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Експорт
аграрної
продукції за
1�е півріччя
збільшився
на 18,6%
ЗА ПІДСУМКАМИ січня�чер�

вня 2019 року експорт продук�

ції аграрного сектору склав

$10,3 млрд, на $1,6 млрд більше

(або на 18,6%) порівняно з ана�

логічним періодом 2018 року.

Зовнішньоторговельний обіг

продукції агропромислового

комплексу досяг $13,1 млрд,

або 25,1% всього зовнішньо�

торговельного обігу України.

Про це повідомила в.о.міністра

агрополітики Ольга Трофім

цева.

«Україна продовжує наро�

щувати експорт продукції

АПК. Найвагомішими чинни�

ками таких результатів залиша�

ються обсяги експорту зерно�

вих культур — 44,2%, олії —

22,9% та насіння олійних куль�

тур — 6%», — відмітила вона.

Обсяги експорту продукції

рослинництва зросли на $1,5

млрд (на 19,3%) до $9,5 млрд,

продукції тваринництва —

також зросли на $73,2 млн (на

10,9%) і склали $742,5 млн.

Зріс експорт: кукурудзи —

на 66,3%; макухи та інших

твердих відходів, одержаних під

час добування соняшникової

олії — на 19,7%; макухи та

інших твердих відходів соєвої

олії — в 2 рази; м'яса та субпро�

дуктів домашньої птиці — на

27,5%; олії соєвої — на 55,3%;

соку — на 96,1%; яєць птиці —

на 35,8%; молока згущеного —

на 61,2%; насіння соняшнику

— в 2,7 рази; меду — на 25%;

живої ВРХ — на 45%; солі — на

45%; яловичини свіжої — на

31,9% тощо.

«За регіональною структу�

рою українського аграрного ек�

спорту перше місце посідають

країни Азії з часткою — 41,9%,

друге місце — країни Євросою�

зу — 33%, а третє місце зайняли

країни Африки — 15,4%. Топ�5

країн з експорту нашої продук�

ції очолив Китай (9%), далі

Єгипет (8,2%), Індія (7,9%), Ту�

реччина (7,7%), Нідерланди

(7,1%)», — резюмувала О.Тро�

фімцева.

ТРАДИЦІЙНО провідна наукова

установа — Інститут рослинниц�

тва ім.В.Я.Юр'єва НААН — 5

липня проводить День поля. Цьо�

горічний захід став продовженням

Міжнародної науково�практичної

конференції «Підвищення ефек�

тивності селекції та рослинництва

у сучасних умовах», присвяченої

140�річчю з дня народження Ва�

силя Яковича Юр'єва — видатного

вченого і організатора вітчизняної

сільськогосподарської дослідної

справи. 

Слід наголосити, що до Дер�

жавного реєстру сортів рослин,

придатних до поширення в Украї�

ні на 2019 рік, занесені 210 сортів і

гібридів та 116 батьківських ком�

понентів польових культур селек�

ції ІР НААН. При цьому 45 із них

містяться в національних реєстрах

інших країн — географія міжна�

родного співробітництва охоплює

36 держав світу. 

Перед численними учасника�

ми Дня поля науковці зосередили

увагу на сучасних досягненнях се�

лекції основних сільськогосподар�

ських культур Інституту, на основ�

них технологіях захисту та жи�

влення польових культур. Відтак

після урочистого відкриття заходу

на ганку біля адмінкорпусу ДП

«ДГ «Елітне» ІР НААН агровироб�

ники і науковці вирушили до де�

монстраційного полігону. 

Ми ж скористалися нагодою

поспілкуватися з провідним

українським ученим світового

рівня — Віктором Васильовичем

Кириченком, який присвятив се�

лекційній науці більше сорока

років і є фундатором переходу від

радянської школи (що передбача�

ла роботу над сортами популяції)

до сучасної української селекції —

зі створення гібридів. І хоча почи�

налася його робота з селекції та

генетики ячменю, більше в цьому

питанні пощастило соняшнику.

Про роботу Інституту, про сучасні

розробки і наукове обґрунтування

необхідності якнайшвидшого

перезавантаження всієї олійно�

жирової галузі див. на стор. 8

Соняшник потребує перезавантаження!

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

БІЗНЕСКОНСУЛЬТАНТ
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ
КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ
АГРОБІЗНЕСУ
Якою повинна бути ефективна корпоративна
структура фірми, на які теми слід звернути увагу
та які виклики стоятимуть перед агробізнесом
у зв'язку з новими перспективами і
очікуваними обмеженнями, розповів адвокат
Анатолій Косован. 12

НАУКУ — У ВИРОБНИЦТВО Замінити поширені лінолеві гібриди високоолеїновими і скоротити площі
під соняшником, розширити виробництво інших олійних — від популярних до нішевих, і поглибити
переробку. Термінове впровадження цих заходів дозволить Україні втриматись серед лідерів на світовому
агроринку, зазначає академік НААН, директор Інституту рослинництва ім.В.Я.Юр'єва Віктор Кириченко.
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КОМПАНІЇ
ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ ЄБРР АЛАН ПІЮ ВПЕРШЕ З
ОФІЦІЙНИМ ВІЗИТОМ ВІДВІДАВ ´НІБУЛОНª
Днями миколаївські виробничі підприємства компанії
відвідали представники ще однієї міжнародної
фінансової установи — Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР), з яким компанію
поєднує близько 10 років плідного та надійного
співробітництва.

БІЗНЕСКОНСУЛЬТАНТ
ЦЬОГОРІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИНОГРАДАРІВ

Урожай винограду технічних сортів може скоротитися
на 20% через особливі кліматичні умови цього року,
зазначають фахівці ННЦ «Інститут виноградарства і
виноробства ім.В.Є.Таїрова». Про це розповів
завідувач відділом виноградарства ННЦ Андрій Штірбу.

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

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

25.07.2019

Зміна 
за тиж

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 540,2 0,2% 3,4%
РТС (RU) 1356,7 0,1% 26,9%
WIG 20 (PL) 2336,5 1,6% 1,5%
WIG Ukraine (PL) 420,4 0,4% 0,4%
DAX* (DE) 12502,6 1,8% 18,4%
S&P 500* (US) 3019,6 1,2% 20,5%



Другі за рік вибори в Україні прой

шли якось буденно і непомітно.

Принаймні у порівнянні з прези

дентськими. Ані тобі дебатів на ста

діоні, ані здавання і нездавання

крові, жодного другого туру. Сумно

і без родзинки. Хай би як, маємо

вже попередні результати.  

СТАНОМ на 25 липня 2019 року, за підра�

хунками Центральної виборчої комісії,

опрацьовано вже 99,87% протоколів, тож

про результати виборів можна говорити як

про остаточні. Соті частки проценту на

розклад сил у Верховній Раді аж ніяк не

вплинуть. 

Тож на сьогодні маємо такі результати.

П'ять партій перевищили 5�відсотковий

бар'єр у багатомандатному виборчому

окрузі і проходять до Верховної Ради. 

Це, зокрема, політичні партії:

— «Слуга народу», за яку проголосува�

ло 43,16% виборців;

— «Опозиційна платформа — за життя»

— 13,03%;

— «Всеукраїнське об'єднання «Батьків�

щина» — 8,18% ;

— «Європейська солідарність» —

8,10%;

— «Голос» — 5,83%.

У розрізі регіонів партія «Слуга народу»

здобула перше місце у 21 області і місті

Києві. У Донецькій і Луганській областях

на першому місці партія «Опозиційна

платформа — за життя». На Львівщині

перше місце посіла партія «Голос». 

З підрахунком голосів по одномандат�

ним або ж мажоритарним округам дещо

складніше.  Простому смертному впорати�

ся з сайтом ЦВК не так просто, тож, за

моїми приблизними підрахунками, 135

«мажоритарників» належать до партії

«Слуга народу».  

Ще раз підкреслю, що через незруч�

ність сайту ЦВК, я міг помилитися на одну

чи дві особи, втім ця похибка ролі не грає,

оскільки партія «Слуга народу» отримує

однозначну більшість голосів у Верховній

Раді України нового скликання. 

Тобто виходить більше 120 своїх пред�

ставників від одномандатного округу і 135

— від мажоритарних округів. Майже 260

депутатів. При тому, що для ухвалення за�

конів потрібно 226 депутатів. Що це озна�

чатиме на практиці — покаже життя. З од�

ного боку, це надійне підґрунтя для втілен�

ня президентських реформ і, можливо,

більша продуктивність роботи депутатів. З

іншого — можливість скотитися у диктату�

ру однієї партії. 

Депутати	аграрії
ЦЬОГО сезону, як і завжди в нашій аграр�

ній країні, депутати�аграрії будуть предста�

влені в парламенті не дуже значним чи�

слом. Не набереться навіть 10% від депу�

татського корпусу. Почати хоча би з того,

що «Аграрна партія України» не пройшла

до парламенту взагалі, набравши 0,51% го�

лосів виборців (на зазначену дату, 75413 го�

лосів виборців) і посівші гірке 15 місце

серед 22 політсил у виборчому протоколі.

Що, власне, і не дивно, враховуючи відне�

давна «головного аграрія» на її чолі — спі�

вочого ректора Михайла Поплавського. 

За партійними списками до парла�

менту проходять наступні депутати, які так

чи інакше мають відношення до аграрної

сфери: 

Від партії «Слуга народу»: 
Соломчук Дмитро Вікторович. Підпри�

ємець. Працює у ПП «Фірма «Агро�Центр».

Голова громадської організації «Час дій».

Арістов Юрій Юрійович. Власник ком�

панії «Атлантік�Юмма», до якої входить

мережа ресторанів Fish house. Підпри�

ємець. Найбільший імпортер риби та мо�

репродуктів в Україні. Бенефіціар і заснов�

ник близько 20 компаній.

Кириченко Микола Олександрович. За�

кінчив Харківський національний аграр�

ний університет ім. В.В.Докучаєва. Випу�

скник Національної академії державного

управління при Президентові України за

спеціальністю «Публічне управління та ад�

міністрування». Підприємець. Аграрій.

Власник фермерських господарств «Кири�

ченко М», «ЮГ», «Злагода». Депутат Хар�

ківської обласної ради. 

Козак Володимир Васильович. Юрист,

експерт з питань експорту та залучення ін�

вестицій. Обіймав посаду директора ТОВ

«Буковинський сад», працював юрискон�

сультом корпорації «Сварог Вест Груп».

Тарасов Олег Сергійович. Заступник ди�

ректора із зовнішньоекономічної діяльно�

сті приватного підприємства «Агроекстра».

Починав свою трудову діяльність з мене�

джера зовнішньоекономічної діяльності та

протягом багатьох років обіймав керівні

посади у різних компаніях та організаціях.

Заступник голови ГС «Всеукраїнська

Аграрна Рада».

