія, Філіппіни,

хоча існують і певні перепони.

«Представники бізнесу готові

обговорювати проблеми і дола�

ти всі бар'єри на шляху до нала�

годження хороших робочих від�

носин з тими країнами, з якими

зараз виникають непорозуміння

в питаннях фітосанітарного кон�

тролю», — акцентував спікер.

Про закордонні ринки гово�

рила і радник президента УЗА

Олена Нероба. За її словами, Ук�

раїна може 2019/2020 маркетин�

гового року збільшити експорт

зерна до Китаю. Так, країна

цього року відчула суттєве ско�

рочення поголів'я свиней через

АЧС, і оскільки заміщення сви�

нини імпортом досить дороге і

часовитратне, ймовірно, Китай

компенсує дефіцит протеїну

м'ясом птиці. Цей фактор і тор�

гова війна зі США призведе до

зростання попиту на ячмінь і

інше зерно, чим може скориста�

тися Україна, пояснила вона.

Якщо раніше практично єдиним

імпортером українського ячме�

ню була Саудівська Аравія, то

відкриття нового ринку дозво�

лить наростити обсяг експорту

цієї культури і підвищити ціну. 

Промовиця також зазначила,

що Україна поточного сезону

відчула деякий вплив США на

ринки Єгипту, який є одним з

основних споживачів українсь�

кої кукурудзи. За її словами,

хоча абсолютні цифри експорту

до Єгипту дещо збільшилися

відповідно до минулого року,

проте у відсотковій структурі ук�

раїнський експорт зерна до

Єгипту просів. «У цьому марке�

тинговому році буде сильно мі�

нятися ринок кукурудзи  і пше�

ниці. Від того, наскільки швид�

ко Україна зможе переорієнтува�

ти ринки, буде залежати валют�

на виручка країни», — сказала

Олена Нероба. За її прогнозами,

покупці в новому сезоні перехо�

дитимуть з кукурудзи на пше�

ницю, оскільки ці культури

часто взаємозамінні, а вартість

пшениці нижча. 

Радник президента УЗА заз�

начила, що експорт українсько�

го соняшникового шроту до

Китаю в сезоні 2018/2019 зріс в

чотири рази завдяки скорочен�

ню постачань американської сої.

Водночас, ціни на соняшникову

олію (10% валютної виручки Ук�

раїни) нинішнього сезону

нижче, ніж попереднього, що

пояснюється конкуренцією з

боку більш дешевої соєвої олії.

На думку О.Нероби, 2019/2020

МР важливу роль в експорті зер�

нових матиме логістика, а також

очікуються подальші зміни нац�

стандартів на зерно.

На завершення Микола Гор�

бачьов припустив, що найближ�

чим часом на популярність тих

або інших сільгоспкультур знач�

ною мірою впливатиме відкрит�

тя чи невідкриття ринку сіль�

госпземель, а також «регіоналі�

зація, тобто збільшення впливу

територіальних громад, які і бу�

дуть спрямовувати виробників у

тому чи іншому напрямку».

Павло Мороз
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Тенденції сезону і прогнози від УЗА
РИНОК ЗЕРНА Родючі чорноземи, якими ми всі так пишаємося, далеко
не перша умова отримання високих урожаїв. Таку думку висловив
президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов на події,
присвяченій проміжному підбиттю підсумків зернового сезону 2018/2019
(МР, липень-червень). 
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 05.07.2019 (07:30) по 09.07.2019 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 – 5250 5150 5050 – – 4980 12150/12050 – – – 5150
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5050 4950 4830 – – 4780 11950/11850 – – – 4850
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5100 5000 4880 – – 4810 12000/11900 – – – –
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5100 5000 4880 – – 4830 12000/11900 – – – –
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5190 5090 4970 – – 4920 12090/11990 – – – –
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5100 5000 4880 – – 4830 12000/11900 – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5050 4950 4830 – – 4780 11950/11850 – – – –
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 4930 4830 4710 – – 4660 11830/11730 – – – –
Філія «Тернівська» (Запорізька обл.) – 4870 4770 4650 – – 4600 – – – – –
Філія «Кам’янка+Дніпровська», Запорізька обл. – 4980 4880 4760 – – 4710 11880/11780 – – – –
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 4600 4500 4350 – – 4200 11350/11250 – – – –
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 4680 4580 4430 – – 4250 – – – – –
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 4720 4620 4470 – – 4290 – – – – –
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4700 4600 4450 – – 4270 11450/11350 – – – –
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4600 4500 4350 – – 4200 11350/11250 – – – 4350
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4600 4500 4350 – – 4200 11350/11250 – – – 4350
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 4600 4500 4350 – – 4200 – – – – –
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4700 4600 4450 – – 4270 11450/11350 – – – –
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 4900 4800 4650 – – 4600 11700/11600 – – – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 4400 4300 4150 – – 4100 11300/11200 – – – –
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4800 4700 4550 – – 4500 11600/11500 – – – 4350
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4600 4500 4350 – – 4200 11350/11250 – – – 4350
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4300 4200 4050 – – 4000 11200/11100 – – – –
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4200 4100 3950 – – 3930 11100/11000 – – – –
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4300 4200 4050 – – 4030 11200/11100 – – – –

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин – – 4600 – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель+Лідер», с.Китайгород, Дніпропетровська обл. – – 4600 – – –
Новомосковська філія ПАТ «Орель+Лідер» елеватор №2, с.Ракита, Полтавська обл. – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. – – 4600 – – 9300
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. – – – – – –
Філія «Ямпольський елеватор», Хмельницька обл. – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. – – 4600 – 11600 –

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» з 00:00 02.07.2019 р. по 24:00 04.07.2019 р., грн/тонна з ПДВ

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

ПШЕНИЦЯ. До публікації кварталь�

ного звіту Міністерства сільського гос�

подарства США котирування на амери�

канську пшеницю на Чиказькій біржі, у

більшій мірі, зміцнювалися з огляду на

очікуване зниження сівби кукурудзи в

США, і як наслідок, підвищення попиту

на фуражну пшеницю. Після цієї публі�

кації цінова тенденція на ф'ючерсному

ринку пшениці скоригувалася у зворот�

ному напрямку. 

Щодо коригувань посівної площі під

пшеницею врожаю 2019 року в США, то

у квартальному звіті Мінсільгоспу США

вона перебуває на рівні, який фактично

відповідає попереднім прогнозам уча�

сників ринку. 

Варто відзначити, що після розворо�

ту на ф'ючерсному ринку пшениці дер�

жавні покупці дещо активізувалися. Так,

наприкінці минулого тижня було прове�

дено тендер SAGO, у результаті якого

було законтрактовано 730 тис. тонн про�

довольчої пшениці. 

На початку поточного тижня єгипет�

ський урядовий імпортер GASC також

провів тендер на закупівлю пшениці,

серед учасників були російські, укра�

їнські та румунські трейдери, проте об�

сяги закупівлі виявилися незначними. У

результаті організованого тендеру уря�

дом Єгипту було законтрактовано лише

одну партію пшениці (60 тис. тонн), а

переможцями стали експортери з Руму�

нії. Така ситуація свідчить про очікуван�

ня цим покупцем подальшого цінового

зниження. 

Ситуація на Чорноморському ринку

виглядає відносно стабільно, протягом

поточного тижня особливих коригувань

не відбулося. Прогнози врожайності

пшениці в Росії, як і напередодні, заз�

нають низхідних коригувань. Імовірне

зменшення валового збору цієї зернової

виглядає цілком очевидним з огляду на

погодні умови, а саме, дуже високі тем�

ператури в південних регіонах РФ. Заз�

начимо, що такий розвиток подій дово�

лі спокійно сприймається ринком, тож

особливого впливу на настрої учасників

та цінову тенденцію ця ситуація не

створює.

В Україні повним ходом просуваєть�

ся збирання пшениці. На поточну дату

вітчизняні виробники обмолотили 19%

збиральної площі, намолотивши 4,1 млн

т збіжжя. Минулого маркетингового

року на аналогічну дату дані показники

перебували на рівні 11% та 2,1 млн т від�

повідно. Згідно з останнім звітом Мін�

сільгоспу США, валовий збір пшениці

врожаю 2019 року в Україні складе 30

млн т (за даними цього ж джерела, вро�

жай української пшениці 2018 року

склав 25 млн т). 

Станом на 4 липня закупівельні ціни

в портах України перебувають на на�

ступному рівні: пшениця 2�го класу

5230�5450 грн/т, 3�го класу 5150�5350

грн/т, фураж 5000�5150 грн/т.

КУКУРУДЗА. Довгоочікуваний

квартальний звіт Мінсільгоспу США

надав імпульс біржовим котируванням.

Всупереч загальним очікуваннями, він

виявився більш потужним і спрямова�

ним у протилежний бік. Так, згідно з да�

ними американських аналітиків, в США

засіяно близько 37 млн га кукурудзи

проти середніх очікувань ринку на рівні

35 млн т. Така інформація викликає сум�

ніви у більшості учасників ринку, тож

Мінсільгосп США запланував масштаб�

ний аудит по засіяним площам кукуру�

дзи в 14 штатах країни, результати якого

будуть опубліковані 12 серпня. 

До серпня увага ринку буде зосере�

джена навколо погодних умов та вро�

жайності кукурудзи, більша частина якої

була посіяна зі значним запізненням. 

Погодні умови в ЄС і країнах При�

чорномор'я також перебувають у центрі

уваги. На сьогодні значної шкоди для

пізньої групи спекотна і суха погода не

завдала, але якщо такі погодні умови за�

лишаться і надалі, то як країни ЄС, так і

Україна зможуть переглянути прогнозо�

ване виробництво кукурудзи врожаю

2019 року у бік зниження. 

Станом на 4 липня закупівельні ціни

в портах України на кукурудзу перебува�

ють у діапазоні: 5100�5500 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Увага учасників ринку яч�

меню наразі залишається прикутою до

інформації з полів. Так, у Росії цьогоріч�

на врожайність ячменю перевищує ми�

нулорічний результат на аналогічну дату

на 14%, а намолот вже склав 2 млн т

проти 1,5 млн т роком раніше. Місцеві

аналітики очікують валовий урожай на

рівні 20 млн т (+3 млн т до результату

минулого року).

В Європейському союзі масове зби�

рання цієї культури розпочнеться про�

тягом наступних 7�10 днів. Зауважимо,

що європейські аналітики дещо знизи�

ли свої прогнози щодо валового збору

ячменю в ЄС, проте поточні оцінки за�

лишаються в межах 59�61 млн тонн, що

принаймні на 3 млн тонн перевищує

врожай 2018 року. Погодні умови, що

протягом останнього часу спостеріга�

ються в Україні, сприяють активному

проведенню жнив. Поточні темпи зби�

ральної кампанії випереджають мину�

лорічні майже на 10%, станом на сьо�

годні вітчизняними фермерами обмоло�

чено 34% від загальної площі під ячме�

нем та намолочено 2,79 млн т цієї куль�

тури. 

Станом на 4 липня закупівельні ціни

в портах України на ячмінь перебувають

у діапазоні: 4770�5250 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)



тримки. У нас є команда грамот�

них, незаангажованих молодих

юристів, моїх надійних помічни�

ків, однодумців, які допоможуть

мені у написанні законів та у

контролі за законотворчістю

інших політичних сил. 