Салійчук Олександр В'ячеславович. Під�

приємець. Член громадської організації

«Час�Дій». Співвласник і директор ТОВ

«Перша м'ясна хата» ТМ «Гощанські ков�

баси». Обіймав посаду заступника дирек�

тора «Мізочпродукт», був співвласником

ТМ «Малинівські ковбаси».

Заблоцький Мар'ян Богданович. Голова

Правління Української аграрної асоціації. 

Клочко Андрій Андрійович. Заступник

директора з продажів ТОВ «Агропродек�

спорт».

Устенко Олексій Олегович. З 2016 обій�

має посаду голови інвестиційного напрям�

ку ТОВ «Агродженерейшн». Засновник

низки великих аграрних підприємств. Ко�

ординатор Гарвардського клубу в Україні.

Припутень Дмитро Сергійович. Фінансо�

вий директор ТОВ «Магрок». 

Торохтій Богдан Григорович. Адвокат.

Працює юрисконсультом у Філії ПАТ

«Державна продовольчо�зернова корпора�

ція України» — «Одеський зерновий термі�

нал». Раніше працював завідувачем юри�

дичного сектору Державної інспекції

сільського господарства в Кіровоградській

області.

Від партії «Всеукраїнське об'єднання
«Батьківщина»:

Кириленко Іван Григорович. У 2003�2004

роках голова Аграрної партії України.

Член�кореспондент НААН. У 2000�2002

рр. міністр аграрної політики України. У

2002�2005 рр. віце�прем'єр�міністр України

по АПК. 

Івченко Вадим Євгенович. Народний

депутат ВРУ 8 скликання, заступник голо�

ви Комітету Верховної Ради України з пи�

тань аграрної політики та земельних від�

носин.

Депутати від багатомандатних ви

борчих округів: 

Юрчишин Петро Васильович (Самови�

суванець). Голова підкомітету з питань хар�

чової промисловості та торгівлі агропроми�

словими товарами комітету Верховної Ради

України (8 скликання) з питань аграрної

політики та земельних відносин.

Кучер Микола Іванович (Самовисува�

нець). Член Комітету Верховної Ради Ук�

раїни (8 скликання) з питань аграрної полі�

тики та земельних відносин.

Івахів Степан Петрович (Самовисува�

нець). Кінцевий бенефіціарний власник

ПрАТ «Дубномолоко».

Лунченко Валерій Валерійович (Самови�

суванець). Член Комітету Верховної Ради

України (8 скликання) з питань аграрної

політики та земельних відносин.

Петьовка Василь Васильович (Самови�

суванець). Член Комітету Верховної Ради

України (8 скликання) з питань аграрної

політики та земельних відносин.

Матусевич Олександр Борисович (СН).

Керівник ДП Вигодський лісгосп». Діяль�

ність компанії зосереджена на розведенні

тварин, мисливстві та іншій діяльність у лі�

совому господарстві.

Воронько Олег Євгенійович (СН). Керів�

ник ТОВ «Інстант Фудс Груп». Компанія

займається оптовою торгівля кавою, чаєм,

какао та прянощами.

Дубневич Ярослав Васильович (Самови�

суванець). Один з засновників та кінцевий

бенефіціар ТЗОВ «АПП «Львівське». Ком�

панія зосереджена на вирощуванні зерно�

вих культур (крім рису), бобових культур і

насіння олійних культур.

Кавецький Орест Юрійович (СН). За�

сновник і директор підприємства з вироб�

ництва молочних продуктів. Засновник

СОК «Відродження села».

Кіт Андрій Богданович (Самовисува�

нець). Член Комітету Верховної Ради Ук�

раїни (8 скликання) з питань аграрної полі�

тики та земельних відносин.

Чернявський Степан Миколайович
(СН). Він є кінцевим бенефіціаром ТОВ

«Агростар Експорт» (Одеса) з оптової тор�

гівлі м'ясом та м'ясними продуктами.

Кулініч Олег Іванович (Самовисува�

нець). Голова підкомітету з питань земель�

них відносин Комітету Верховної Ради Ук�

раїни (8 скликання) з питань аграрної полі�

тики та земельних відносин.

Литвиненко Сергій Анатолійович (СН).

В.о. директора ДП «Зірненський спирт�

завод».

Гузенко Максим Васильович (СН). Він є

кінцевим бенефіціаром сільськогосподар�

ського підприємства «Натон», що спеціа�

лізується на вирощуванні зернових, бобо�

вих і насіння олійних культур, а також ТОВ

«Агрохім�Партнер» з оптової торгівлі хіміч�

ними продуктами.

Задорожній Микола Миколайович (СН).

Керівник ПрАТ «Агрофірма Мрія» і ФГ

«Міравр». 

Богданець Андрій Володимирович (СН).

Заступник гендиректора ПрАТ «Птахофаб�

рика Тернопільська».

Чайківський Іван Адамович (Самовису�

ванець). Власник корпорації «Агропрод�

сервіс».

Люшняк Микола Володимирович (Са�

мовисуванець). Член Комітету Верховної

Ради України (8 скликання) з питань аг�

рарної політики та земельних відносин,

генеральний директор ТОВ «Золотники

Агро».

Пивоваров Євген Павлович (СН). За�

сновник низки підприємств, серед них —

ТОВ «Тайфун�2000», ТОВ «Капсулар» і

ТОВ «Фуд Девелопер» по виробництву хар�

чових продуктів, ТОВ «Обрій» з виробниц�

тва рослинних олій і жирів.

Колихаєв Ігор Вікторович (Самовисува�

нець). Директор ТОВ «Ланаподове�1», ТОВ

«Українська продовольча корпорація» і

ТОВ «Торговий дім «Продексім», які зай�

маються рослинництвом.

Ковальов Олексій Іванович (СН). Керів�

ник ПП «ЛК�Агро». Компанія займається

вирощуванням зернових культур (крім

рису), бобових культур і насіння олійних

культур.

Іванов Володимир Ілліч (СН). Директор

з виробництва ТОВ « Агропроект Юг».

Лабазюк Сергій Петрович (Самовисува�

нець). Член Комітету Верховної Ради Ук�

раїни 98 скликання) з питань аграрної по�

літики та земельних відносин.

Герега Олександр Володимирович (Са�

мовисуванець). Власник ТОВ «Робімакс�

Агро». Співвласник мережі гіпермаркетів

«Епіцентр�К», яка також має сільськогос�

подарський напрямок.

Давиденко Валерій Миколайович (Само�

висуванець). Член Комітету Верховної

Ради України з питань аграрної політики

та земельних відносин.
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За даними Мінагрополітики,

станом на 24 липня укра

їнські аграрії зібрали ранні

зернових та зернобобових

культур з площі 7,2 млн га,

або 74% до прогнозу. 

ТАК, НАМОЛОЧЕНО 26,1 млн

тонн зерна нового врожаю, з яких

зібрано:

— пшениці — 18,9 млн тонн з

площі 4,9 млн га, або 74% до прог�

нозу при середній урожайності

38,5 ц/га;

— ячменю — 6,5 млн тонн з

площі 2,0 млн га, або 79% до прог�

нозу, при врожайності 32,8 ц/га;

ПРИНАЙМНІ в другому півріччі

2019 р. Підприємства здатні здій�

снити імпортозаміщення 800 тис.

т комплексних мінеральних доб�

рив, які поставляються з Росії.

Про це повідомляється у відкри�

тому зверненні Федерації робото�

давців України, Союзу хіміків Ук�

раїни, керівників провідних укра�

їнських підприємств�виробників

добрив і аграріїв в рамках прес�

конференції «Ринок добрив в Ук�

раїні та забезпечення аграріїв для

осінніх польових робіт 2019», пе�

редає latifundist.com.

Вітчизняні виробники здатні

без додаткових інвестицій збіль�

шити виробництво до 450 тис. т

добрив на рік (56%). Решту станом

на 19 липня 2019 року вже завезе�

но постачальниками.

«Всі українські заводи, за ви�

нятком «Одеського припортового

заводу», працюють стабільно, ви�

робничих потужностей достатньо

для виконання всіх замовлень», —

наголошується у відкритому звер�

ненні.

Крім того, ціни на вітчизняну

продукцію в другому кварталі 2019

р. значно знижені. ПАТ «Аграр�

ний фонд» має всі важелі і готове

забезпечити стійке забезпечення

аграріїв добривами, йдеться в по�

відомленні.

Раніше віце�президент Сою�

зу хіміків України Ігор Гольчен

ко заявляв, що у другому квар�

талі 2019 року Україна знизила

обсяг імпорту добрив, оскільки

іноземні агрохімікати перестали

конкурувати з продукцією віт�

чизняного виробництва через

падіння ціни.

Експерт зазначив, що істотне

падіння цін на міндобрива вітчиз�

няного виробництва почалося з

березня 2019 р. Тоді ціни на азотні

добрива знизилися до 7�8 тис.

грн/т.

«У I кварталі поточного року

ціна найбільш популярних азот�

них добрив в Україні досягала

10,5�11 тис. грн/т, але згодом про�

дукція подешевшала. Такі ціни

стали нижчими ціни імпорту», —

зазначив він.

Жнива�2019
— гороху — 553 тис. тонн з

площі 244 тис. га, або 86% до

прогнозу, при врожайності

22,7 ц/га;

— жита — 71 тис. тонн з

площі 27 тис. га, або 24% до

прогнозу, при врожайності

25,8 ц/га;

— вівса — 39 тис. тонн з

площі 17 тис. га, або 9% до

прогнозу, при врожайності

23,6 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку

зібрано 2,8 млн тонн з площі

1,1 млн га, або 89% до прогно�

зу, при середній урожайності

24,4 ц/га.

В Україні немає підстав 
для дефіциту добрив 

Уряд подовжив заборону 
на імпорт добрив з РФ
КАБІНЕТ Міністрів оприлюднив постанову, згідно з

якою заборона на імпорт з РФ переліку товарів триватиме

до 31 грудня 2020 р., повідомляє прес�служба КМУ.

Заборона на імпорт певних груп товарів, яка діяла до

кінця поточного року, була передбачена попередньою

постановою від 2015 р. «Про заборону ввезення на митну

територію України товарів, що походять з Російської

Федерації». Згідно з постановою №1147 від 30 грудня

2015 року, заборона на імпорт російських товарів повинна

тривати до 1 січня 2020 р. Проте нова постанова уряду

відкладає цю дату ще на рік.

У травні 2019 року до переліку забороненої до

ввезення продукції були віднесені всі види російських

добрив, що викликало занепокоєння аграріїв про

створення монополії на ринку України і зростання цін на

добрива. Серед заборонених товарів виявилися також

кілька груп промислових товарів, сільськогосподарської

продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї

продукції становить $510 млн на рік.

Зростає імпорт 
огірків і помідорів 
За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 7 тис. т

огірків та 55 тис. т томатів, що відповідно на 38% і 15%

більше ніж за аналогічний період торік, зазначають в

Українській плодоовочевій асоціації (УПОА). 

Це стало рекордом за останнє десятиріччя. Натомість

експорт овочів закритого ґрунту продовжує знижуватися:

помідорів ми продали 0,97 тис. т, що втричі менше ніж в

минулому сезоні, огірків майже вдвічі — 1,3 тис. т.

Така ситуація пояснюється тривалою орієнтацією

України на російський ринок, який від 2014�го став

недоступним. Нашим виробникам складно конкурувати

на внутрішньому ринку з продукцією Туреччини, де

витрати на газ та електроенергію набагато менші. Наразі

українські виробники овочів закритого ґрунту потре�

бують квотування ввезень та впровадження торгового

мита на імпортну продукцію, зазначають в УПОА.

Нові біогазові потужності
За I півріччя 2019 року в Україні встановлено ще 20 МВт

біогазових потужностей, що у 1,5 разу більше, ніж за весь

2018 рік, ідеться у повідомленні Державного агентства з

енергоефективності та енергозбереження.

Загалом, станом на кінець II кварталу ц.р. в країні

працює 43 біогазові установки загальною потужністю вже

66 МВт, що генерують електроенергію: 44 МВт — із агро�

відходів; 22 МВт — на сміттєзвалищах. Це понад EUR 100

млн залучених інвестицій. Для порівняння: ще 2012 року

було лише 7 МВт таких об'єктів на біогазі.

Як пояснив голова Держенергоефективності Сергій

Савчук, стимулом для роботи інвесторів у цій сфері

стало збільшення «зеленого» тарифу на електроенергію з

біогазу до 12,4 євроцента/кВт*год 2015�го за ініціативи

Комітету ВРУ ПЕК спільно з Держенергоефективності.

Рівень чинного «зеленого» тарифу збережено і в ново�

му Законі України від 25.04.2019 №2712�VIII щодо аук�

ціонів.

Законність розподілу 
держдотацій в АПК
ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) 22 липня 2019

року подала апеляцію на рішення окружного адмінсуду

Києва, який не задовольнив позов ВАР до Кабміну про

скасування постанов Кабміну №86, №106 та №107 від

07.02.2018, за якими розподілялись державні дотації в

АПК. Про це вчора заявив заступник голови ВАР Ми

хайло Соколов на прес�конференції. 

Як зазначають у ВАР, впродовж 2017�2018 років на

певні сектори АПК, затверджені названими постанова�

ми, дотації діяли по�різному. 

2017 року було скасовано спеціальний режим сплати

ПДВ для агропідприємств. Щоби частково компенсувати

завдані тваринникам збитки, уряд вирішив надати їм фі�

нансову допомогу, так звану «квазіакумуляцію ПДВ». Але

формула розподілу дотації містила у собі грубу помилку, в

результаті якої господарства, що займалися одночасно

тваринництвом і рослинництвом (а це практично всі ук�

раїнські господарства, які виробляють молоко та свини�

ну), дотації майже не отримували. «Таким чином тварин�

ники потрапили під подвійний удар — вони втратили

спецрежим повернення ПДВ та потрапили під зростання

вартості кормів», — роз'яснив ситуацію промовець. 

2017 року із запланованих 4 млрд грн дотацій 2,9 млрд

грн отримали лише два великих агрохолдинги. 

2018 року вже була інша вада. Тоді уряд виділив 2,2

млрд грн на компенсацію за будівництво тваринницьких

комплексів. З'ясувалося, що малий та середній бізнес

(МСБ) у тваринництві не здатен освоїти ці кошти. Бо на�

передодні введення вільного ринку землі тваринники із

сектору МСБ акумулюють кошти для збереження своїх

земельних угідь. А тому нового будівництва не ведуть. 

Ці та інші особливості дії постанов КМУ №86, №106

та №107 були негативно оцінені аграрною спільнотою.

ВАР та інші агроасоціації спрямували до Кабміну обґрун�

товані застереження, але уряд їх відкинув.

Відтак український АПК, особливо тваринники, не�

суть збитки. За даними Асоціації виробників молока,

зменшення кількості корів у промисловому секторі за 6

місяців цього року сягнуло 9,7 тис. голів. Це 166 тис. т

неотриманого у переробку молока. 

Як зазначають у ВАР, асоціація продовжить судову

боротьбу і роз'яснення становища всіма законними засо�

бами. «Позови ВАР спрямовані на притягнення до від�

повідальності урядовців, що затвердили недолугі рішення

попри наявність обґрунтованих пересторог», — заявила

адвокат, член ради громадського контролю НАБУ Тетяна

Козаченко. Адже зауваження до зазначених постанов

висловлювали також міністерства.

ВАР продовжить боротися у суді за покарання цих

чиновників. Стверджується, що у випадку позитивних

судових рішень на користь ВАР, аграрії, які отримали

держдопомогу за цими програмами, не нестимуть відпо�

відальності.
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Підприємства компанії «НІ

БУЛОН» у Миколаєві з робо

чим візитом минулого тижня

відвідав головний інвести

ційний директор Міжнарод

ної фінансової корпорації

(IFC) з агробізнесу та лісово

го господарства у Східній

Європі Рафал Голебьовскі.

У СУПРОВОДІ генерального

директора ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексія Вадатурського та фі�

нансового директора компанії

Ольги Бабаніної пан Рафал

Голебьовскі ознайомився з тех�

нологічними процесами та

принципом роботи переванта�

жувального термінала, у складі

якого 2018 року за підтримки

МФК було збудовано та введе�

но в експлуатацію новий ком�

плекс з перевалки зернових та

олійних культур ємністю близь�

ко 43 тис. тонн, що збільшило

загальну ємність зерносховищ,

розташованих на території під�

приємства, до 173 тис. тонн.

У ході цього ділового візиту

інвестиційний директор МФК

також відвідав модернізований

суднобудівно�судноремонтний

завод «НІБУЛОН», де ознайо�

мився з виробничою програмою

верфі, новими запланованими

до будівництва проектами і під�

нявся на потужний плавкран

«NIBULON MAX», що був спу�

щений на воду для виконання

добудівних робіт у травні цього

року. Це судно є найдовшим

замовленням в історії підприєм�

ства та абсолютно новим вищим

рівнем суднобудівних потужно�

стей компанії. Будівництво 140�

метрового судна «NIBULON

MAX» здійснюється також за

сприяння МФК.

За 27 років своєї діяльності

компанія «НІБУЛОН» здобула

високу довіру іноземних банків

та співпрацює з багатьма про�

відними міжнародними фінан�

совими інститутами за програ�

мами розвитку експорту і енер�

гозберігальних проектів, у рам�

ках яких виділяються кошти на

удосконалення логістики в

країні. 

Серед фінансових партнерів

компанії і Міжнародна фінансо�

ва корпорація (член Групи Сві�

тового банку), що співпрацює з

лідером аграрного ринку Украї�

ни з 2012 року. Зокрема 2017/18

маркетингового року «НІБУ�

ЛОН» підписав кредитну угоду з

МФК на загальну суму $120 млн

для реалізації інвестиційних

проектів компанії, спрямованих

на зміцнення інфраструктури,

що пов'язана з агросектором,

зниження втрат врожаю і підви�

щення глобальної продовольчої

безпеки.

Підприємства компанії «НІБУЛОН»
з робочим візитом відвідала IFC

Український бізнес очікує

уповільнення інфляції та ос

лаблення девальвації націо

нальної валюти. Такі резуль

тати регулярного опитуван

ня ділових очікувань підпри

ємств, проведеного Націо

нальним банком України у

другому кварталі  цього

року.

«СЕРЕДНЄ значення обмінного

курсу через 12 місяців — 28,82

грн/$1 (у І кварталі 2019 року —

29,32 грн/$1)», — йдеться в доку�

менті, оприлюдненому регулято�

ром у вівторок.

Згідно з ним, якщо в І кварта�

лі цього року респонденти оціню�

вали інфляцію в наступні 12 міся�

ців у 9%, то в ІІ кварталі їхні очі�

кування покращилися до 7,7%.

В НБУ додають, що українські

компанії також поліпшили очіку�

вання щодо економічного зро�

стання в Україні та розвитку влас�

ного бізнесу, хоча індекс ділових

очікувань (ІДО) на наступні 12 мі�

сяців дещо знизився — до 117,8%

з 119,7% кварталом раніше.

За даними опитування, під�

приємці стали краще оцінювати

свій поточний фінансово�еконо�

мічний стан — позитивний баланс

відповідей 12,6% проти 8% у пер�

шому кварталі. Поліпшити його

вони сподіваються завдяки зро�

станню виробництва і обсягів

продажів продукції, перш за все,

на експорт. Для цього компанії

планують збільшити інвестиції в

обладнання, активніше залучати

кредитні ресурси.

Вперше після I кварталу 2018

р. респонденти відзначили мо�

жливість задовольнити несподіва�

не збільшення попиту за рахунок

власних виробничих потужностей:

баланс відповідей став позитив�

ним на рівні 1,9% після мінус 0,1%

в I кварталі.

ФГ нараховано компенсацію 
на суму 81,4 млн грн
ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики, станом на 23 липня за перше

півріччя за програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських
господарств» фермерським господарствам нараховано 81,4 млн грн.

Зокрема, за грудень 2018 року�квітень 2019 року вже виплачено 18,6

млн грн, за травень 2019 року — підготовлено до виплат 62,8 млн грн

на основі реєстрів, отриманих від уповноважених банків та

Укрдержфонду. 

Кошти нараховані за наступними напрямами:

— часткова компенсація вартості техніки та обладнання — 46,1

млн грн (864 отримувачі);

— здешевлення кредитів — 22,3 млн грн (909 отримувачів);

— часткова компенсація витрат, пов'язаних з наданими с/г

дорадчими послугами — 142,0 тис. грн (16 отримувачів).

— бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь —

новоствореним фермерським господарствам — 2,3 млн грн (41

отримувач);

— бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь для

фермерських господарств (крім новостворених) 10,5 млн грн (345

отримувачів).

Майже третина компаній —

29,5% — очікує поліпшення

свого фінансового стану протя�

гом наступних 12 місяців, тіль�

ки 6,6% — погіршення, що по�

ліпшило баланс відповідей до

22,9% з 20,8% кварталом рані�

ше. Решта компаній не прогно�

зують змін. Найбільш оптимі�

стично налаштовані компанії в

сфері будівництва.

Майже 40% компаній прог�

нозують зростання обсягів про�

дажів протягом наступних 12

місяців і 9,8% очікують їх зни�

ження, що виводить на пози�

тивний баланс відповідей у

30,2%, що дещо гірше за 34,4%

за підсумками І кварталу.

Найбільш оптимістично

налаштовані підприємства бу�

дівництва, сільського господар�

ства, переробної промисловості

і торгівлі.

Дещо знизилися й очіку�

вання інвестиційних витрат на

машини, обладнання та інвен�

тар: баланс відповідей 22,6%

проти 24,7% кварталом раніше,

а також залучення іноземних

інвестицій — відповідно 15,3%

проти 18,4%.

Крім того, баланс відпові�

дей про очікування зростання

кількості працівників змен�

шився до 4,4% з 5,4%.