— Як Вам здається, чи готове
суспільство жити так, як декла�
рує: за правилами, без корупції? 
— Я чітко бачу цей запит від су�

спільства. Люди хочуть жити

добре сьогодні. Нам багато деся�

тиліть наголошували, що найкра�

ще слід робити для дітей. А чому

лише для дітей? А як же решта

людей? Я теж хотів би жити в

країні, яку ми теоретично, ко�

лись повинні збудувати для дітей.

Мої батьки теж хотіли би так

жити. Тож давайте жити сьогодні! 

Для того, щоби ви краще ро�

зуміли, я розповім вам про мій

перший рік на посаді голови кол�

госпу. Я обійняв цю посаду зне�

нацька. Мені було тоді 26 років, і

я їхав на збори, сподіваючись

бути помічником чи максимум —

заступником голови. Але канди�

дату на голову колгоспу люди

сказали — ні. Він тримав у селі

магазин, проте в борг ніколи

людям не давав, мав автобус, але

ніколи нікому не допоміг, коли

треба було до міста дістатися тер�

міново… А от Івана ми знаємо,

сказали збори про мене. Тоді за

мене проголосувало 70% пайо�

виків. То для мене було несподі�

ванкою, і я ладен був відмовити�

ся. Але люди хотіли змін. У них

був запит на нові обличчя. 

Перший рік мого головуван�

ня був суцільним пеклом — збори

проводили практично щодня, бо

я викорінював крадіжки, і це ви�

кликало спротив, бо я хотів, щоб

люди працювали, а не просто хо�

дили на роботу… Я намагався зро�

бити колгосп якщо не прибутко�

вим, ні, тоді це було неможли�

вим. Але хоча б не збитковим. 

— Плануєте зосередитися на
аграрному комплексі?
— Так, мені близька аграрна те�

матика, але моя діяльність буде

скерована на розбудову держави

в цілому. Я вважаю хибною

думку, що Україна — лише аграр�

на держава. Якщо подивитися на

кращі економіки Європи, то

можна побачити, що частка при�

бутку від агросектору не переви�

щує 5%. Ми, хоч і маємо 23% сві�

тового чорнозему, але не можемо

собі дозволити бути лише аграр�

ною країною у 21 столітті. 

Політикам вигідно про це го�

ворити, бо можна не розвивати

інші галузі. Махнули рукою: аг�

рарна — та й аграрна. Але я пере�

конаний, що країна, як підпри�

ємство, повинна заробляти

гроші. Ми не можемо весь час

стояти з простертою рукою, очі�

куючи подачки від МВФ, якою

зможемо залатати чергову діру.

Без кредитування не обходиться,

але воно потрібне для розвитку, а

не для виживання.  

Ми повинні заробляти гроші,

створювати умови для інвестора,

насамперед, внутрішнього інве�

стора, та для зовнішнього також.

Мода 
на підприємництво
— Як Ви ставитеся до помилок? 
— Якщо ми не помиляємося, —

значить, ми нічого не робимо.

— Іване Адамовичу, Ви вважаєте свій досвід уні�
кальним?
— Аж ніяк! Аграрії будують свої «оази» в пустелі по

всій Україні, часто зводять їх на порожньому місці,

керуючись лише своїми знаннями та інтуїцією. 

Багато хто з тих людей, які дійсно є хорошими

управлінцями, не хочуть займатися політикою, бо

вони собі організували виробництво і не мислять

масштабніше. Але я таку позицію вважаю недале�

коглядною. 

Ми розуміємо, що зараз в Україні є дуже бага�

то таких «оаз», які є успішними, ефективними та

соціально відповідальними перед своєю грома�

дою. Але є щось важливіше і цінніше, ніж власна

громада та благоустрій у ній. Ми не можемо побу�

дувати в пустелі оазу і бути ізольованими, бо це

шлях в нікуди. 

Мені, наприклад, теж багато років не хотілося

ніякої політики, я постійно самоусувався. Але

зараз, десь глибоко в душі, я картаю себе за те, що

не долучався до політики тривалий час. Якби я

пішов у політику років п'ять тому (я не кажу, що від

мене багато залежало б), але доклав би всіх зусиль

для того, щоб ситуація, яку ми маємо на сьогодні,

була кращою. 

— На чому ґрунтується Ваша впевненість?
— Колектив, який я маю сьогодні — це велика ро�

дина у 2,5 тисячі людей. «Агропродсервіс» ми ство�

рювали навіть не з нуля, а з глибокого мінусу. Зараз

у мене всі працівники отримують легальну і достой�

ну зарплату, середній розмір якої близько 12 тис.

грн. Лише торік ми сплатили майже 200 млн гри�

вень податків.

Я розумію, що нам є до чого прагнути, що це не

європейські і не польські зарплати, але я поставив

собі за мету кардинально змінити становище протя�

гом 10 років. Нам потрібно формувати середній

клас, формувати клас людей, які можуть думати про

щось іще, крім того, як прогодувати сім'ю. Щасли�

ва людина — це людина, яка має достаток і впевне�

ність, що в її країні економіка зростатиме, безпека

буде надійною, реальним є соціальний захист.

Ми готові 
жити за правилами
— Знаєте чому програмістам живеться простіше за

інших? Бо коли вони пишуть коди (правила), скла�

даючи комп'ютерні програми, і ті коди не викону�

ються, — програма не працює. А от з державою так

не виходить. Державні інститути підлаштовуються

під системні помилки окремих людей.

— Іване Адамовичу, у чому Ви вбачаєте основну
причину неефективності політичної системи? 
— Нам конче потрібні дієві правила, які мають

виконувати всі. Прості, звичайні, доступні правила.

Зараз закони пишуться так, щоби ті, хто їх пише,

відразу могли їх порушувати. Досягати результатів,

керувати державою за таких умов та з такими «діря�

вими» законами неможливо. Виходить, що безкар�

ність злочинів закладається від самого початку. Так

справи не робляться: чорне має бути чорним, біле

— білим.

— Яким чином, на Вашу думку, можна цього до�
сягнути?
— Якою би діяльністю ми не займалися — все впи�

рається у Закон. Для кожного вектору, для кожного

напрямку економіки повинна бути прописана до�

рожня карта — детальний план економічної під�

Кожна помилка — це досвід, який неможливо ку�

пити, почерпнути на семінарах чи вичитати у

книжках. Ми всі вчимося на власних помилках, і

хибною є думка, що вчитися можна на чужих.

Частково — так, але всіх ситуацій не передбачити,

всіх тонкощів не врахувати. Помилки треба про�

аналізувати і йти далі. 

Я в сільському господарстві 20 років, і кожен

рік роботи формував мене не лише як керівника,

але і як особистість. Ці 20 років виробничої школи

не дасть жоден навчальний заклад світу. Але по�

трібно розвиватися і вчитися. Яким би досвідченим

ти не був. 

— Людський фактор безпосередньо впливає на
економіку країни. Які, на Вашу думку, зміни у ми�
сленні повинні статися, щоб країна стала ефектив�
нішою?   
— Мені хотілось би, щоби Україна була країною

підприємництва, ідей та ініціативності. Але ми з

вами розуміємо, що підприємництвом здатні зай�

матися лише 3�5% населення. Ці люди — рушій

економічного зростання, для якого держава повин�

на створити належні умови. Не потрібно допома�

гати напряму, достатньо створити безпечне середо�

вище.  

Ми повинні ввести у моду підприємництво,

воно має бути трендом держави. Саме можновлад�

ці можуть започаткувати моду на сплату податків.

Ці можливості лежать у зоні компетенції влади, і

цим слід займатися. 

— Статистика говорить про те, що 70% населен�
ня воліли би бачити Україну соціалістичною, а
не капіталістичною країною. Як Ви до цього ста�
витеся?
— Я певен, що серед таких бажаючих немає жод�

ної людини, що входять до малочисельного відсот�

ку тих, які схильні займатися підприємництвом.

Вважаю, що багато українців тільки навчаються

продавати свої ідеї, адже нас цього не вчили. Як в

умовах децентралізації податків можна хотіти со�

ціалістичного устрою держави? Не знаю, наскільки

є актуальною дана статистика, адже відколи розпо�

чалась реформа з децентралізації, люди почали

краще розуміти важливість бізнесу для економіки

громад та країни. Згадайте «залізну леді» Маргарет

Тетчер, яка, ставши прем'єр�міністром Великої

Британії, першим своїм кроком почала перехід еко�

номіки країни з соціалістичної моделі до капіталі�

стичної. Так, ця реформа на той час не знайшла ма�

сової підтримки в населення, але зрештою, де зараз

Британія? Тому з огляду на сьогоднішні реалії і дос�

від великих розвинутих країн розумію, що іншого

шляху, як розвивати ринок переробки, виробниц�

тва та експорту в нас немає, скільки б відсотків на�

селення цього не хотіло. Тому тут необхідна грамот�

на корекція законотворчістю. 

— Ви, як керівник, яким чином справлялися з су�
противом необхідним, але непопулярним діям?
— Людям слід говорити правду. Люди готові її слу�

хати і розуміти. Якщо важко, то потрібно поясню�

вати, чому так відбувається і що із цим усім слід ро�

бити, щоб було легше. Звучить це просто, але на�

справді це не так. Для того, щоб люди тебе сприй�

няли, чули і погоджувалися працювати, навіть коли

важко — ти сам маєш бути авторитетом. Для цього

потрібно жити у тих самих умовах, за тими самими

правилами. Я тому і кажу про необхідність зрозумі�

лих законів, щоб у суспільстві зростала довіра. 
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Іван Чайківський: 

Робіть сьогодні те, що інші не хочуть, 
і завтра житимете так, як інші не зможуть



Якщо повернутися до мого особистого досвіду,

то після року мого головування у колгоспі, коли ми

створили приватне підприємство, до мене пере�

йшло трохи більше третини людей. 

Втрати, розчарування, кризи — це звично для

бізнесу. Але якщо ти нічого не приховуєш — люди

роблять правильні висновки та вчаться довіряти. 

Регулювати 
чи не регулювати
— Бізнес, зазвичай, без особливого ентузіазму
сприймає регулювання держави. Чи повинно воно
бути, на Вашу думку?
— До певної міри повинно бути. От ми говоримо,

що м'ясо у нас дорожче, ніж у Польщі. Давайте роз�

беремося. Який податок на додану вартість у Поль�

щі? 7%. А у нас — 20%. Розмір оподаткування ви�

значається державними інституціями. Таким чином

держава Польща забезпечує громадянина дешев�

шою продукцією. Виробник не може знизити вар�

тість на 13%, а держава може. 

Чому ми маємо занепад, наприклад, у вівчар�

стві чи свинарстві? Ми обклали людей великими

податками. Так само і молочна галузь. Ми ж може�

мо зробити нульову ставку податку, і будемо мати

молоко на 20% дешевше. Але під це потрібно ро�

бити програму. 

Закони створювати — так само, як вирощувати

хліб, — потрібно контролювати процес на кожному

етапі. 

— Як Ви ставитеся до дотацій?
— До дотацій я ставлюся нормально, оскільки вони

також можуть бути інструментом державного регу�

лювання. У нас є приклад гречки. Пам'ятаєте пе�

ріод, коли ми купували її у Китаї та Казахстані. Або

та сама історія з капустою чи цибулею. У таких ви�

падках держава має регулювати ринок, бо він у нас

«дикий». А такий ринок ніколи не приносив нічого

доброго.