Бізнес також знизив очіку�

вання щодо підвищення зар�

плати працівникам: частка

компаній, які прогнозують нез�

мінність витрат на оплату праці

протягом наступних 12 місяців,

зросла з 25,4% до 33,7%, а кіль�

кість тих, що очікує зростання,

скоротилася з 74,1% до 65,4%.

Менш як 1% компаній прогно�

зують зниження зарплат.

Опитування проводилося з

3 травня до 4 червня, в ньому

взяли участь 699 підприємств з

22 регіонів країни. 

Очікування 
українського бізнесу



У СУПРОВОДІ керівництва

компанії «НІБУЛОН» — гене�

рального директора, Героя

України Олексія Вадатурського

та фінансового директора

Ольги Бабаніної делегація у

складі віцепрезидента ЄБРР

Алана Пію, заступника голови

ЄБРР в Україні Лесі Кузьмен�

ко та провідного банкіра депар�

таменту агробізнесу ЄБРР

Анни Лебединець спочатку

відвідала суднобудівно�судно�

ремонтний завод «НІБУЛОН»,

де особливу увагу було приділе�

но саме новим цехам підпри�

ємства. Ці обєкти було збудо�

вано у рамках чергового етапу

реконструкції, який проходив

за підтримки у тому числі і

ЄБРР.

«Суднобудівно�судноре�

монтний завод «НІБУЛОН»

виконує роботи з повноком�

плектного будівництва суден та

судноремонту, які відповідають

вимогам Регістра судноплав�

ства України. Одночасно з цим

ми активно ведемо роботи з ре�

конструкції та модернізації під�

приємства. Все це ми робимо

для того, щоби наш завод був

кращим в Україні», — зазначив

у ході перемовин О л е к с і й

Вадатурський.

Також керівник компанії

відмітив, що сьогодні на всіх

суднобудівних підприємствах

країни працює всього близько

3000 осіб, з яких понад 700 пра�

цівників забезпечує роботою

саме нібулонівська верф.

Почесні гості піднялися на

борт 140�метрового переванта�

жувача «NIBULON MAX»,

який у робочій обстановці було

спущено на воду у травні цього

року для добудівних робіт. Роз�

міри цього велетня справили

на них неабияке враження.

«Усі, хто приїжджає до нас

на ССЗ, кажуть, що неможливо

за такий короткий термін за�

вершити будівництво цього

судна. А я їм впевнено кажу, що

приїжджайте 20 вересня на

Міжнародний форум TRANS

EXPO ODESA�MYKOLAIV

2019, у рамках якого відбудеть�

ся урочисте введення в експлу�

атацію судна проекту П�140, —

і ви побачите, що це можливо»,

— з гордістю заявив генераль�

ний директор «НІБУЛОНа».

На перевантажувальному

терміналі делегацію ЄБРР де�

тально познайомили з принци�

пами та специфікою його робо�

ти. Розповів очільник компанії

і про повний цикл обслугову�

вання транспорту, який захо�

дить на територію термінала.

Зокрема, особливо зацікавила

гостей система кодування по�

стачальників зернової продук�

ції, яка робить процес прий�

мання зернових цілковито ав�

томатизованим та повністю ви�

ключає можливість працівни�

ків впливати на процес оцінки

якості зерна.

Біля причалу перевантажу�

вального термінала гості мали

змогу побачити вантажний

флот компанії. Так, екіпаж бук�

сира проекту 121 «Переяслав�

ський» продемонстрував про�

цес опускання рубки капітана

та завалення щогли, що дозво�

лило нібулонівцям вирішити

проблему з розведенням мо�

стів. Зійшли представники

банку і на борт буксира�канту�

вальника проекту Т3500 «НІ�

БУЛОН�100», де відвідали по�

бутові кімнати, машинне відді�

лення, ознайомилися з систе�

мою управління судна.

ЄБРР і «НІБУЛОН» об'єд�

нує давнє і надійне партнер�

ство, яке розпочалось з отри�

мання українською компанією

кредиту ще у липні 2010 року.

За цей час компанією погаше�

но кредитних ресурсів ЄБРР у

розмірі $450 млн. За підтримки

цієї міжнародної фінансової

установи «НІБУЛОН» уперше

в історії нашої держави само�

стійно взявся за відродження

внутрішніх водних перевезень

і суднобудування — галузей,

які до цього часу вважалися

навіки втраченими. Спільними

зусиллями ЄБРР і «НІБУЛОН»

реалізували низку інвестицій�

них проектів, спрямованих на

розвиток інфраструктури Ук�

раїни, зокрема річкової логі�

стики та вітчизняного суднобу�

дування.
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Віцепрезидент ЄБРР Алан Пію 
вперше з офіційним візитом 
відвідав «НІБУЛОН»
РЕПОРТАЖ Днями миколаївські виробничі підприємства компанії відвідали представники ще однієї
міжнародної фінансової установи — Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), з яким
компанію поєднує близько 10 років плідного та надійного співробітництва.

За інф. пресцентру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»
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Овостар Юніон
У ПЕРШОМУ півріччі 2019 року компанія «Овос�

тар Юніон» виробила 782 млн шт яєць, що на 5 млн

штук менше, ніж за відповідний період 2018 року.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

повідомлення компанії, обсяг реалізації яєць склав

610 млн шт. Зниження продажів на 10% пов'язане з

істотним скороченням трейдингових операцій у

звітному періоді.

Обсяг експорту в першому півріччі збільшився

на 10% і досяг 335 млн шт, що склало 55% загально�

го обсягу продажів яєць. Середня ціна реалізації

яйця знизилася на 8 відсотків рік до року і склала

$0,063/шт.

За звітний період було перероблено 293 млн

яєць (+5% в порівнянні з першим півріччям 2018

року). Обсяг виробництва сухих і рідких яєчних

продуктів склав 1525 тонн (�8%) і 7214 тонн (+19%)

відповідно.

Обсяг реалізації сухих яєчних продуктів склав 1

030 тонн (�25% рік до року), з яких 714 тонн, або

69%, були реалізовані на експорт (2018 р.: 980 тонн

і 71% відповідно).

Обсяг реалізації рідких яєчних продуктів збіль�

шився на 20% рік до року і досяг 7035 тонн, 49% з

яких (3481 тонни) були експортовані, що на 20%

перевищило аналогічний показник за 6 місяців 2018

р. (2018 р.: 2904 тони і 50% відповідно).

АСТАРТА
АГРОПРОМХОЛДИНГ АСТАРТА�КИЇВ  у I пі�

вріччі 2019 р. знизив реалізацію цукру на 17% або на

31,23 тис. т. Про це повідомляється на сайті Вар�

шавської фондової біржі. Продажі цукру знизилися

з 184,58 тис. т в I півріччі 2018 р. до 153,35 тис. т в I

півріччі 2019 р. Відзначається, що середня ціна реа�

лізації цукру знизилася на 9% до 10 тис. грн/т.

Миронівський хлібопродукт
НА ПІДПРИЄМСТВІ Вінницька птахофабрика аг�

роіндустріального холдингу «Миронівський хлібо�

продукт» (МХП) завершується будівництво першої

черги біогазового комплексу потужністю 12 МВт.

Про це повідомляє vinnitsaok.com.ua.

«Це наймасштабніший біогазовий комплекс в

Європі, який переробляє курячий послід. Також ми

повністю очищаємо біогаз від сірководню за допо�

могою трьохетапної системи очищення. Унікаль�

ність проекту полягає в тому, що вперше в Україні

побудований газопровід протяжністю 10 км з транс�

портування біогазу», — прокоментував директор

«МХП Еко Енерджі» Іван Тракслер.

Виробництво енергії комплексом відповідає ви�

соким екологічним стандартам. Інвестиції в першу

чергу комплексу склали близько EUR  25 млн. У

майбутньому потужність станції планується наро�

стити до 24 МВт.

У повідомленні вказується, що біогазовий ком�

плекс буде виробляти велику кількість органічних

добрив, використання яких може стати серйозним

аргументом для розвитку органічного землеробства

в Україні.

Також з повідомлення прес�служби компанії

стало відомо, що холдинг  за I півріччя 2019 р. збіль�

шив на 26% до 186,3 тис. т експорт соняшникової

олії в порівнянні з аналогічним періодом минулого

року.

Як уточнюється в прес�релізі, збільшення обся�

гів в I півріччі 2019 р відбувалося в основному через

зростання виробництва і змін умов постачання з

DAP на FOB.

Згідно зі звітом компанії, у II кварталі 2019 р. аг�

рохолдинг знизив продажі соняшникової олії на

14% до 86,7 тис. т, в порівнянні з аналогічним пе�

ріодом 2018 року (100,6 тис. т). У I кварталі 2019 р.

МХП експортував 99,82 тис. т цієї продукції. Змен�

шення продажів соняшникової олії в МХП викли�

кано в основному зміною умов поставки з DAP на

FOB, в результаті зміни структури продажів в I та

II кварталах 2019 р.

У компанії зазначили, що у ІІ кварталі 2019 року

експорт соєвої олії в МХП склав 9,1 тис. т, що на

32% нижче за аналогічний період минулого року (в

I кварталі 2019 р.— 15,15 тис. т). Сукупно за шість

місяців 2019 року — 24,2 тис. т, що на 23% нижче в

порівнянні з аналогічним періодом минулого року

за рахунок високих баз у звітні періоди 2018 р.

«Компанія розглядає експорт рослинних олій в

якості одного з природних методів хеджування,

який акумулює додаткові доходи в твердій валюті і

захищає компанію від волатильності місцевої валю�

ти», — підкреслили в МХП.

Кернел
КОМПАНІЯ «Кернел» за 2019 фінансовий рік (ли�

пень 2018 — червень 2019 р.) у 2,2 разу збільшила

обсяг продажів зерна до 10,4 млн т проти 4,6 млн у

в 2018 ФР. Про це повідомляється у звіті компанії.

За IV квартал 2019 ФР компанія наростила на

57% до 2,5 млн т продажі зерна, в порівнянні з ана�

логічним періодом попереднього ФР (1,6 млн т).

Згідно зі звітом, в Україні «Кернел» у 2019 ФР

наростив продажі зерна до 6,1 млн т, що на 58% пе�

ревищує показник 2018 ФР (3,8 млн т). За IV квар�

тал в країні показник виріс до 1,4 млн т (1,03 млн т

в IV кварталі 2018 ФР).

У компанії також поінформували, що перевалка

через експортні термінали в «Кернел» за 2019 ФР

склала 6 млн тонн, що на 1% (51,7 тис. тонн) менше

минулого періоду. А в IV кварталі термінали перева�

лили 1,3 млн т вантажів, що на 19% перевищує по�

казник аналогічного періоду минулого фінансового

року.

Через експортні термінали компанії в Україні

«Кернел» перевалив 4,6 млн т вантажів, що на 12%

вище, ніж у 2018 ФР (4,1 млн т). У IV кварталі

даний показник збільшився на 4% до 1,2 млн т (1,1

млн т в IV кварталі 2018 ФР).

ДПЗКУ
КАБІНЕТ Міністрів України своїм рішенням пого�

див кандидатуру переможця відбору на посаду голо�

ви правління Державної продовольчо�зернової кор�

порації України. Нею стала Ірина Марченко.

Як повідомляє прес�служба Кабміну, кандидату�

ру голови правління було обрано шляхом прозоро�

го та відкритого відбору за участю незалежного не�

державного фахівця з добору персоналу.

RISOIL
НА ТЕРМІНАЛІ компанії RISOIL в порту Чорно�

морськ починається установка 8 нових силосів.

Про це повідомляється на сторінці компанії в

Facebook. Обсяг одноразового зберігання силосів

збільшиться на 105 тис. т.

Згідно з повідомленням, постачальником сило�

сів є провідний світовий виробник устаткування —

компанія AGI. У компанії також відзначили, що

установку планують завершити до кінця 2019 р.

Континентал Фармерз Груп
КОМПАНІЯ «Континентал Фармерз Груп» придба�

ла 26 нових комбайнів CLAAS LEXION 770 на на�

півгусеничному ходу TERRA TRAC. Сума угоди

склала $12,2 млн.

Про це повідомляє прес�служба компанії.

«У нас є надійний міжнародний інвестор, завдя�

ки якому оновлена компанія «Континентал» отри�

мала можливість істотно поповнити технічний

парк. Цього року ми придбали нові трактори, об�

прискувачі, причіпні сільгоспагрегати, а головне —

нові потужні комбайни для успішного проведення

збиральної кампанії. Наявність достатньої кілько�

сті сучасної продуктивної техніки є вкрай важли�

вою складовою ефективності нашої роботи в цей

перехідний рік. Адже ми почали працювати в Укра�

їні як один великий об'єднаний бізнес, і нинішня

збиральна для нас — перша, яка відбувається в та�

кому форматі», — прокоментував генеральний ди�

ректор «Континентал Фармерз Груп» Георг фон

Нолкен.

Згідно з повідомленням, комбайни вже прац�

юють на полях агрохолдингу. У цьому сезоні «Кон�

тинентал» планує зібрати озимі ячмінь, ріпак, жито,

пшеницю і ярі ячмінь і пшеницю з загальної площі

109,7 тис. га.

Презентували нову зернозбиральну техніку в ро�

боті під час обмолоту озимої пшениці на полях в

Тернопільській області спільно з представниками

CLAAS і його офіційного дилера в Україні — «Ком�

панії  «ЛАН».

Техніка закуплена в рамках інвестиційного

плану компанії на 2019 рік, загальна сума якого ста�

новить $51 млн. Кошти спрямовані на технічне пе�

реоснащення компанії її інвестором SALIC UK.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 25 липня 2019 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Остання ціна
Ринкова 

капіталізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 10,00 1 068 2,0% 3,4%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 49,60 1 064 2,2% 1,2%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 24,20 158 1,3% 3,0%

ІМК Варшава IMC PW PLN 15,70 136 4,7% 20,8%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 84,00 132 0,6% 25,7%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,50 20 6,4% 12,3%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,25 16 0,0% 10,7%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,46 4 0,0% 30,3%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 26.07.2019 (07:30) по 30.07.2019 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 – 5300 5240 5150 – – 4980 11920/11820 – – – 5150
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 5100 5040 4950 – – 4780 11720/11620 – – – 4850
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 5150 5090 5000 – – 4810 11770/11670 – – – –
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 5240 5180 5090 – – 4920 11860/11760 – – – –
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 5150 5090 5000 – – 4830 11770/11670 – – – –
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 5150 5090 5000 – – 4830 11770/11670 – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 5100 5040 4950 – – 4780 11720/11620 – – – –
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 4980 4920 4830 – – 4660 11600/11500 – – – –
Філія «Тернівська» (Запорізька обл.) – 4920 4860 4770 – – 4600 11540/11440 – – – –
Філія «Кам’янкаДніпровська», Запорізька обл. – 5030 4970 4880 – – 4710 11650/11550 – – – –
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 4630 4580 4440 – – 4200 11080/10980 – – – –
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 4680 4630 4510 – – 4250 – – – – –
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 4720 4670 4550 – – 4290 – – – – –
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4680 4630 4510 – – 4270 11150/11050 – – – –
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4630 4580 4440 – – 4200 11080/10980 – – – 4350
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4630 4580 4440 – – 4200 11080/10980 – – – 4350
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 4650 4600 4460 – – 4200 – – – – –
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4680 4630 4520 – – 4270 11170/11070 – – – –
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 4840 4780 4700 – – 4500 11350/11250 – – – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 4590 4530 4400 – – 4100 11200/11100 – – – –
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4740 4680 4600 – – 4400 11250/11150 – – – 4350
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4650 4600 4460 – – 4200 11100/11000 – – – 4350
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4510 4450 4310 – – 4000 11070/10970 – – – –
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4390 4330 4180 – – 3930 10870/10770 – – – –
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4490 4430 4280 – – 4030 10970/10870 – – – –

ПШЕНИЦЯ. Протягом тижня котиру�

вання пшениці на Чиказькій біржі, на

фоні поліпшення погодних умов в США

та, як наслідок, покращення стану посівів

американської пшениці, продемонструва�

ли негативну цінову тенденцію. Котиру�

вання на біржі МАТІФ, незважаючи на

незначні коливання, залишились на тому

самому рівні. 

Варто зазначити, що закупівля пшени�

ці за державними тендерами почала наби�

рати обертів. Так, 22 липня було проведе�

но тендер на закупівлю продовольчої

пшениці єгипетським урядовим імпорте�

ром — GASC, у його рамках було закон�

трактовано 300 тис. т цієї культури. Пере�

можцями стали експортери з Росії, Руму�

нії та України. Зазначимо, що на попе�

редньому тендері, організованому 16

липня, було закуплено лише одну партію

російської пшениці. Серед решти держав�

них закупівель, варто виділити тендер

Йорданії, у рамках якого було законтрак�

товано партію пшениці з відвантаженням

у жовтні, зауважимо, що попереднього

разу Йорданія виходила на ринок ще на

початку травня. 

На українському ринку пшениці увага

учасників залишається зосередженою нав�

коло темпів збирання цієї культури. Ста�

ном на поточну дату вітчизняні фермери

обмолотили 74% від загальної збиральної

площі, а фактичний намолот становить

18,9 млн т. Для порівняння, 2018/2019 мар�

кетингового року станом на поточну дату

обмолот було проведено на 67% площі під

пшеницею, а намолот цієї культури 2018

року становив 14,8 млн т.

Станом на 25 липня закупівельні ціни в

портах України такі: пшениця 2�го класу

5200�5400 грн/т, 3�го класу 5150�5360 грн/т,

фураж 5000�5300 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Протягом поточного тижня

ситуація на фізичному ринку ячменю не

демонструвала значної активності. Основ�

ні покупці цієї культури поки не поспіша�

ють укладати зовнішньоекономічні кон�

тракти та очікують на цінове зниження

пропозицій продавців. Що ж стосується

актуальних новин на ринку ячменю, варто

виділити наступні.

У Франції обмолочено 97% площ ози�

мого ячменю та 30% площ ярого. Минуло�

го маркетингового року на аналогічну дату

ці показники перебували на рівні 99% та

31% відповідно. 

У Росії валовий збір ячменю на поча�

ток поточного тижня на 2 млн т випер�

еджає минулорічний результат на цю ж

дату (4,5 млн т проти 2,4 млн т). Зазначи�

мо, що цьогорічна врожайність російсько�

го ячменю наразі перевищує показник ми�

нулого маркетингового року на аналогічну

дату на 16%. 

В Україні зібрано 79% площ, намолоче�

но 6,5 млн т ячменю. Минулого маркетин�

гового року на аналогічну дату обмолоче�

но було 60% площ, а намолот становив

4 млн т. 

Станом на 25 липня закупівельні ціни в

портах України на ячмінь перебувають у ді�

апазоні:4900�5200 грн/т.

КУКУРУДЗА. Уже декілька тижнів по�

спіль погодні умови в США продовжують

надавати основний вплив на динаміку бір�

жових котирувань, волатильність яких

останнім часом істотно зросла. Посушлива

погода, що протягом тривалого часу спо�

стерігається в штатах — основних вироб�

никах американської кукурудзи, негативно

позначилася на стані посівів даної культу�

ри. На поточну дату частка рослин, що пе�

ребувають у доброму та відмінному стані, в

США наразі становить 57% (�1% до попе�

реднього результату). Тим не менш,

ф'ючерсний ринок миттєво реагує на зміну

погодних умов в цій країні, прогноз дощів

тощо, чим і обумовлюється поточна вола�

тильність. 

Зазначимо, що погодні умови у північ�

ній частині ЄС привертають до себе все

більше уваги учасників ринку. Адже у

Франції, Німеччині та Польщі спостеріга�

ється підвищення температури, подекуди

до 40 0С, що своєю чергою негативно

впливає на стан посівів пізньої групи

сільськогосподарських культур, в тому

числі і кукурудзи, яка вже перебуває на ста�

дії цвітіння. До публікації серпневого ба�

лансового звіту Міністерства сільського

господарства США погода в Північній пів�

кулі продовжить залишатися головним по�

дразником для фізичного та ф'ючерсного

ринків кукурудзи. 

Станом на 25 липня закупівельні ціни в

портах України на кукурудзу перебувають

у діапазоні: 5150�5500 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 58F04F02)

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «ГермесТрейдинг» на 25.07.2019 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» 4350 4450 – 4650 4600 – – – –
ТОВ «Королівське ХПП» 4350 4450 – 4650 4600 – – – –
ТОВ «Світловодський річковий термінал» 4400 4520 – 4750 4670 11170 – – –
ТОВ «УкрАгроКом» 4350 4450 – 4650 4600 – – – –
ПАТ «Шарівське» 4350 4450 – 4650 4600 – – – –



«АКАДЕМІК НААН Віктор Кириченко є

автором створення гібридного соняшнику

як системи, вітчизняного бренду і об'єкту

трансферу. Вченому належить також пріо�

ритет у розробці науково обґрунтованої

технології селекції і насінництва соняшни�

ку в умовах Лісостепу і Степу України», —

зазначає Росана Косенко у науковому ви�

данні «Історія становлення та розвитку ге�

терозисної селекції соняшнику в Україні

(друга половина ХХ�початок ХХІ ст.)». 

Вікторе Васильовичу, ви вже дов;
гий час займаєтеся селекцією со;

няшнику. Яка роль цієї культури у віт;
чизняному аграрному виробництві?
— Соняшник, безумовно, нині можна наз�

вати національним українським продук�

том. Завдяки своїй високій рентабельності

останніми роками став однією з найбільш

поширених сільськогосподарських культур

в України. 