Якщо ми маємо міністерство сільського госпо�

дарства, то воно має провести аналітику і визначи�

ти, в яких напрямках є проблема, і в яких буде най�

ближчим часом, через погодні умови, наприклад.

Припустимо, є проблема з гречкою: люди її не

сіють через низьку урожайність, великі витрати на

гектар, високу орендну плату за землю. Так, аграрії

не будуть займатися неприбутковою справою, але

гречка потрібна, інакше її доведеться закуповува�

ти, імпортувати. Це вже питання

продовольчої безпеки та страте�

гічного мислення держави. 

У тому, що міністерство замо�

влятиме певну кількість тієї чи

іншої культури, робитиме корот�

кострокові дотаційні програми

по відповідних областях, — я не

бачу нічого поганого. Таке регу�

лювання цивілізоване та раціо�

нальне. 

— Які ще проблеми всередині
держави впадають в око? 
— Мене, як галичанина, турбу�

ють питання міграції, особливо

трудової. Ця проблема значно за�

грозливіша та глобальніша, ніж

видається на перший погляд. У

нас є рік�два на те, щоб зробити

такі зарплати, як у Польщі. У нас

немає іншого вибору. Кордонів

немає, а попит на наших праців�

ників високий, і якщо не створи�

ти фінансової вигоди, люди ви�

їжджатимуть.

Ми можемо платити польські

зарплати. Але щоби платити

більші гроші, на них має бути ви�

конана більша робота (так, як

про це розповідають заробітча�

ни). Так, у нас на польську зар�

плату працює дві людини, але

кожна з них виконує лише поло�

вину роботи. Потрібно давати

людям заробляти, збільшивши

навантаження та подвоївши зар�

плату.

Міграція впливає і на ціно�

утворення в державі. Ми ж розу�

міємо, що у нас з країни поїхало

10 млн працівників — вони є ос�

новними споживачами м'яса, на�

приклад. Таким чином вироб�

ництво м'яса скорочується.

Зменшується виробництво —

зростає вартість. Зростає вартість

— скорочується виробництво, —

так і відбувається занепад галузі.

Економіка
на пальцях
— Тваринництво вважається
марудною справою, а ваше під�
приємство охоплює, здається,
весь можливий спектр. Чим по�
яснюється таке різноманіття на�
прямків?  
— Так, ми маємо ВРХ молочного

напрямку, відгодівельний ком�

плекс по яловичині, свинарство;

вирощуємо курей, гусей та інди�

ків. Це пояснюється диверсифі�

кацією бізнесу, а це питання без�

пеки підприємства. Так само, як

ми маємо 11 свинокомплексів,

збудованих на безпечній, з точки

зору епідеміологічного контро�

лю, відстані, так само і різнога�

лузевість дозволяє нам бути

більш пластичними. Наприклад,

якщо впало споживання свини�

ни, але зросло курятини, то для

компанії це не матиме особли�

вих наслідків.

Ці самі закони діють і на рівні

держави. Виробникові слід дума�

ти про збут раніше, ніж про саме

виробництво. Споживачам пот�

рібно пропонувати вибір. Я так

замислював мережу магазинів

«Студія м'яса». Покупець пови�

нен знайти на прилавку не лише

те, що шукав, але і те, що він і не

куштував. Це і спричинить під�

йом таких потенційно цікавих га�

лузей, як вівчарство та відгодівля

великої рогатої худоби. 

— Аграрії загалом схильні біль�
ше займатися рослинництвом,
як можна заохотити їх займа�
тися тваринництвом?
— Потрібно пояснити виробни�

кам м'яса, що нові напрямки,

нехай і не дуже традиційні, мо�

жуть приносити значні прибутки.

ВРХ чи вівчарство — це серйоз�

ний бізнес, цікавий не лише для

внутрішнього, але і для зовніш�

ніх ринків. Це зовсім порожня

ніша. 

Займатися рослинництвом

вигідно. Але для того, щоб виро�

стити овечку, зерно потрібно вже

не продавати, а переробляти у

себе, і це додаткові прибутки, ще

одна ланка економіки. Тварин�

ництво — це місце, де є можли�

вість створювати додаткові дже�

рела прибутку.

Ми знаємо, як заробляти

гроші на сої чи кукурудзі і часто

переносимо такі ж підходи на

тваринництво. Мене не влашто�

вує ситуація, коли я бачу, що по

трасі везуть телятко, яке має 40

кг, на забій до підпільного цеху.

Це м'ясо повезуть на ринок і

усіма правдами і неправдами

продадуть, але це злочин. Це зло�

чин проти здорового глузду. Для

того, щоб виростити одне телят�

ко, потрібно витратити три роки

(вигодувати теличку, запліднити,

чекати термін вагітності), і за�

мість того, щоб вигодувати це те�

лятко до бичка у 600 кг, його за�

бивають, ледве воно на ноги

зіп'ялось. Це міг би бути експорт�

ний товар, якби не така безгос�

подарність. 

— Яку роль може відіграти у
цьому держава?
— Якщо ми будемо популяризу�

вати підприємництво, якщо ми

створимо умови, щоб фермерові

було вигідно це телятко дорости�

ти, люди візьмуться за дорощу�

вання худоби. Виробник пови�

нен отримувати прибутки, на які

розраховував, а споживач про�

дукцію — дешевше, ніж споді�

вався. Держава може створити

вигоду у цій дельті для обох сто�

рін, розуміючи, що мова йде про

перспективи та стратегію на ба�

гато років.  

Звична 
відповідальність
аграрія
— На початку нашої розмови
Ви говорили про зміну напрям�
ку з виробничого на громад�
сько�політичний. Але аграрій,
так чи інакше, громадський діяч
за родом діяльності… 
— Ви праві. Аграрії — це люди,

які звикли допомагати. До аграрі�

їв звертається громада з питань

благоустрою, будівництва, ре�

монту, приватні підприємці звер�

таються за порадами та позиками, жителі — у разі

серйозних хвороб та негараздів. Люди звикли по�

кладатися на сильних, а не на владних. Бізнес та

влада ментально сприймаються людьми як антоні�

ми, і це давня проблема, яку потрібно вирішувати. 

— Як Вам вдається переконувати людей?
— Люди бачать щирість. Це те, що неможливо ство�

рити штучно. У мене є певні переконання та цінно�

сті, вони незмінні протягом багатьох років. Коли ти

дійсно кажеш те, у чому переконаний — для цього

не потрібно докладати зусиль. Довіру людей потріб�

но не лише завоювати, але і вміти зберегти. А це

можна зробити послідовністю. І тут уже потрібен

характер.  

— До речі, про характер… Що, крім бізнесу,
впливало на його формування?
— Мій батько помер, коли мені було 8 років. Я був

найстаршим, молодшому братові було тоді 8 міся�

ців. Мати залишилася з нами одна, працювала

продавцем. Допомагала виховувати нас бабуся, але

відчуття того, що я старший — супроводжувало

мене все життя. Я думаю, що мати дуже нас люби�

ла, бо ми всі виросли порядними і відповідальни�

ми людьми. Часу, звичайно, у неї не було — прихо�

дила з роботи пізно. Ми виростали у дворі з інши�

ми хлопцями. 

— То Ви були радше лідером серед хлопців у
дворі?
— (посміхається) Так, у мене вже тоді були лідер�

ські якості. Я колись зорганізував хлопців зробити

спортивну залу у підвалі нашої багатоповерхівки.

Ми розвантажили завалене глиною приміщення та

з будівництва, що було по сусідству, перетягли до

підвалу підвіконня, щоби встелити ними підлогу.

Хороша вийшла спортивна зала. 

— У дитинстві Ви мали мрію щодо професії?
— У мої часи всі мріяли стати льотчиками та мілі�

ціонерами. Вчився я посередньо — бо нікому було

давати по дупі (усміхається). Так я вступив на буді�

вельника, а потім була армія, яка виявилася дуже

корисною. Вже після військової служби здобув ос�

віту економіста в Тернопільському національному

економічному університеті. 

— З нашої розмови можна зрозуміти, що Ви до�
віряєте людям, вірите їм та у них.
— Тобі нема що робити на керівній посаді, якщо ти

не довіряєш людям. Бувають різні ситуації. Напри�

клад, коли розумієш, що даремно довіряв. Але це

буває значно рідше, ніж коли ловиш себе на думці,

що людина зробила більше, ніж від неї очікував.

Люди самі підкажуть, як краще робити. Люди самі

і є найкращим інститутом, вони на місцях значно

краще розбираються у ситуації. 

Вміння доручити важливу справу підлеглому —

це дати йому можливості для росту та реалізації. 

— Агрокомплекс, напевно, вимагає від людини
значно більше, ніж суспільство від політика, Вам
не здається? 
— Робота в аграрній галузі дійсно загартовує. За�

гартовує у плані стресостійкості, швидкого прий�

няття оптимальних рішень, виховує здатність ба�

чити на багато ходів уперед. Я налаштований на

складнощі, протистояння, але певен, що це по�

сильна задача.  

— Організатор має звідкись черпати мотивацію,
особливо якщо він вимушений кризовий мене�
джер, як це часто відбувається в аграрній галузі.
Звідки у Вас стільки терпіння та наполегливості?
— А я вам скажу: керівник несе відповідальність

перед працівниками. Тут немає компромісів. Це

така жорстка, можливо, старомодна, але дієва мо�

тивація. «Робіть сьогодні те, що інші не хочуть, а

завтра житимете так, як інші не зможуть». Це гасло

мене супроводжує все життя.

Лада-Олександра Антомонова 
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Українські аграрії дедалі біль�

ше використовують супутни�

кові технології у своїй роботі.

Це, наприклад, супутникові

знімки полів, які дають змогу

оцінити стан ґрунтів, однорід�

ність посівів, розвиток рослин

тощо. І це вже не привілей ви�

ключно великих агрохолдин�

гів, середні і дрібні фермери

стають дедалі більше техноло�

гічно просунутими. Та що там

казати, тими ж GPS техноло�

гіями, які також «зав'язані» на

супутникових даних, вже ко�

ристуються не лише водії, а й

пішоходи, достатньо лише ді�

стати з кишені смартфон.  

ДО ЧОГО це веду? Днями Держав�

не космічне агентство України

(ДКАУ) запросило газету «Агро�

профі» у прес�тур до Конструктор�
ського бюро «Південне» ім.М.К.
Янгеля (м.Дніпро). Підприємству

цього року виповнилося 65! Саме

тут проектують і виготовляють ра�

кетоносії, що виводять супутники

на орбіту Землі. А ще КБ планує

розвиватися і будувати супутники

безпосередньо на своїй виробни�

чій базі, для чого активно її роз�

ширює і вдосконалює.

Насамперед слід відповісти на

запитання, чи є Україна косміч�

ною державою? Попри те, що не

маємо власного космодрому, так.

Чому? Бо з 1992 року було здійсне�

но понад 150 пусків ракет�носіїв

вітчизняного виробництва, за до�

помогою яких запущено 380 кос�

мічних апаратів на замовлення 25

країн світу. Такими даними поді�

лився радник голови Національ�

ного космічного агентства України

Едуард Кузнєцов. Так, минулого

року відбулося 4 успішних пуски

ракет�носіїв, розроблених та ство�

рених за участі КБ «Південне».

З іншого боку, наразі в космосі

маємо лише студентські супутни�

ки українського виробництва. Але,

можливо, невдовзі ситуація змі�

ниться на краще. 