Безумовно, це дуже важлива олійна

культура. Однак необґрунтоване збільшен�

ня посівних площ під ним спричинило по�

рушення сівозміни, це призвело до суттє�

вого збільшення шкідливості та агресивно�

сті збудників інфекційних хвороб: фомо�

псису, несправжньої борошнистої роси,

білої, сірої та фузаріозних гнилей. 

Якщо ж у сівозміні площі під соняшни�

ком сягнуть 25�30%, це неминуче призведе

до страшних наслідків — прискореного по�

ширення нової раси вовчка (паразитний

бур'ян, який поселяється в коренях рослин,

його насiння здатне зберiгатися у ґрунтi 6�8

років i засмiчувати сумiжнi поля iнших куль�

тур — прим. ред.). 

Протистояти цьому, поки ще не запіз�

но, слід спільно як аграріям, так і науков�

цям. Насамперед, скорочувати посівні

площі під соняшником! 

Водночас, виходячи з кон'юнктури

ринку і для задоволення потреб вітчизня�

них переробних підприємств, річні потуж�

ності яких вже доведено до 22�23,3 млн

тонн — і це не межа, аграріям слід більше

уваги приділяти вирощуванню інших олій�

них — сої та ріпаку озимого і ярого. А

також вводити в сівозміну малопоширені

олійні культури — сафлор, мак олійний,

рицину. 

Сафлор — цінна олійна культура (на�

сіння містить напіввисихаючу олію — 37%,

білку — 12%, значну кількість протеїну,

тому є чудовою альтернативою традицій�

ному корму), холодо� і посухостійка, неви�

баглива до ґрунтів. Або, наприклад, рицина

(або касторка у просторіччі) — ядро насін�

ня якої містить близько 55% невисихаючої

олії і 15% білку; рицинова олія не замерзає,

тому її широко використовують в проми�

словості — авіаційній і космічній, хімічній

тощо, в медицині. Наразі маємо під рици�

ною лише 1 га, тоді як раніше українські

землі забезпечували до 90% продукції ри�

цинової олії в СРСР, посівні площі досяга�

ли 80 тис. га.

Також нам слід працювати над збіль�

шенням урожайності і виходу олії з ядра

соняшнику. Це вже задача науковців щодо

створення гібридів соняшнику нового по�

коління — з підвищеною посухостійкістю,

стійкістю та толерантністю до найбільш за�

грозливих інфекційних хвороб і інших біо�

тичних та абіотичних чинників навколиш�

нього середовища. 

Відтак селекція залишається економіч�

но найвигіднішим та екологічно безпечним

напрямом управління продуктивними про�

цесами польових культур — підвищенням

якості, збільшенням врожайності і безпеч�

ними для людей і рослин методами бороть�

би з фітозахворюваннями.

Скільки вітчизняних наукових
установ займаються соняшником:

селекцією і технологіями виробництва?
— У нас дуже мало установ, які займаються

селекцією соняшнику. В структурі НААН

програмою наукових досліджень (ПНД 15)

«Олійні культури» керує Інститут рослин�

ництва імені В.Я.Юр'єва. До складу її

виконавців входять: власне Інститут рос�

линництва (м.Харків) — Лабораторія се�

лекції та генетики соняшнику в складі 12

науковців, її очолює Валентина Сивенко і в

ній працюю я як керівник відділу новітніх

селекційно�насінницьких технологій; Се�

лекційно�генетичний інститут�Національ�

ний центр насіннєзнавства та сортовивчен�

ня (м.Одеса) — Відділ селекції і насінниц�

тва гібридного соняшнику, який очолює

Борис Вареник, в складі 8 науковців; Ін�

ститут олійних культур НААН (м.Запоріж�

жя) — Лабораторія селекції міжлінійних гі�

бридів соняшнику, якою керує моя уче�

ниця — Наталія Кутищева, з 7 чоловік; Ін�

ститут сільського господарства Північного

Сходу НААН (м.Суми), де в Лабораторії

селекції та насінництва один вчений прац�

ює над цією темою — також мій учень, Во�

лодимир Троценко.

Так історично склалося, що в Україні

ми вели селекцію в різних екологічних

нішах. Слід сказати, що Запоріжжя у

1970–х роках, так би мовити, прийняло

естафету від Харкова, і тому плазма (вихід�

ний матеріал, лінії, гібриди зі своєю гене�

тикою, екологія), яка там створювалась,

дуже подібна до харківської. Одеська плаз�

ма Селекційно�генетичного інституту дещо

відрізняється. Наприклад, ніколи в Одесі

не створять максимально скоростиглий гі�

брид, який би перевищив показники гібри�

да, створеного в Харкові. І ніколи ми, хар�

ків'яни, не створимо такий гібрид із мак�

симально пізнім терміном вегетації, як це

зроблять одесити, — 3�4 групи. Суми зай�

маються створенням лінійного матеріалу

ультраскоростиглого типу, бо там іще більш

прохолодний клімат, мають місце роси і

ранні приморозки. 

Через нинішню тимчасову окупацію

частини території Донецької і Луганської

областей ми втратили цю регіональну

точку. Тому основна селекція соняшнику

ведеться в трьох наукових установах — у

Харкові, Одесі та Запоріжжі.

Моя координація полягає в тому, щоби

направити створення ліній у різних еколо�

гічних точках, які би потім можна було між

собою об'єднати і створити спільні гібри�

ди. Відтак сьогодні ми маємо 18 спільних

гібридів в Державному реєстрі сортів ро�

слин, придатних для поширення в Україні

2019 року, переважно спільних з Одесою,

наприклад, гібрид Гусляр. 

З якими проблемами зіштовху;
єтесь у роботі?

— Проблем дуже багато. Фінансування

науки не просто мізерне, а жалюгідне. 

Нині через відсутність фінансування

під загрозою знищення опинилося наше

національне надбання — єдиний в країні

Центр генетичних ресурсів рослин Украї�

ни, що входить до 10 кращих у світі і мі�

ститься в Інституті рослинництва імені

В.Я.Юр'єва НААН. 

Перша функція нашого Інституту — це

збір генетичних ресурсів з усього світу. У

наших сховищах Національного центру ге�

нетичних ресурсів рослин України знахо�

диться 148,8 тис. зразків всіх сільськогос�

подарських культур — це 442 культури 1775

видів. Так, 12 колекцій польових культур

генетичного банку віднесені ФАО до най�

важливіших і найбільших у світі, зокрема,

пшениці, тритикале, кукурудзи, сої, нуту,

гороху, квасолі, проса, гречки, чини та

маку олійного. Ми входимо до 10 кращих

центрів світу, адже в кожній країні, що себе

поважає, є такі центри: у США, Італії,

Росії, Казахстані, Азербайджані. Це нас�

правді стратегічний об'єкт — своєрідна ук�

раїнська скарбниця, яка зберігає рослинні

ресурси всіх культур: і зернових, і овочевих,

і плодових. Маємо цілу науку, що предста�

вляє собою інтродукцію, вивчення і збере�

ження рослинних ресурсів, необхідних ни�

нішньому й майбутньому поколінням.

Більше того, ми представляємо Украї�

ну у Всесвітньому сховищі насіння, що

розташоване на архіпелазі Шпіцберґен

(Свальбард, Норвегія). Там зберігається

наша колекція зернобобових культур:

горох, сочевиця, нут, квасоля, чина і бага�

то�багато інших, навіть арахіс. 

Усе це опинилося під загрозою зни�

щення, адже належне зберігання зразків

конче потребує спеціальних умов, дотри�

мання температур, кондиціонування тощо.

Згідно до світових стандартів, цей об'єкт

має фінансуватися в повному обсязі за

рахунок держави! Однак коштів немає. Але

ж це — державне надбання, яке не можна

виміряти ніякими грошима, це надбання

прийдешніх поколінь, а не чийсь приват�

ний об'єкт, який можна собі дозволити

просто покинути… 

Ми написали листи до керівництва

держави про цю кричущу ситуацію і готові

навіть вдатися до протестів!

Знову таки, через відсутність належно�

го державного фінансування ми давно

«живемо» на старому матеріалі. На старому

обладнанні намагаємося створювати су�

персучасні гібриди, які здатні конкурувати

з кращими світовими зразками. І нам це

вдається!

Створення приватної науки, тим біль�

ше фундаментальної, в нашій країні —

надто складна і суперечлива річ, бо постає

питання передачі або запозичення держав�

них розробок у приватні руки, а це дуже

складне питання…

Щодо співпраці з іноземцями. Хочу

зазначити, що у світі близько 50 провідних

компаній, які займаються селекцією со�

няшнику. Законодавцями мод, як кажуть,

виступають французи і американці — зав�

дяки «батькам�засновникам» гетерозисної

селекції соняшнику — Патріку Леклерку і

Мюррею Л.Кінману.

Разом із тим, ми також маємо певні по�

зитивні результати: створено 3 спільні гі�

бриди з «Піонером», співпрацюємо з

«Майсадур», «Заатен�Уніон». Однак, як ві�

домо, — пан із паном, а Іван з Іваном: хіба

можна порівняти їхній бюджет і наш…

Співпраця полягає в тому, що ми переда�

ємо один одному стерильні аналоги, ство�

рюємо гібриди і проводимо випробування.

І я вірю, що в подальшому ми спільно змо�

жемо отримати достойні гібриди.

Також серед проблем — необхідність

обмеження площі під соняшником, про

яку я говорив раніше. Для цього 2016 року

під патронатом Національної академії аг�

рарних наук Інститут рослинництва

ім.В.Я.Юр'єва розробив вичерпну і науково

обґрунтовану «Стратегію виробництва

олійної сировини в Україні до 2020 року

(Методичні рекомендації)». 

Які нагальні проблеми олійно;
жирової галузі постають перед

вами як науковцями?
— Як науковці�практики ми співпрацює�

мо з агровиробниками і переробниками, з

асоціацією «Укроліяпром». Ця співпраця

могла би бути більш плідною, однак є ню�

анси. 

Наприклад, Український науково�дос�

лідний інститут олій та жирів НААН

(м.Харків) також входить до нашої коорди�

нації в питаннях переробки. Відтак ми ак�

тивно розвивали тему впровадження аль�

тернативних видів палива на олійних куль�

турах, натомість отримали відповідь, що
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людям не вистачає харчової олії. А те, що

щорічно 100 тис. тонн соапстоків (відходи

при виробництві рафінованої олії та жирів

— прим. ред.) просто зливаються в каналіза�

цію, нікого не хвилює. Ми зі свого боку

розробили і запропонували спеціальні реа�

генти, які дають змогу із цих самих соап�

стоків отримувати біодизель. І я вважаю,

що цю тему слід активно розвивати.

Щодо експорту продукції з високою

доданою вартістю замість експорту сиро�

вини, то олію, яку ми нині реалізуємо і

якою так пишаємось сьогодні, слід було би

піддавати більш глибокій переробці і паку�

вати під власним українським брендом, ро�

бити з неї маргарини, спреди тощо. 