У «Південному» говорять, що

розробкою космічних апаратів під�

приємство займається вже 54

роки. Але з 2018�го в КБ з'явився

цех збирання і випробувань кос�

мічних апаратів, що дасть змогу

виготовляти космічні апарати

вагою до 1 тонни.

Костянтин Білоусов, заступник

головного конструктора КБ, пред�

ставив кілька проектів, що наразі

знаходяться на стадії виробництва,

або ж на попередньому етапі. 

Це, зокрема, супутник «Мікро�

сат», що виготовляється на замо�

влення Державного космічного

агентства України. Невеликий су�

путник призначений для моніто�

рингу динамічних процесів в іо�

носфері. Зокрема, науковці роз�

раховують за допомогою отрима�

них даних мати змогу передбачати

землетруси.

Наступний — це супутник

«Січ�2�1», призначений для ди�

станційного зондування Землі. Він

може отримувати зображення пла�

нети у видимому, спектральному і
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АСТАРТА
На початку липня на Полтавщині зерно

врожаю�2019 розпочав приймати новий

найбільший елеватор АСТАРТИ — Семе�

нівський.  Це найбільший елеватор АС�

ТАРТИ з можливістю одночасного збері�

гання 120 тис. тонн зернових та олійних

культур. Потужності елеватора розраховані

для приймання зерна з агрофірм АСТАР�

ТИ Полтавського регіону та від партнерів�

агровиробників.

До складу Семенівського елеваторного

комплексу входять 17 заготівельних сило�

сів (об'ємом по 5 та 9 тис. тонн) та 9 силосів

оперативного зберігання вологого зерна

об'ємом по тисячі тонн кожен. Елеватор

обладнаний за найсучаснішими техноло�

гіями та відповідає державним екологічним

стандартам, нормам з охорони праці та по�

жежної безпеки.

Це перший елеватор АСТАРТИ, який

може виконувати сім незалежних операцій

одночасно: функціонують три лінії прий�

мання продукції з автопродуктивністю 150

тонн на годину кожна з можливістю при�

йому трьох різних культур, встановлено дві

енергозберігаючі зерносушарки Shtral 18000

FR з системою рекуперації тепла, які мо�

жуть забезпечувати автономне сушіння

двох окремих культур, працюють по дві

лінії відвантаження на авто� та залізничний

транспорт з можливістю одночасної подачі

27 вагонів. Для цього до елеватора було

прокладено близько 1,5 км залізничних

колій, придбано тепловоз і збудовано депо.

Будівництво Семенівського елеватора

тривало 9 місяців і стало завершальним

етапом інвестиційної програми «Зерно АС�

ТАРТИ». Інвестиції у новий елеватор скла�

ли 19,2 млн доларів. На підприємстві ство�

рено 50 нових робочих місць.

На сьогодні на карті України АСТАР�

ТА представлена 7 елеваторами у Полтав�

ській, Вінницькій та Хмельницькій обла�

стях загальною потужністю понад 550 тис.

тонн одночасного зберігання. Три елева�

тори АСТАРТИ — Яреськівський, Лутови�

нівський та Семенівський є маршрутними

та можуть здійснювати відвантаження

зерна залізницею понад 54 вагони на добу

кожний.

Агросвіт
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ комітет України

(АМПУ) погодив угоду з продажу компанії

«Агросвіт» «Харківського молочного ком�

бінату», який входить в структуру PepsiCO.

Про це повідомив провідний аналітик

Infagro Максим Фастєєв в Telegram, пере�

дає latifundist.

«Восени обладнання з Харкова почали

переміщати на основний майданчик Pepsi�

Co Україна (Київська область), останні пі�

вроку компанія розглядала кілька пропо�

зицій, навесні вибір був зроблений на ко�

ристь «Агросвіт».

Якщо подивитися на портфель «Агрос�

віт» стороннім поглядом, якось незрозумі�

ло, навіщо компанії, яка базується в Кіро�

воградській області і спеціалізується на

продажу насіння, ЗЗР та добрив, молочний

завод?», — зазначив М.Фастєєв. 

За його словами, один з власників «Аг�

росвіту» неофіційно афільований до низки

молочних підприємств Харківщини (50�80

т молока на добу).

«Таким чином «Агросвіт» отримує завод

з традиційною лінійкою, можливості щодо

розширення, а також вже має сировинну

подушку безпеки», — пояснив М.Фастєєв.

«З урахуванням цієї угоди, озвучених

планів Асоціації виробників молока (спо�

рудження а аграріями кооперативного мо�

лочного заводу), знаючи про конкретні на�

міри великого латифундиста на Західній

Україні і потенційних проектах окремих аг�

рохолдингів, можна констатувати початок

нового формату відносин «виробництво�

переробка молока» в Україні», — спрогно�

зував він.

KSG Аgro
АГРОХОЛДИНГ KSG Аgro за 2018 рік

збільшив валовий дохід до $24,8 млн, тоді

як 2017 року цей показник склав $23,2 млн.

Про це поінформував генеральний дирек�

тор агрохолдингу Андрій Скороход, пові�

домила 24 червня прес�служба компанії.

Відзначається, що в сегменті рослин�

ництва найбільш значні обсяги виручки аг�

рохолдингу принесли продажі пшениці та

соняшнику, які 2018 року в порівнянні з

2017�м виросли на 10% і 20%, склавши $2,6

млн і $5,7 млн відповідно.

Крім того, А.Скороход додав, що 2019

року ключовим пріоритетом для агрохол�

дингу залишається зниження кредитної за�

боргованості, яка в період 2014�2018 рр.

зменшилася у 2,3 разу — на $31,7 млн.

ViOil
ОЛІЄЕКСТРАКЦІЙНІ заводи промисло�

вої групи ViOil у 2018/19 МР переробили

майже 700 тис. тонн соняшнику, з яких от�

римали близько 300 тис. тонн соняшнико�

вої олії. Про це 24 червня ц.р. повідомила

прес�служба компанії.

«У минулому сезоні українські аграрії

зібрали хороший урожай соняшнику. Його

якість повністю збігалася з нашими вимо�

гами. Уся випущена нашими ОЕЗ соняш�

никова олія відповідає всім міжнародним

стандартам. Наша продукція затребувана і

в Європі, і в Африці, і в Азії, і в Америці.

Тому ми продовжимо збільшувати обсяги

переробки», — розповів комерційний ди�

ректор групи ViOil Ігор Гадомський.

Також повідомляється, що на сьогодні

робота заводів компанії припинена на ка�

пітальний ремонт, вони відновлять роботу

15 липня ц.р.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 04 липня 2019 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Остання 

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 51,30 1 118 5,7% 2,2%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 10,15 1 084 +1,9% +1,9%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 24,80 165 3,3% 5,5%

ІМК Варшава IMC PW PLN 16,50 146 1,2% 26,9%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 90,00 144 2,9% +20,4%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,47 20 +0,9% +13,0%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,36 3 +10,0% +45,5%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •



панхроматичному діапазонах з

роздільною здатністю 8 м. «Цей

апарат виготовляється власним

коштом КБ «Південне», це пода�

рунок Україні, для спостереження,

передусім, за територією нашої

країни. Планується до кінця на�

ступного року підготувати і запу�

стити цей космічний апарат», —

розповідає Костянтин Білоусов.

Запуск здійснюватиметься інозем�

ними постачальниками пускових

послуг, наразі активно ведуться пе�

реговори.

Наступне покоління супутни�

ків дистанційного зондування

землі — це супутник «Січ�2М»,

який має 2,5 м роздільну здатність

в панхроматичному діапазоні і 8 м

в мультиспектральному діапазоні.

Також на ньому встановлено ска�

нер дальнього ІЧ діапазону, який

дасть змогу спостерігати за поже�

жами. Наразі виготовляються ком�

поненти для космічного апарату.

Також в «Південному» займа�

ються розробкою невеличких су�

путників «Кубсат», які мають вагу

до 3 кг. На них планується прове�

сти випробування двигунів власної

розробки на зеленому паливі. 

У рамках реалізації спільного з

НАН України космічного експери�

менту щодо дослідження атмо�

сферних аерозолів, виготовлено

габаритно�динамічний макет кос�

мічного апарату «Южсат�1», який

зараз перебуває на виставці в Лє�

Бурже. 90% компонентів для су�

путників розробляється і вигото�

вляється в Україні. 

Задля якомога кращого забезпе�

чення виробництва, у КБ ретельно

підходять до вибору обладнання.

Так, минулого року тут ввели в ек�

сплуатацію новий обчислювальний

центр, який наразі обладнано най�

потужнішим комп'ютером в Украї�

ні. Його основне завдання — забез�

печувати розв'язання великої кіль�

кості завдань упродовж стислого

часу, підвищену точність результатів

і можливість проведення повного

комплексу розрахункових робіт у

максимально короткі терміни.

Продуктивність суперком�

п'ютера становить 300 терафлопс

(300 трильйонів операцій за секун�

ду), що можна порівняти з потуж�

ністю тисячі одночасно працюю�

чих персональних комп'ютерів.

Його використовуватимуть для

моделювання в таких областях, як

аеродинаміка, механіка, теплооб�

мін і мультифізика.

Заздалегідь подбали і про ап�

грейди: потужність обчислюваль�

ного центру легко може бути под�

воєна, для цього вже передбачені

конструкторські рішення.

Також із нових цікавинок

обладнання журналістам показали

виробничу ділянку виготовлення

корпусних деталей із металевих

матеріалів. Її основне обладнання

— шестироликова машина рота�

ційного розкочування, напівавто�

матичний стрічкопильний верстат,

вакуумна піч — придбані без залу�

чення бюджетних коштів, виключ�

но на гроші, що зароблені КБ

«Південне» у рамках комерційних

міжнародних контрактів. 

Найбільш цікавою видалася

шестироликова машина ротацій�

ного розкочування, яка, умовно

кажучи, дозволяє з товстостінних

коротких труб робити довгі тонко�

стінні, причому такі труби можуть

мати об'ємну поверхню зсередини. 

На цій машині виготовляти�

муть дослідні зразки корпусів із

різнопрофільною внутрішньою

поверхнею без зварних швів і

шпонкових з'єднань. Переваги

такого способу — у спрощенні

конструкцій, зменшенні їхньої

ваги, підвищенні надійності і міц�

ності, скороченні часу проекту�

вання і впровадження у вироб�

ництво, економії матеріалів і в

значному здешевленні виробни�

чого процесу.

Робота ділянки дозволить за�

безпечити максимально замкнутий

цикл виготовлення корпусних де�

талей ракетної техніки.

Показали журналістам і при�

клади деталей, виготовлені за до�

помогою зварювання вибухом. Ця

технологія дозволяє отримувати

з'єднання будь�яких різнорідних

металів і сплавів, які традиційни�

ми способами отримати важко або

навіть неможливо, забезпечує ви�

сокоякісне з'єднання шарів мета�

лів, гарантує необхідні характери�

стики.

Серед інших цікавинок — ви�

пробувальний стенд, що дозволяє

імітувати навантаження на деталі

ракети при польоті, 3D�принтер,

що дає змогу друкувати металом,

новітнє обладнання для точного

розкрою композитних матеріалів. 

Ну, і, звісно, усе інше представ�

никам ЗМІ не показали — все ж

таки підприємство займається

також і озброєнням. Система без�

пеки на ньому така, що одного з

журналістів пильна охорона ледь

не залишила за воротами через по�

милку в одній цифрі паспорта.

На прес�конференції головний

конструктор КБ «Південне», ака�

демік НАН України Олександр
Дегтярев зазначив, що за минулий

рік підприємство спрямувало до

бюджету 650 млн грн усіх податків

і зборів, натомість з бюджету було

отримано 50 млн грн. На цей рік

взагалі з бюджету нічого не перед�

бачено. Виходить, що державне

підприємство не дуже і потрібно

самій державі. 

Відповідаючи на запитання

журналістів, О.Дегтярев зазначив,

що його цілком влаштовує статус

КБ як державного, проте ймовір�

но, що майбутнє космічної галузі,

не тільки України, а й світу в ціло�

му, саме за корпоратизацією і ак�

ціоналізацією подібних підпри�

ємств, так би мовити, випуском

бізнесу на орбіту.

Втім, як би там було, у «Пів�

денному» вірять у космічне май�

бутнє України. Тим більше, що

космічні здобутки бюро, це і ціл�

ком земний добробут понад 5�ти�

сячного колективу. 

Щоб забезпечувати галузь но�

вими кадрами, у Дніпропетровську

1996 року було створено Націо�

нальний центр аерокосмічної осві�

ти молоді ім. О.М.Макарова. Не�

величку екскурсію його залами для

нас провів генеральний директор

центру Олексій Кулик. 

Ініціаторами створення центру

виступили Державне космічне

агентство України і Українське мо�

лодіжне аерокосмічне об'єднання

«Сузір'я» за підтримки державних

підприємств ВО «Південний ма�

шинобудівний завод» і КБ «Пів�

денне» ім.М.К.Янгеля.

Для школярів тут діють різно�

манітні гуртки: від малювання,

звичайно ж на космічну тематику,

до ракетного моделювання. Ці

знання стають у нагоді школярам і

безпосередньо у школі — адже

вчити, наприклад, фізику значно

легше, якщо ти закріплюєш теоре�

тичні знання на практичних нави�

чках, які, до того ж, тобі до душі.

Для студентів — це розширені

знання, які не дає освітня програ�

ма. Тут проводяться численні лек�

ції, семінари, практикуми, фору�

ми, де можна навчитися системам

проектування, 3D�моделювання,

дізнатися про дистанційне зонду�

вання землі, покращити знання

про інформаційні технології у кос�

мічній галузі тощо. 

«Найкращою формою залучен�

ня студентів є їхня участь у реаль�

них проектах ракетно�космічної

галузі. Тому в центрі реалізуються

проекти по лінії космічної програ�

ми ДКАУ, а також приватні проек�

ти, зокрема, нещодавно студенти

разом з КБ «Південне» і «Півден�

машем» виробили і запустили су�

путник», — розповідає О.Кулик.

Водночас він зазначає, що гло�

бально відчувається відсутність

держави у подібних проектах. 

Сам центр окрім приміщень

для занять являє собою і музей, де

зібрані експонати з історії ракетно�

космічної галузі України. Це і су�

путники, і моделі ракет, і двигуни

до них, а у дворі можна навіть

знайти повнорозмірні ракети. Тут є

навіть супутник, який був запуще�

ний у космос 1962 року. Цікаво, як

саме супутники опиняються у

музеї, адже з космосу назад апарат

не повернеш. Виявляється, що в

ракетно�космічній галузі є система

потрійного контролю, яка стос�

ується як деталей, так і апаратів у

цілому. Виготовляється ваго�габа�

ритний макет, який вагою і вигля�

дом повністю відповідає майбут�

ньому супутнику, потім вигото�

вляється радіотехнічний макет,

який дозволяє відстежити суміс�

ність усіх систем і перевірити їхню

придатність. Радіотехнічний макет,

який майже ідентичний кінцевому

космічному апарату, залишається

на Землі. Він також згодом може

стати справжнім супутником, якщо

в тому буде потреба, але в основно�

му він служить для моделювання

ситуацій — щоб уявити, що сталося

з його двійником на висоті понад

700 км. Згодом такі радіотехнічні

макети потрапляють до музею.

* * *

Виставку�музей у центрі що�

річно відвідують більше 10 тисяч

осіб. Сотні школярів і студентів

проходять тут навчання. А безпо�

середньо в КБ мають довгостроко�

вий проект поселення людини на

Місяці. Це дає надію, що за вели�

кої кількості ентузіастів космічною

галуззю зрештою серйозно заціка�

виться і держава.

Павло Мороз. Фото автора
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Космічна чи земна?
Нотатки з відвідин КБ «Південне»



ВІДКРИВ всеукраїнський День поля пре�

зидент НААН Ярослав Гадзало. Приві�

тавши присутніх, він запросив місцевого

панотця справити молитву, з якої українсь�

кі селяни здавана починали польові робо�

ти. Після доповідей Ярослава Гадзало і за�

ступника міністра агрополітики Володими�

ра Топчія численних учасників довелося

розділити на дві групи, які кожна своїм

маршрутом оглядала поля. Біля демонстра�

ційних посівів гостей зустрічали науковці і

розповідали про особливості посаджених

тут рослин, виведених в їхніх установах

НААН. Також не обійшлося без частування

— в секторі лікарських рослин учасників

пригощали холодними чаями та мохіто, в

овочевому секторі відбулася дегустація

страв із нових сортів картоплі, а на ділянці

зернових гостей частували пловом із укра�

їнського степового рису.

Погляд науковців
Наразі сортові ресурси в усьому світі віді�

грають одну з провідних ролей. Адже за

зміни клімату аграріям треба швидко при�

стосовуватися до нових обставин. Для

цього науковцям слід виводити рослини з

новими ознаками. Учасники Дня поля мали

слушну нагоду ретельно ознайомитися з

численним доробком створених науковими

установами НААН сортів та гібридів сіль�

госпкультур, представленими на полігоні.

«На цьому полігоні висіяні 1223 різнови�

ди сільськогосподарських культур. Зараз

наші селекціонери займаються вирощуван�

ням 256 сортів, у тому числі і лікарських ро�

слин. Тут представлені основні, найбільш

перспективні сорти останніх років, які зане�

сені до реєстру сортів і гібридів для розпов�

сюдження на території Україні», — наголо�

сив Ярослав Гадзало.

Селекціонери НААН намагаються виво�

дити такі сорти та гібриди, які би повністю

відповідали всім сучасним нормам, були би

більш високоврожайними. І тут науковцям

стає в нагоді селекційний банк при Харків�

ському інституті ім.В.Я.Юр'єва, який є

одним із найбільших в Європі. У ньому роз�

міщено понад 150 тис. зразків рослин.

Щороку наукові установи НААН реалі�

зують насіння на понад 36 млрд грн. Якщо

не виробляти цей посадковий матеріал —

його доведеться завозити з�за кордону. Але

експортні сорти несуть і ризики. Не можна

бути впевненими, як вони покажуть себе в

умовах України. Натомість вітчизняні сорти

адаптовані, бо наукові установи НААН

працюють у кожному регіоні. 

Є ціла низка культур, селекцією яких

окрім НААН не займається ніхто і поставок

із�за кордону практично теж немає. Це

гречка, просо, жито, 80% сортів пшениці,

ячменю та тритикале. Підприємці, які бе�

руть створений вітчизняними науковцями

певний сорт, можуть бути впевненими, що

отримають ті врожаї, на які розраховують.

«Похибка може бути лише у зв'язку з пев�

ними ґрунтово�кліматичними умовами або

порушенням технологій вирощування», —

підкреслив президент НААН.

НААН і Мінагрополітики проводять Дні

поля в усіх регіонах України. Наразі вони

вже відбулись у Миколаєві, Херсоні та Одесі,

у Миронівському інституті пшениці

ім.В.М.Ремесла на Київщині. Цьогорічний

всеукраїнський День поля в селі Ксаверівка�

2 уже десятий поспіль. Цей полігон постійно

розвивається. Минулого року тут посадили

плодово�ягідні дерева, кущі, суницю, майже

всі ягідні культури. Напередодні Дня поля

був проведений облік потенційної врожай�

ності посіяних на полігоні зернових. Для

пшениці вийшли на показник від 8 до 13

т/га, по ячменю на рівні 8�11 т/га.

Завдання науковців НААН — задоволь�

нити українських виробників насінням

власного виробництва. Нині в Державному

реєстрі сортів рослин, придатних для по�

ширення в Україні, маємо української се�

лекції пшениці — 76% сортів, з них 82% —

селекція НААН; ячменю озимого вітчизня�

них сортів — 66%, ярого — 78%. 

В НААН вважають, що потрібно роз�

горнути науково�випробувальні площадки

в усіх областях України. Таких як полігон у

Ксаверівці�2 зараз по всій країні 98. Але

вони розташовані нерівномірно. Так, Київ�

ська, Вінницька, Херсонська області мають

по 8�10 полігонів, а в Івано�Франківській

та Луганській областях — немає жодного.

Тому в цих областях слід негайно відновити

дослідні полігони. 

Важливим завданням розбудови вітчиз�

няного агросектору президент НААН наз�

вав розвиток переробки. Це сприятиме

збільшенню тваринництва, зростанню про�

дажів товарів із високим рівнем доданої

вартості як на внутрішній, так і зовнішній

ринки. Якщо скласти фінансову оцінку ни�

нішнього агроекспорту і прогнозований

об'єм можливого експорту переробки, то, за

оцінками НААН, потенціал збільшення ва�

лютної виручки від такої діяльності сягне

18�20 мільярдів гривень. 

Ніде правди діти, але наш агроресурс�

ний потенціал з гектара нині використову�

ється на 50�66% у порівнянні європейськи�

ми країнами. Тому слід збільшувати кіль�

кість фермерських господарств, переробних

підприємств, пропонувати виробникам пе�

ревірені високоефективні культури. Але це

дасть ефект у спільній праці науковців і ви�

робників — науковці мають супроводжува�

ти свої продані сорті на полях виробників. 

Погляд 
з Мінагрополітики
ЗАСТУПНИК міністра агрополітики Воло�

димир Топчій звернув увагу на те, що зараз

до Державного реєстру сортів рослин, при�

датних до поширення в Україні, внесено

11530 сортів. Зокрема, за результатами ква�

ліфікаційної експертизи до Реєстру вклю�

чено 1119 сортів 2018 року та 869 сортів ста�

ном на 17 травня 2019 року.

Також урядовець оцінив внесок науки у

розвиток вітчизняного агросектору. Завдя�

ки використанню сортів вітчизняної селек�

ції минулого року вперше в історії Україні

зібрано 70 млн т зернових. Шість років по�

спіль валовий збір зерна в Україні не опу�

скався нижче 60 млн т. Минулого року в

Україні вперше отримано врожайність зер�

нових 4,7 т/га. 2018 року вперше отримано

валовий збір кукурудзи понад 135 млн т.

Тоді ж уперше по країни отримано урожай�

ність кукурудзи 7,8 т/га. По соняшнику

вперше отримано валовий збір 14,6 млн т,

середня врожайність по країні становила

понад 2,3 т/га. Минулого року по сої з

площі 4,5 мільйона гектарів збирали 2,58

т/га зерна.

Нагальним завданням вітчизняної

науки він назвав розробку систем точного

землеробства: «Найближчим часом НААН

і Мінагрополітики мають ухвалити рішення

заснувати модельне господарства точного

землеробства. Підприємство може бути в

системі НААН або підпорядковане Міна�

грополітики. Мета такого господарства —

знайомити з відпрацьованими моделями

інноваційного землеробства по різним

культурам». 