Більше того, в результаті переробки

олійних культур залишається дуже багато

лушпиння (27%) і білку. Якщо його пере�

робники навчились використовувати як

альтернативне паливо і продавати, в тому

числі на експорт, то глибоку переробку олії

у промислових масштабах досі не реалізо�

вано.

У цьому сенсі наша задача, задача нау�

ковців — дати виробничникам таку сиро�

вину, яка би довго зберігалася і не згіркла

як до початку процесу переробки, так і

після пакування продукту переробки цієї

сировини та транспортування і зберігання

для реалізації. 

Згіркнення — це процес окислення

жирів за рахунок токоферолів (клас хіміч�

них сполук, метиловані феноли, що є скла�

довою вітаміну Е, який іще називають віта�

міном молодості). Згіркле насіння в їжу ви�

користовувати заборонено, тому воно йде

на оливу, мастила, біодизель. Однак це не�

припустимо дороге «задоволення». 

Науці відомі чотири форми токоферола

— альфа, бета, гамма і дельта; що більша

літера, то менше сім'янка гіркне. 

Ми в процесі селекції запускаємо в

сім'янку токофероли. Це ген, який продов�

жує термін зберігання продукції, або зни�

жує окислювально�відновні реакції, які

проходять у жирах, щоби в подальшому

для зберігання якомога менше застосову�

вати інші прийоми — такі як фумігація або

температурна обробка (заморожування до

�20°С).

Соняшник переважно альфа�токофе�

рольний, це свідчить про те, що вітамін Е

швидко розкладається. Якщо ввести в

сім'янку «гамму», процес окислення буде

більш відкладений у часі. Ну а «дельту» —

взагалі було би унікально, бо це був би вже

аналог кукурудзяної олії, яка за своїми біо�

логічними властивостями краща. На жаль,

похідного матеріалу з гамма� і дельта�токо�

феролом немає. Це було би також анало�

гічно олії, яку ми отримуємо з зародків

пшениці або ядра сім'янки яблуні.

Ну і проти згіркнення слід також боро�

тися з сірою і білою гниллю, з несправ�

жньою борошнистою росою, а без генетич�

ного контролю та управляння цим проце�

сом отримати високоякісну продукцію

неможливо.

Що ви можете сказати про конди;
терський соняшник в Україні, які

його перспективи?
— З 20 млн га загальних площ під соняш�

ником у світі 2 млн га вже займає конди�

терський соняшник. І він відрізняється від

соняшника лузального! Лузальний — це

сім'янка завдовжки не менше 2 см, і не ва�

жливо, яке саме всередині неї ядро, бо го�

ловним у його споживанні є сам процес —

лузання. Лузати насіння соняшнику з різ�

нокольоровим лушпинням полюбляють в

усьому світі — китайці (а їх 1,4 млрд

людей), аргентинці, і українці не виклю�

чення.

Якщо говорити про кондитерський —

тут головне ядро, виповнене, крупне —

вагою від 80 г до 120 г, із максимальним

вмістом білку — у межах 40�42% і високи�

ми смаковими властивостями, з хорошою

обрушуваністю і виходом зерна на рівні 70�

75%. Він використовується для вигото�

влення солодощів, насамперед халви, ко�

зинаків тощо. І цю продукцію переробки

залюбки купують мешканці Близького

Сходу — Пакистан, Туреччина тощо, а кра�

їни Африки — взагалі безмежний простір.

Соняшник кондитерський потроху

торує шлях в Україні. У нас є чудові харків�

ські гібриди — Шумер, Гудвін тощо, та ми

продовжуємо працювати над створенням

нових гібридів із покращеними кондитер�

ськими властивостями. 

Яке насіння соняшнику здебіль;
шого висівається в Україні —

наше чи іноземне?
— Домінуючого поширення гібридів со�

няшнику вітчизняної селекції в Україні не

буде. Бо свого часу було відкрито кордони

для іноземного насіння, і сюди завозиться

що завгодно і звідусюди. Наразі невідомо

чим займається Інститут експертизи сортів

рослин, адже вітчизняних науковців (а я

був головою секції), усунули з експертної

ради. Боялися, вочевидь, конфлікту інте�

ресів — що ми просуватимемо власні роз�

робки? Натомість ми принципово відстою�

вали інтереси держави, проводячи ней�

тральне незалежне дослідження!

Сьогодні в Державному реєстрі мі�

ститься 1300 гібридів соняшнику, з яких

близько 30% — вітчизняної селекції. Вико�

ристовується ж близько 160 гібридів, з яких

вітчизняні становлять приблизно полови�

ну. Однак, як я вже казав, у світі селекцією

соняшнику займаються близько півсотні

компаній. І ми своїми трьома Інститутами

створюємо їм реальну конкуренцію, дося�

гаючи успіху на своїй землі!

Якщо говорити про Харківську

область, тут висівається від 30 до 50 гібри�

дів соняшнику різних компаній. Наш Ін�

ститут має 85 гібридів, із них 18 спільних,

які вже внесено або незабаром буде внесе�

но до Державного реєстру. Але у сіль�

госпвиробництві переважно задіяні 2�3,

максимум 5 гібридів — і це дозволяє забез�

печувати вітчизняним насінням близько 1

млн га посівів соняшнику в Україні із за�

гальних 6 млн га в країні під цією культу�

рою. Тобто вищезгадані п'ять першоклас�

них українських гібридів покривають

близько 17,7% посівних площ. 

Я щиро задоволений, бо віддача від

нашої діяльності на рік — близько 800 млн

грн! Натомість українські вчені отримують

лише 2 млн грн. Отак ми і працюємо! На

жаль, за такого фінансування маємо вірити

у диво. Адже молодь працювати за мізерну

винагороду не хоче, а досвідчені науковці

невблаганно йдуть на пенсію.

Середня урожайність соняшнику в
Україні невисока. Чи є можли;

вість її збільшити на тих гібридах, які
вже використовуються? 
— Звичайно, можна. Ідеальний соняшник

має бути заввишки 1,47 м і обов'язково то�

лерантним до загущення. У нашій зоні Лі�

состепу, яка вже перетворилася на Степ, на

полях не вистачає вологи, щоби забезпечи�

ти насінню максимальну природну про�

дуктивність. Тому в кращі роки, за сприят�

ливих погодних умов, насіння використо�

вує 50�55% свого генетичного потенціалу,

а за інших умов — на рівні 37�43%. Тому і

маємо таку строкатість урожайності: в се�

редньому це 2 т/га, однак є господарства,

які на чималих площах отримують 3,6�4,2

т/га. На окремих експериментальних ді�

лянках нами зафіксовано максимальну

врожайність 5,9 т/га.

Щоби отримувати потенційні 4 т/га со�

няшнику вітчизняної селекції, потрібні:

по�перше, сівозміна; по�друге, захист

рослин; по�третє, добрива; нарешті —

своєчасне збирання, при вологості 8�9%.

Чи можна створити гібрид соняш;
нику для пустелі?

— Щоби створити гібриди, які пристосо�

вані до таких умов, треба довгий час вести

селекцію на толерантність до високих

температур. Однак у зонах пустелі немає

сенсу вирощувати соняшник. Його взага�

лі немає сенсу вирощувати там, де вро�

жайність менше 1,2 т/га. В зоні посухи

мають рости інші сільгоспкультури, на�

приклад, сафлор. З нею вже знайомі агра�

рії в Одесі, Херсоні, Миколаєві. Її активно

вирощують у Туреччині.

Які у соняшника як лідера вітчиз;
няного агровиробництва перспек;

тиви на майбутнє? 
— Я громадянин світу, я патріот України, а

не «схиблений» прихильник навіть самої

професійної ідеї. В усьому має бути здоро�

вий глузд. Тим більше, що Інститут рос�

линництва імені В.Я.Юр'єва НААН на базі

робочих колекцій провадить селекцію 13

сільгоспкультур по 34 напрямках. Ми всі

культури однаково любимо і однаково від�

дано працюємо над створенням нових сор�

тів і гібридів. Бо сьогодні соняшник при�

носить 43�50% експортного доходу, а через

років 10 він може взагалі нічого не давати.

Так уже було, наприклад, із горохом —

злети і падіння.

Тепер уявіть, що світ ухвалює рішення

про використання виключно оливкового

(або високоолеїнового) соняшнику? Що

ж робити з лінолевим, якого у нас дуже

багато? 

Оливковий, або високоолеїновий со�

няшник — має вміст в олії олеїнової кисло�

ти Омега�9 (мононенасичена жирна кисло�

та) понад 82% і низький вміст лінолевої ки�

слоти Омега�6 (поліненасичена жирна ки�

слота). Олія, виготовлена з такого соняш�

нику, має безліч корисних властивостей і

характеризується найвищим вмістом віта�

міну Е (альфа�токоферолу) — 45 мг/100 г.

Як я вже казав, завдяки підвищеній стій�

кості до окислення через альфа�токоферол,

ця олія не потребує гідрогенізації та має

вп'ятеро більший термін зберігання порів�

няно зі звичайними оліями.

Французи вирощують уже майже сто�

відсотково оливковий соняшник, і роблять

це фактично в просторовій чистоті (бо

немає іншого соняшнику, який засмічує

пилком ці рослини). Відтак гарантовано

отримують 82% олеїнової кислоти (замість

традиційних 25%) у складі олії насіння со�

няшнику. І вони все активніше просувають

свій винахід світом як одні зі світових ліде�

рів у насінництві. До цього активно долу�

чилися американці, іспанці, італійці і на�

віть росіяни.

В Україні такі гібриди високоолеїново�

го соняшнику теж є. Розпочали ми з Енея,

потім створили Кадет, Гектор, Ореол тощо.

І наші сільгоспвиробники вже почали по�

троху їх вирощувати. Однак українські пе�

реробники поки не поспішають замовляти

такий соняшник, хоча ми з цією ідеєю до

них неодноразово зверталися. Щоправда,

торік деякі олієжиркомбінати неочікувано

для себе отримали якісний і смачний мар�

гарин із використанням насіння соняшни�

ку високоолеїнових гібридів. І лише тоді

почали звертати на них увагу.

Тож варто посилено працювати над

перспективними напрямами у виробниц�

тві та переробці соняшнику, які диктують

світові тренди у галузі, щоб зі світових лі�

дерів експорту у вузькому сегменті пер�

винної переробки не опинитись на узбіч�

чі світового олійного ринку. Це наше

спільне завдання — науковців та вироб�

ничників.