Щодо сортових ресурсів слід додати, що

минулого року до Державного реєстру вне�

сено понад 1,1 тис. сортів. Це близько 10%

відсотків загальної кількості офіційно заре�

єстрованих рослин. Частка зареєстрованих

рослин вітчизняної селекції становить 48%,

а 62% — закордонної. Навколо цього спів�

відношення точаться дискусії — гарно це чи

погано? Але головне не це. Важливо, щоб

вітчизняні аграрії мали широкий вибір ви�

сокоефективних стійких рослин для вико�

ристання в конкретних природних умовах»,

— резюмував посадовець. 

Огляд ділянок: 
зернові
ПЕРШОЮ ділянкою на маршруті групи, до

якої потрапив кореспондент «Агропрофі»,

була ділянка Миронівського інституту пше�

ниці ім.В.М.Ремесла. Про зразки рослин

розповіла Світлана Хоменко, селекціо�

нер, завідувачка лабораторії селекції ярої

пшениці. Інститут представив на демон�

страційному полігоні 14 сортів пшениці

м'якої ярої. Оскільки багато сортів рослин

МІП вже достатньо відомі аграріям, науко�

виця акцентувала увагу на окремих, виді�

ляючи їх особливі якості. 

Сорт Елегія Миронівська — займає

найбільшу площу посівів серед сортів ярої

пшениці в Україні. Стійка до хвороб, силь�

на за якістю пшениця середньо�раньости�

гла, має крупне зерно, маса 1000 зернин —

понад 50 г. Занесений до Реєстру сортів

рослин України 2004 року.

Сімкода Миронівська — середньости�

глий, сильний, може формувати урожай�

ність до 6 т/га, має високу стійкість до хво�

роб, не вилягає завдяки помірній висоті і

міцному стеблу.

Панянка — сорт великозерний, універ�

сального типу, може вирощуватися після

гірших попередників, має крупний колос,

високу стійкість до комплексу хвороб. 

Сорт Божена — середньостиглий, інтен�

сивного типу, має виску стійкість проти

хвороб, цінна по якості пшениця, потен�

ційна врожайність — понад 7 т/га, маса

1000 зернин понад 50 г.

Оксамит Миронівський — для створен�

ня цієї пшениці використовували озимі

сорти. Має потужний колос, міцне стійке

до вилягання стебло, протистоїть комплек�

су хвороб, придатний до вирощування у

Степу, Лісостепу, на Поліссі.

Сорт Дубравка придатний до поширен�

ня у Лісостепу та на Поліссі, сильна пше�

ниця, потенційна урожайність до 8 т/га. 

Новинка — пшениця Олександра — за�

несена до Реєстру 2019 року. Сорт рекомен�

дований до розповсюдження у Лісостепу та

на Поліссі. Має високу якість, маса 1000

зерен — понад 50 г.

Ячмінь ярий Богун — рослина кормо�

вого призначення, має високу продуктив�

ність.

Ячмінь ярий Азарт — досі випробову�

ється, має потенційну продуктивність

понад 8 т/га, крупне зерно, потужний

колос.

Ячмінь ярий Салют — уже в реєстрі. 

Ячмінь Мирний — висока підтвердже�

на на виробництві продуктивність понад

8,5 т/га, має потужне стебло, стійкий до

групи хвороб. 

Директор Інститут сільського госпо�

дарства степу (ІСГС) НААН Ігор Семе�

няка акцентував увагу на сорті ярого яч�

меня Крок, який іде на заміну сорту

СН28. Крок виживає в досить жорстких

умовах, має підвищену врожайність порів�
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Всеукраїнський День поля НААН

РОСЛИННИЦТВО Наприкінці червня Національна академія
аграрних наук провела вже традиційний День поля на своєму
демонстраційному полігоні Виставково-інноваційного центру
НААН на Київщині (с.Ксаверівка-2).



няно з СН28. Зараз ІСГС має 9

сортів: два ярих та один голозер�

ний на випробуванні, сім сортів

внесені до Реєстру.

Ячмені Свято�Михайлівський,

Крок, Статок, Созонівський —

вже широко поширені в Кірово�

градській області. Тут 62% площі

під ярий ячмінь засіяні сортами

селекції ІСГС. Ячмінь Созонів�

ський скоростиглий має в старто�

вий період широку листову пла�

стинку, добре розвивається у по�

чатковий період. 

Маса 1000 зерен всіх сортів

ячменів селекції ІСГС від 50 до 60

г. Це високобілкові не пивоварні

ячмені. Всі сорти мають свої осо�

бливості. Наприклад, Созонів�

ський — невибагливий до попе�

редників. Статок і Свято�Михай�

лівський більш вибагливі до по�

передників, з яких найкращий —

соя. Випробування цих двох сор�

тів на полігоні в Сумах після сої

дали 8�8,5 т/га.

Директор Селекційно�гене�

тичного інституту Національного

центру насіннєзнавства та сорто�

вивчення НААН В'ячеслав Со�

колов продовжив розповідь про

ячмені. Як зазначив науковець,

свого часу на Півдні України ярий

ячмінь не відігравав поважної ролі

— сіяли 70�80 тис. га. Це була

страхова культура. Але зміна клі�

мату зробила ячмінь затребува�

ним. Це дуже вигідна культура:

виробив, зібрав, продав. Нема пи�

тань якості, не треба доводити до

певних кондицій. Україна з року в

рік реалізувала 48�49 млн тонн в

Африку, Саудівську Аравію тощо. 

Сорти ячменів селекції Селек�

ційно�генетичного інституту уні�

версальні, невибагливі до попе�

редників. Серед новинок науко�

вець відзначив Маураві — дає вро�

жайність 7�8 т/га. Також один із

кращих сортів Аватар — в масі

1000 зерен вага становить понад 40

г, має високу врожайність.

Один із напрямків селекції в

інституті — це створення шести�

рядних ячменів. Переший із них,

Вакула, вже доволі поширений.

Особливість шестирядних ячменів

— високе продуктивне кущення.

Це дає можливість знизити норму

висіву на гектар. Далі серед нови�

нок шестирядних сортів іде Гали�

чанин — дає чудові результати в

Прикарпатті, Львівській області.

Оптимальні регіони поширення —

Полісся і Лісостеп. Найбільш по�

сухостійкі сорти з представлених

на полігоні — це Адам і Сталкер. 

Огляд ділянок: 
лікарські рослини
ПРО представлені на полігоні лі�

карські рослини розповіла заві�

дуюча відділом селекції насінниц�

тва Дослідної станція лікарських

рослин НААН Наталія Куценко.

До лікарських рослин належать

сорти фармакопейних видів, які

відібрані за вмістом біологічних

речовин. Узагалі до Реєстру внесе�

но 256 лікарських рослин. 

Надзвичайно перспективною

є Маруна цінерарієлиста, рослина

з роду піретрум. Це джерело при�

родних піретроїдів — речовин, які

мають інсектицидні властивості,

їх використовують для відляку�

вання і знищення комах. Такі рос�

лини є базовими для виготовлен�

ня органічних засобів захисту ро�

слин (ЗЗР). Маруна цінерарієли�

ста була популярна з початку 20

сторіччя для боротьби з педику�

льозом. З появою синтетичних ан�

типедикулоьзних препаратів у

1950�1960 роки рослина втратила

актуальність. Але зараз, з розвит�

ком органічного землеробства,

знову набуває популярності.

Ромашка лікарська — селекція

ведеться понад 100 років. Входить

до складу понад 40 препаратів. По

ромашці дослідна станція має в

Реєстрі сорти Перлина Лісостепу і

Азулана. Також зараз випробову�

ється перспективний зразок — ро�

машка Хамазулана з найвищім за

нормами вмістом ефірної олії.

Важливе місце займають види,

що дають сировину для лікування

кишково�шлункового тракту. По�

дорожник блошиний — має обво�

лікаючу дію. Наземна частина

рослини використовується для ви�

готовлення соку подорожника —

також лікувального засобу. Жов�

тушник лікарський — унікальний

вид, але переробка ведеться лише

за межами України. Із цією росли�

ною виробники матимуть певні

проблеми із реалізацією. Укра�

їнські переробні підприємства

працюють на закордонному суб�

страті. В Україні немає вітчизня�

ного обладнання для виготовлен�

ня такого субстрату. Це складне та

дороге устаткування. З огляду на

обставини ринку, вітчизняні

фармпідприємства його поки не

купують.

Чорнушка дамаська сорту Бе�

региня — характеризується підви�

щеним вмістом жирної не ефірної

олії в насінні. Використовується

для виготовлення багатьох мед�

препаратів. 

Традиційно культивовані в Ук�

раїні нагідки лікарські — мають

сильні бактерицидні властивості

відносно багатьох збудників хво�

роб, особливо стафілококів та

стрептококів. Учасники заходу по�

бачили сорт Березняківська со�

нячна — це перспективна росли�

на на випробуванні.

Мачок жовтий — основа для

відомого препарату бронхолітін.

Рослина вміщує речовини відхар�

кувальної дії. 

Шоломниця байкальска — 2

роки в реєстрі. Використовується

у препаратах для лікування серце�

во�судинної системи.

Шавлія лікарська — містить до

40% камфори в ефірній олії. Сорт

може культивуватися на одному

місці до 10 років.

Алтея лікарська — вид набирає

промислових обертів. Препарати з

рослини мають відхаркувальну

дію.

М'ята перцева — має 101 рік

селекції. На полігоні представле�

ний сорт Лідія. Компонент ефір�

ної олії з цієї рослини має надзви�

чайно приємний аромат.

М'ята перцева сорту Мама —

рослина двовекторного викори�

стання: і на аптечний лист, і на

ефірну олію. Сорт включено до

реєстру рослин 16 років тому. 

Крім перцевих м'ят, з переваж�

ним лікарським використанням, є

м'яти іншого призначення Таким

є сорт м'ята Пакульска Ліналольна

— з 1998 року у реєстрі, викори�

стовується у парфумерній проми�

словості. Головна речовина ліна�

лол становить 80% ефірної олії і

дає приємний аромат, зовсім не

схожий з ароматом перцевих м'ят. 

Козлятник лікарський, сорт

Чародій — використовується у

препаратах для лікування цукро�

вого діабету. 

Валеріана лікарська — здавна

використовують корінь для ліній�

ки заспокоюючих медпрепаратів.

Як відзначила науковиця,

попит на лікарські рослини ек�

спортної групи залежить від подій

на світовому ринку, де мають

значний вплив Індія, Китай, Таї�

ланд. У залежності від їх пропози�

цій формуються можливості

інших постачальників і попит на

основні фармакопейні рослини.

Наприклад, минулого року виник

надзвичайний попит на шавлію

лікарську — щось у лідерів ринку з

нею не склалося. Такі сплески по�

питу на окремі види відбуваються

кожен рік. Найбільш рентабельні

серед лікарських рослин ті, в яких

використовується і коріння, і на�

земна частина рослини.

Костянтин Макульський

Фото автора
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Кукурудза і пшениця: 
прогнози від IGC
ВАЖКИЙ старт для кукурудзи в США  спонукав аналіти�

ків Міжнародної ради по зерну (IGC) переглянути загаль�

ні прогнози світового виробництва всіх зернових на

2019/20 МР. У результаті прогноз був знижений на 21 млн

тонн до 2156 млн тонн, передає УАК.  Очікування щодо

обсягів світової торгівлі становлять 370 млн тонн, що на 1

млн тонн більше, ніж минулого місяця та на 2 млн тонн

більше, ніж 2018/19 МР. Прогнози обсягів світового спо�

живання також були знижені — на 5 млн тонн до 2187 млн

тонн, проте така оцінка залишається вищою за показники

останніх років.

По кукурудзі 2019/20 МР очікується врожай в 1095 млн

тонн, що на 23 млн тонн менше, ніж аналітики прогнозу�

вали ще минулого місяця і на 35 млн тонн менше, ніж от�

римали минулого МР. Обсяги світового споживання оці�

нені в 1143 млн тонн,  що на 8 млн тонн менше, порівня�

но з даними в минулому звіті і на 4 млн тонн менше, по�

рівняно з 2018/19 МР. У той же час прогнози стосовно сві�

тової торгівлі піднялися на 1 млн тонн .

Прогнози виробництва пшениці були збільшені. Пе�

реоцінивши ситуацію з пшеницею в Індії, ЄС та Україні,

прогноз підняли на 3 млн тонн до 769 млн тонн.  Такі об�

сяги на 36 млн тонн перевищують показники минулого

маркетингового року і можуть стати рекордними. На 3

млн тонн зросли й прогнози світового споживання до 756

млн тонн, тоді як обсяги торгівлі залишилися незмінними

— 174 млн тонн.

Німеччина може 
відмовитися від гліфосату
КАНЦЛЕР Німеччини Ангела Меркель наполягає на

якнайшвидшому вирішенні спору з приводу використан�

ня гліфосату. До вересня федеральний уряд представить

план по усуненню гербіцидів зі спірною речовиною з си�

стеми захисту рослин, передає прес�служба «Укрцукор».

Меркель упевнена, що доля гліфосату в Німеччині ви�

рішена. «Колись ми прийдемо до того, що не буде жодно�

го використання гліфосату», — сказала вона, згадавши в

цьому зв'язку також обмежене схвалення діючої речовини

на рівні ЄС до 2022 року. 

Однак фермери не можуть припинити застосування

препаратів з гліфосатом одномоментно. Меркель зазначи�

ла, що процес відмови треба організувати «розумним

чином». 

Канцлер дала зрозуміти, що вона чинить тиск на своїх

міністрів з питань сільського господарства та навколиш�

нього середовища, які раніше не могли домовитися про

гліфосат. Меркель попросила міністерства розробити

спільну стратегію дозволу ЗЗР в Німеччині.

* 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 02 липня 2019 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 184,89 5,0325 +0,2400 5,1550 +0,2300 5,2875 +0,2000 5,3550 +0,1600 5,3850 +0,0825
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 158,90 4,3250 +0,2900 4,5500 +0,2950 4,7625 +0,2875 4,8900 +0,2750 4,9625 +0,2375
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 197,01 5,3625 +0,1800 5,5100 +0,1650 5,6525 +0,1575 5,7350 +0,1525 5,8125 +0,1525
CBOT Чикаго (Кукурудза) 164,96 4,1900 +0,0575 4,2600 +0,0550 4,3475 +0,0475 4,3875 +0,0425 4,4250 +0,0350

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

323,25 8,7975 +0,2475 8,8600 +0,2500 9,1050 +0,2400 9,1950 +0,2200 9,2850 +0,1925

США. Ставки океанського фрахту на 02 липня 2019 року

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

«Handymax» 
40+46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 16 14
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 19
Схід Південної Америки (Бразилія) 20
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 37
Західне Середземномор'я (Марокко) 35
Близький Схід (Ірак) 68
Близький Схід (Єгипет) 28
Японія 43 42

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 53
Близький Схід (Єгипет) 47

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 17
Європа (Роттердам) 14

Північно+Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 27
Близький Схід (Ірак) 54
Близький Схід (Єгипет) 29
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29
Тайвань 35 33
Південна Корея 21 20
Японія 25 24

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 03 липня 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 +7,6375 170,3073
CME – Вересень'19 +6,9288 171,6458

CME – Грудень'19 +5,9840 173,7717
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Серпень'19 +0,1580 198,2963
Euronext – Листопад'19 +0,3272 196,3218

Euronext – Січень'20 +0,6431 199,7066
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Вересень'19 +4,1736 230,0130
TOCOM – Листопад'19 +2,1332 220,2745

TOCOM – Січень'20 +0,8347 227,1378
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +5,2911 190,4793 
CME – Вересень'19 +3,8948 188,6422 

CME – Грудень'19 +3,5274 192,7575 
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 +1,1170 201,6811
Euronext – Грудень '19 +0,9365 206,7584

Euronext – Березень '20 +0,6093 210,1433
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень'19 +0,8575 410,6962
Euronext – Листопад'19 +0,8462 414,9272

Euronext – Лютий'20 +0,8462 418,8762
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +0,2321 167,7834
CME – Вересень'19 +0,3481 165,1147

CME – Грудень'19 +0,2321 166,7391
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +3,3069 325,4022
CME – Серпень'19 +3,6744 326,7250

CME – Вересень'19 +3,7479 329,0031
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

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

TOCOM – Січень'20 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +2,7558 337,3038
CME – Серпень'19 +2,6455 339,7289

CME – Вересень'19 +2,6455 341,9335
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Липень'19 +0,7930 61,6300
CME – Серпень'19 +0,7930 61,8502

CME – Вересень'19 +0,8150 62,1366
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Липень'19 +2,8634 241,8455
CME –Вересень'19 +2,8634 250,9863
CME –Листопад'19 +2,8634 254,8408

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Липень'19 0,0000 0,4000
CME – Серпень'19 +0,0085 0,4074

CME – Вересень'19 +0,0085 0,4066
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Липень'19 0,0000 –
CME – Серпень'19 0,0000 2,3023

CME – Вересень'19 +0,0009 2,3265
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Липень'19 +4,1850 277,0925
CME – Жовтень'19 +3,3040 –

CME – Березень'20 +3,3040 –
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* * *

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 Півден'
ної України, логістика с/г продукції (у тому числі — річ'
кові перевезення), зрошення, овочівництво, садівництво,
виноробство, тепличне господарство, виробництво орга'
нічної продукції, рибальство, молочне скотарство, пта'
хівництво, ланцюги доданої вартості (переробка с / г
продукції), туризм, енергоефективні технології, а також
— діджіталізація сільського господарства. Усі три дні ро'
боти заходу проходитимуть демонстраційні покази в
полях. 
До участі в АГРОПОРТ у Херсоні запрошені агровироб'
ники з Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропе'
тровської, Запорізької, Кіровоградської областей.

* * *

13 серпня 2019 року компанія LNZ Group запускає
новий формат Днів поля в різних ґрунтово�кліматич�

них регіонах України. Про це повідомляє прес'служба
компанії.
Це нова концепція проведення польових заходів для
аграріїв, яка дозволить побачити технології захисту ро'
слин і використання насіння в різних умовах і наочно оці'
нити всі тонкощі кожної з кліматичних зон.
«Mini hub являє собою 7 локацій на території України, на
яких вивчаються технології захисту рослин від DEFENDA і
гібриди кукурудзи UNIVERSEED, зернові і силосні. Крім
кукурудзи, на дослідних полях висіяні також соняшник,
соя, озимі зернові культури. Таким чином аграрії змо'
жуть побачити дію засобів захисту на різні культури в
різних умовах і вибрати саме те, що підходить для умов
їхніх агропідприємств», — вказується в повідомленні.
«Ми також хочемо ознайомити клієнтів з нашої лінійкою
в різних ґрунтово'кліматичних зонах, підказати, який гі'
брид краще підходить до певного гектару, навіть не до
регіону або області. Багато уваги приділимо силосним гі'
бридам, особливо нашої конкурентної переваги в Leafy
and Leafy Floury типу гібридах», — зазначила директор
відділу маркетингу компанії LNZ Group Юлія Каменєва.
На відміну від більш масштабного LNZ Hub, на якому за'
кладено більшу кількість дослідів і демо'ділянок, Mini
hub ставить за мету саме ознайомлення аграріїв з тонко'
щами вирощування для різних кліматичних зон і умов
господарювання. При цьому LNZ Hub залишається ва'
жливою науково'практичної платформою для зустрічі з
агровиробниками і також буде приймати відвідувачів.
Відвідати Mini hub можна буде в такі дати:
Одеська область — 13 серпня;
Запорізька область — 20 серпня;
Миколаївська область — 28 серпня;
Житомирська область — 18 серпня;
Сумська область — 10 вересня;
Тернопільська область — 20 вересня;
Вінницька область — 6 вересня.

* * *

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.

* * *

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�25 серпня 2019 року у с.Великі Сорочинці
Миргородського району Полтавської області пройде 
21�ий Національний Сорочинський ярмарок. Органі'
затор — ТОВ «Сорочинський ярмарок».
Торік Національний Сорочинський ярмарок відзначив
20'річний ювілей. Зараз захід під брендом «Сорочинсь'
кий ярмарок» — це не просто великий торговий свято, на
якому свою продукцію представляють провідні підприєм'
ства з України та інших країн. Це ще і яскраве театралізо'
вана вистава за участю героїв творів М.Гоголя та фоль'
клорних колективів, а також велика концертна та розва'
жальна програма.
Свої досягнення на Сорочинському ярмарку представляє
кожен район Полтавщини і більшість регіонів країни.
Серед товарів, якими торгують на ярмарку, продукти
харчування та напої, одяг і взуття, вироби з хутра, тек'
стильні товари, прикраси, садово'городній інвентар та
сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед,
посуд та багато іншого. На різних сценах проходитимуть
народні свята, фестивалі, конкурси, виступи народних
колективів.
Особливий інтерес для відвідувачів представляє фоль'
клорна частина ярмарки, стилізована під українське

село. Тут свою продукцію пропонують народні майстри з
Опішні, Петриківки, Космача та інших місць України,
знаменитих своїми традиціями народних промислів. 
Щорічно Сорочинський ярмарок відвідує понад 500 тис.
осіб. У ній беруть участь до 1500 підприємств, підприєм'
ців і народних майстрів з України, Білорусі, Молдови,
Грузії, Азербайджану, Німеччини, Польщі.

* * *

28 серпня 2019 року в Києві (Гольф Центр м. Київ)
відбудеться щорічний IV Форум Агромаркетинг 2019.
Організатор — інформаційна компанія «ПроАгро Груп». 
Форум «Агромаркетинг « — головне щорічне місце зу'
стрічі професіоналів, які пропонують нові, але ефективні
маркетингові ідеї, розробляють діючі стратегії та продук'
ти і формують досвід сучасного аграрного бізнесу, завдя'
ки своїм навичкам та знанням.
Це місце, на якому ринок обговорює порядок денний на
завтра, аналізуючи свої вже пройдені уроки. Тут можна
скласти уявлення про майбутні маркетингові тенденції,
познайомитися зі свіжими кейсами та кращими експер'
тами в різних рекламних сферах. Аграрний бізнес — без
маркетингу, не має майбутнього, — це не вигадка, а реа'
лілії продиктовані ринком.
Участників чекає насичений практичний контент, який
буде корисний як маркетологам, так і власникам се'
реднього та великого бізнесу. Вся програма побудована
на практичному досвіді спікерів — представників аграр'
них компаній, які знають все про ефективне залучення й
утримання клієнтів аграрній сфері. Вони поділяться з
участниками успішними кейсами своїх проектів і інстру'
ментами маркетингу застосовуваними в роботі. Спікери
дадуть відповідь на найактуальніші питання.
Серед ключових тем цьогорічної Конференції:
— Сучасний маркетинг в агросфері: стан та перспектива;
— Маркетингові трансформації бізнесу від задуму до ус'
пішного втілення;
— Тренди маркетингу 2019;
— Як вибрати оптимальну структуру управління марке'
тингом або ж вдосконалити вже існуючу;
— Як створити маркетинговий план і бюджет, який буде
любити ваш фінансовий директор;
— Аутсорсинг або будувати всередині: вибір між вну'
трішньою маркетингової командою або агентством;
— Роль маркетингу в процесі просування та продажу то'
вару;
— Маркетингові стратегії, що привертають увагу;
— Ефективні offline та online інструменти маркетингу.
Оцінка результату. Ефективні PR стратегії. Нові тенденції
на ринку комунікацій;
— Ребрендинг. Питання за та проти;
— Упаковка та маркування;
— Діджиталізація в агробізнесі 2019 року;
— Продуктове лідерство та інновації;
— Маркетинг в аграрній сфері у 2025 році.

* * *

5 вересня 2019 року в Києві (готель Hilton Kyiv)
пройде VII Міжнародна конференція «Black Sea Oil

Trade�2019». Організатор — консалтингова агенція «Укр'
АгроКонсалт».
Конференція «Black Sea Oil Trade» — це провідна міжна'
родна подія і місце зустрічі операторів агробізнесу на
старті олійного сезону, ефективний майданчик для обго'
ворення актуальних тенденцій жироолійного сектору Ук'
раїни та країн Причорномор'я. До уваги відвідувачів за'
ходу — рекомендації та інсайти для поліпшення бізнес
стратегій, нові ідеї, ефективне спілкування та обмін дос'
відом.
У фокусі цьогорічної Конференції:
— Глобальний ринок олійних культур: сценарії і тренди
розвитку;
— Україна і Чорноморський регіон на тлі загострення сві'
тової конкуренції;
— Боротьба за споживача: перспективи соняшникової
олії Аргентини на ринку Індії;
— У пошуках високої маржі: високоеруковий ріпак, висо'
коолеїновий соняшник, високопротеїновий шрот;
— Прогноз цін на рослинні олії в 2019/20 МР. Падіння
продовжиться?
— Китай проти США, Канади, Австралії. Хто наступний?
2018 року конференцію «Black Sea Oil Trade» відвідали
250 делегатів з 25 країн світу та 150 компаній.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



У літню спеку, що панує зараз в Ук�

раїні, саме час поговорити про

щось цікаве і, головне, прохолодне.

Щоб остудитися, якщо не фізично,

то хоча б у фантазіях. 

Рюкан — місто, 
де ловлять сонце
ЯКЩО вам забагато тепла і сонця, знайте,

що комусь їх не вистачає. На півночі Нор�

вегії у підніжжі гори Гаустатоппен у вузькій

долині притулилося містечко Рюкан. Нав�

колишні гори закривають його від сонця з

вересня до березеня. Проте таке затінене

місце розташування пояснюється не суво�

рим норвезьким характером, а колишньою

виробничою необхідністю: компанія «Norsk

Hydro» обрала цю місцину через близькість

104�метрового водоспаду, на енергії з якого

виробляла селітру.

Місто, до речі названо на честь цього

самого водоспаду — Рюкансфоссен, що оз�

начає димний водоспад. 1934 року енергію

водоспаду «Norsk Hydro» пустила також на

виробництво електроенергії, для чого була

збудована одна з найбільших гідроелектро�

станцій у світі — Веморк. Відомо, що на бу�

дівництво міста і електростанції компанія

витратила суму, що була еквівалентна

майже двом державним бюджетам Норвегії

того часу.

На електростанції видобували також во�

день, побічним продуктом виробництва

якого була важка вода, яку, у свою чергу,

можна використовувати при виробництві

ядерної зброї. Під час окупації нацистами,

які саме в цих цілях і намагалися викори�

стовувати завод і електростанцію, самими

норвежцями і союзниками було вирішено

знищити електростанцію, що й вдалося з

другої спроби. 

Після війни і селітровий завод, і елек�

тростанцію відновили. Зрештою завод з ви�

робництва важкої води був закритий 1971

року, а 1988 року електростанція перетво�

рена на Норвезький музей промислових

працівників. У зв'язку зі втратою містом

промислового значення, населення Рюка�

ну значно скоротилося, проте радо прий�

має туристів, які хочуть подивитися на Рю�

кансфоссен, і туристів�екстремалів, які

займаються льодолазінням — це щось

схоже на скелелазіння, тільки по льоду і

значно екстремальніше. 

А з напливом звиклих до комфорту ту�

ристів містяни якось зрозуміли, що сонця у

житті не вистачає і їм. Відтак на найближ�

чому гірському хребті 2013 року було вста�

новлено три величезні дзеркала, що відби�

вають світло на місто. 

«Ідея була божевільною, але безумство

— наше друге ім'я. Було дещо ризиковано

засновувати Рюкан у центрі порожнечі і бу�

дувати тут велику гідроелектростанцію, ве�

личезні труби і залізничну лінію для ек�

спорту добрив», — говорить один із заснов�

ників проекту Оейштайн Хауган.

Примітно, що власник «Norsk Hydro»

Сем Ейд ще на початку 20 століття зами�

слювався про подібну систему, проте на той

час не вистачало технологій, щоб втілити її

у життя. 

Готель з видом 
на північне сяйво
ЛАПЛАНДІЯ — це вже не лише батьківщи�

на Діда Мороза і Санта Клауса. Віднедавна

тут всім охочим пропонують з комфортом

подивитися на північне сяйво, сплативши

за це певну суму. Ні, звісно подивитися

можна і безкоштовно, а от за комфорт пот�

рібно доплатити. 

З цією метою на території курорту Glass

Resort і було зведено незвичайний готель.

Побудовано безліч дерев'яних будиночків зі

скляними дахами, крізь які можна спостері�

гати за нічним зимовим небом і, якщо по�

щастить, північним сяйвом.

Зовнішній вигляд курорту був розробле�

ний компанією Void Architecture спільно з

фінським виробником дерев'яних будинків

Honkatalot.

Усього в Glass Resort 14 будинків, осо�

бливістю яких є скляні дахи — стеля скон�

струйована таким чином, що жителі буди�

ночка можуть милуватися небом практич�

но з будь�якої точки свого номера, окрім

тих, звичайно, які найбільше надихають на

споглядання неба.

Архітектори пояснюють, що при ство�

ренні проекту будинків надихалися тради�

ційними північними спорудами іглу. При

цьому, зберігши традиційні ідеї, вони не за�

були і про сучасність.

Площа кожного з будинків близько 40

квадратних метрів. У них є кухня, спальня,

вітальня, а також сауна і спа�зона, розташо�

вані на вулиці. У кожному будиночку може

розміститися до 4 гостей.

Курорт працює тільки в зимовий період:

він закривається в середині квітня, щоб

потім відчинити двері у вересні. Доба для

двох в такому готелі обійдеться в $620.

З гори на бобах
УЯВІТЬ собі: ви мчите засніженою горою з

неймовірною швидкістю вниз, вас приєм�

но обдуває вітром, а в лице летять сніжин�

ки. Якщо уявили і сподобалося (а кому в

таку спеку не сподобається?) — вам пряма

дорога у спортсмени�бобслеїсти.

Батьківщиною бобслею є Швейцарія.

Тут 1888 року англійський турист Уілсон

Сміт з'єднав між собою двоє саней з дош�

кою і використовував їх для подорожі з

міста Санкт�Моріц до розташованої трохи

нижче комуни Челеріна.

Там же, в Санкт�Моріц, в кінці 19 ст.

був організований перший у світі бобслей�

ний спортивний клуб, де були розроблені

основні правила змагань у цьому виді спор�

ту, причому екіпаж саней тоді складався з

п'ятьох людей — трьох чоловіків і двох

жінок. Надалі кількість членів екіпажу боб�

слейних саней змінювалося — два, чотири,

п'ять, а іноді і вісім чоловік.

Примітно, що засновником бобслею все

ж називають іншу людину. Це швейцарсь�

кий готельєр, якого аж ніяк не влаштовува�

ло те, що його клієнтура з більш теплих

країн втікає з готелів на зимові місяці. Саме

він займався залученням широкого загалу

туристів до цього нового змагання. І йому

це вдалося. 

Бобслей набув поширення в низці країн

Європи, де стали проводитися змагання, а

потім і національні чемпіонати з цього виду

спорту. В Австрії вони проводяться з 1908

року, а в Німеччині — з 1910 року.

Перші у світі особливі сани були скон�

струйовані 1904 року із дерева. Однак

швидко їх замінили сталевими саньми, які

стали називати «бобами» через спосіб, яким

команди гойдалися назад і вперед (англ. to

bob — рухатися вгору�вниз або в різні боки)

для збільшення швидкості на прямих.

Чемпіонати світу з бобслею проводяться

з 1924 року. З того ж року бобслей включи�

ли до програми зимових Олімпійських ігор.

У середині 1980�х заснований Кубок світу з

бобслею.

Якщо ви вже готуєтеся бігти до най�

ближчого магазину по інвентар, ось ще

більш охолоджуючі цифри: вартість суча�

сного двомісного бобу досягає EUR 35�80

тис., чотиримісного бобу — EUR 100 тис.

Скільки років 
морозиву?
ЦЕ ЗАПИТАННЯ, як і взагалі питання іс�

торії більшості страв, навряд колись знайде

точну відповідь. Однак висловлюються

припущення, що історія морозива налічує

понад чотири тисячоліття.

Так, відомо, що за дві тисячі років до

нашої ери в стародавньому Китаї до столу

подавалися десерти, що віддалено нагаду�

вали морозиво, — сніг і лід, змішані зі шма�

точками апельсинів, лимонів і зернятками

гранатів. 

Охолоджені снігом і льодом, що доста�

влялися з гір і льодовиків, вина, соки, мо�

лочні продукти і їхні суміші споживали ста�

родавні греки, давні перси (де для збере�

ження льоду і заморожених продуктів буду�

вали спеціальні споруди — яхчали), старо�

давні римляни, моголи в Індії. Відоме

також акутак — ескімоське морозиво з ягід,

м'яса і сала.

І на десерт
Морозиво можна приготувати і власноруч

за простим рецептом. Якщо, звісно, є всі ін�

гредієнти. Ось вони (полуницю можна за�

мінити або взагалі виключити): вершки

жирні — 350 мл; молоко — 250 мл; полу�

ниця — 600 г; цукор — 150 г; яєчний жов�

ток — 6 шт.

Готуємо так: 

1. У каструлі довести до кипіння верш�

ки і молоко, відразу ж вимкнути вогонь.

2. Відсипати 120 г цукру, змішуючи

його з жовтками і збити віночком до отри�

мання повітряної маси.

3. Поступово, перемішуючи віночком,

влити в яєчну масу гарячі молоко і вершки.

4. Підігріти до кипіння в мікрохвильо�

вій печі і відправити в морозилку.

5. Полуницю розрізати на четвертинки

і посипати цукром. Дати постояти, щоб пу�

стила сік.

6. Коли морозиво охолоне, пересипати

в нього полуницю разом із соком і перемі�

шати.

Підготував Павло Мороз

Кілька прохолодних історій

Швейцарська бобслейна команда з Давосу,
1910 рік
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