Тетяна Шелкопляс
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В Україні більше
90% ягід вирощують
дрібні та середні
виробники
Минулого року в експорті
свіжих ягід взяло участь
233 компанії, до того ж
частка дрібних і середніх
виробників по ягодах в Ук�
раїні складає більше 90%,
повідомляє ІЦ УАК за мате�
ріалами SEEDS.
Про це під час прес�конфе�
ренції в «Інтерфакс�Украї�
на» розповів генеральний
директор директорату
стратегічного планування
та євроінтеграції Міністер�
ства аграрної політики та
продовольства України
Олександр Жемойда.
«Фактично світовий ринок
свіжих фруктів та ягід — це
більше $57 млрд. Там є за
що боротися. Водночас, як
морожені фрукти та ягоди,
де Україна непогано почу�
вається, будучи 15–ю у
світі, менше $3 млрд. 
За нашою статистикою ми�
нулого року в експорті сві�
жих ягід прийняло участь
233 компанії. Частка дріб�
них і середніх виробників
по ягодах складає більше
90%», — вважає Олександр
Жемойда.
«Завдяки експорту саме
цей сегмент, тобто ягоди,
починає структуризуватися.
Ми бачимо доволі цивілі�
зовані взаємини між ви�
робниками і переробника�
ми. В нас створюється до�
датковий попит в первин�
ній переробці, сушці, ви�
робництві соків, джемів, і
т.д. Це вже перетворюється
з нашої сильної сторони в
індустрію, яку можна поба�
чити», — переконаний фа�
хівець.
«Я розумію, що ми на дуже
початкових етапах. І в цій
індустрії надзвичайно ве�
лика роль 3�х груп. Перша
— це безпосередньо ви�
робники, їхня власне ініціа�
тива, яким чином вони
мають виростити врожай,
замовити новий сорт, по�
трапити на ринок…
Далі починається роль асо�
ціацій — у нас, в Україні, є
декілька асоціацій, які ко�
мунікують з виробниками,
надають маркетингові по�
слуги. Нажаль насьогодні
функція маркетингової по�
слуги для держави не до�
ступна. Держава не може
бути маркетологом окре�
мого виробника. І тут роль
асоціацій дуже велика.
Зі свого боку уряд, міні�
стерство аграрної політики,
міністерство економіки
вони теж відіграють свою
роль», — додав Олександр
Жемойда.

ЗА СЛОВАМИ науковця, цьо�

горічні погодні умови значно

відрізняються від багаторічних

норм і мають свої особливості. 

Зима, яка ще в січні харак�

теризувалася майже 50�відсот�

ковим перевищенням норми за

атмосферними опадами, вже у

лютому мала їхній дефіцит на

рівні 72%. У березні дефіцит

становив 88%, у квітні — 47%, у

червні — 49%. Тобто майже весь

весняний період і початок літа

характеризувалися нестачею во�

логи.  

Сума активних температур у

квітні становила �32% від бага�

торічної норми, а у червні пере�

вищила їх на 14%.

Такі погодні умови, особли�

во аномально висока темпера�

тура, вплинули на рослини у

фазу їхнього цвітіння, що приз�

вело до незадовільного запи�

лення, всихання гребенів і го�

рошіння ягід (коли формують�

ся рідкі грона, при цьому части�

на ягід у них — розміром не

більше за горошину). Опти�

мальна температура для цвітін�

ня і запилення винограду ста�

новить від 15°С до 25°С. Крім

того, спостерігалося повільне

зростання рослин. На початку

липня погодні  умови були

більш сприятливими, проте

спостерігалися значні перепади

денних і нічних температур, що

стримувало дозрівання ягід на

відкритому ґрунті. 

До періоду цвітіння спосте�

рігалося значне пошкодження

рослин чорною плямистістю.

Особливо вражаються нею старі

рослини. За словами науковця,

цю хворобу вилікувати прак�

тично неможливо, оскільки

вона належить до хвороб бага�

торічної деревини, її можна

лише призупинити. Допомага�

ють це зробити контактні пре�

парати, в тому числі мідьовміс�

ні. Обприскування проводило�

ся на початку вегетації, по 3�5

листкам. 

Незначним було пошко�

дження збудником мільдью. У

даному випадку спекотна пого�

да у поєднанні з щадними об�

робками не дали хворобі поши�

ритися. 

З іншого боку, через спеку

цього року особливо сильно по�

чала проявлятися така хвороба,

як альтернаріоз. Проте не на

всіх сортах. Альтернаріоз дуже

важко вилікувати, зважаючи на

те, що це захворювання не було

значно поширене до останніх

років. З тієї самої причини не

існує чітких цільових рекомен�

дації по боротьбі з ним. 

В основному рекомендації

зводяться до того, щоби вико�

ристовувати проти альтернаріо�

зу ті самі препарати, які вико�

ристовуються проти мільдью. 

Альтернаріоз можна пере�

плутати з нестачею калію через

схожі симптоми. Науковець за�

просив слухачів до співпраці з

інститутом, зазначивши, що

вчені можуть допомогти з іден�

тифікацією хвороби, слід лише

направити відповідне фото на

електронну пошту ННЦ. 

Крім аномальних погодних

умов всиханню гребенів сприя�

ло заселення грон листокрут�

кою і розвиток білої гнилі. На

неї  зазвичай не звертають

уваги, але за певних умов вона

може спричинити значних уш�

коджень. Ці гриби поселяють�

ся на вражених (наприклад, ли�

стокруткою) тканинах. Якщо

при цьому спостерігається ви�

сока температура, листя почи�

нає активно випаровувати во�

логу, клітини стають не такими

пружними і більш вразливими

для білої  гнилі.  Суцвіття в

окремих випадках можуть бути

вражені сірою гниллю. У ре�

зультаті вони частково або пов�

ністю всихають. 

Для столових сортів вино�

граду це сильно не позначиться

на врожаї, оскільки на них на�

віть потрібно проріджувати

грона, щоб отримати більш ве�

ликі ягоди. А от щодо технічних

сотрів в Інституті прогнозують

зменшення врожайності на 15�

20 відсотків у порівнянні з ми�

нулим роком.  

Цього року науковці також

дослідили застосування препа�

ратів на основі гібереліна — фі�

тогормона, який отримують з

гриба гіберела. Як показала

практика, до застосування пре�

паратів на основі гібереліна

потрібно підходити з обачністю.

Так, якщо рослина відчуває

стрес від погодних умов, відбу�

вається пригнічення ростових

процесів, препарат може просто

зашкодити. Серед негативних

ефектів препарату: одеревіння

гребненіжки і  плодоніжок,

внаслідок чого гроно втрачає

свою еластичність, тому ягоди

навіть при найменшому струсі

відокремлюються. Також науко�

вець зазначив, що гіберелін

потрібно застосовувати у неве�

ликих концентраціях. За дослі�

дами інституту, оптимальна

концентрація у перерахунку на

діючу речовину становить не

більше 40 мг на літр води.

Також він зазначив, що препа�

рат слід застосовувати лише ло�

кально — виключно на гронах

за допомогою ранцевих обприс�

кувачів. Обприскування слід

проводити один раз на стадії

зав'язі. За словами науковця,

препарат також сприяє уни�

кненню горошіння ягід. 

Також цього року спостері�

галося пошкодження грон збуд�

ником оїдіуму, в основному на

тих виноградниках, де запізни�

лися з обробкою. Також відбу�

валося ураження грон трипсами

і білою цикадкою, які, як і оїді�

ум, хоча і не сильно шкодять

урожаю, значно паплюжать то�

варний вигляд ягоди. Взагалі

м'яка зима сприяла розповсю�

дженню різноманітних комах

шкідників на різних сільсько�

господарських культурах.

Далі вчений навів нюанси

агротехнологій цього року. Зо�

крема, зазначив, що чеканку не

варто проводити на рослинах,

які мають затримку у рості, осо�

бливо з ознаками хвороби.

Якщо ж виноградник на зро�

шенні і сильнорослий, чеканка

— тобто видалення третини па�

ростку, збільшить цукристість

соку ягід (вже на врожай цього

року), підвищить морозостій�

кість кущів, збільшить ембріо�

нальну плодоносність вічок (що

дасть збільшення грон на на�

ступний рік). Чеканку рекомен�

дується проводити лише тоді,

коли припиняється зростання

паростків. 

Сезон захисту винограду вже

закінчується, але залишається

ще один етап. В умовах України

найбільш шкодочинні хвороби

— це біла і сіра гнилі. Слід розу�

міти, що гниль присутня всюди,

але для розвитку їй потрібен

субстрат. На винограді субстрат

з'являється тоді, коли ягода уш�

коджена — від укусів комах, від

граду, від механічної обробки,

сонячних опіків та навіть від

вітру. Також умовами розвитку

гнилей є висока вологість пові�

тря на фоні низької аерації

кущів. Останнє є наслідком не�

достатньої  боротьби з

бур'янами і непроведення від�

повідних агротехнічних заходів

— пасинкування і чеканки. 

Ще два фактори розвитку

гнилей — це відсутність хіміч�

них методів захисту — обробки

фунгіцидами, а також дуже пізні

строки збирання винограду —

ягоди стають м'якими і стають

уразливими для спор гнилі. 

У фунгіцидній боротьбі з

гнилями проводиться кілька об�

робок препаратами, які мають

побічною дією пригнічення і

цих захворювань. Науковець го�

ворить, що обробляти рослини

одночасно кількома препарата�

ми буде накладно. Перша об�

робка проводиться після цвітін�

ня. Наприклад, можна викори�

стовувати препарат «Сфінкс ек�

стра», який зареєстрований

проти оїдіуму, проте діюча речо�

вина має вплив і на сіру гниль.

Наступна обробка проводиться

при змиканні грона, коли ягоди

ще не повністю зімкнулися. Це,

наприклад, можуть бути препа�

рати «Колліс» або «Діналі». 

Цільову обробку вже безпо�

середньо проти сірої гнилі на

НОВИНИ ï СТИСЛО
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Цьогорічні виклики 
для виноградарів
ТЕХНОЛОГІЇ Урожай винограду технічних сортів може скоротитися на 20% через особливі кліматичні
умови цього року, зазначають фахівці ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова».
Про це розповів завідувач відділом виноградарства ННЦ Андрій Штірбу під час вебінару «Стан та
рекомендації з догляду за виноградними насадженнями в поточному сезоні», що був організований
Українським проектом бізнесFрозвитку плодоовочівництва. 

Цьогорічні погодні умови значно відрізняються від
багаторічних норм і мають свої особливості. Майже
весь весняний період і початок літа характеризувалися
нестачею вологи. Сума активних температур у квітні
становила F32% від багаторічної норми, а у червні
перевищила їх на 14%.



технічних сортах проводять за

20 днів до дозрівання ягід, на�

приклад, таким препаратом, як

«Топсин М». На столових сор�

тах науковець порекомендував

застосовувати препарат «Світч»

за 7 днів до збирання. Якщо

«Світч» видається занадто до�

рогим, можна використовувати

препарат «Хорус», проте побу�

тує думка, що він не працює

при високих температурах. З

іншого боку, науковець зазна�

чає, що його практика дово�

дить, що препарат все одно

пригнічує розвиток гнилі, хоча

й не знищує її повністю. 

Тим, хто пропустив перші

обробки, рекомендується про�

вести профілактичну обробку

для позбавлення джерел інфек�

ції на наступний рік вже після

збирання врожаю. 

Великою проблемою допо�

відач назвав недотримання

строків збирання врожаю ви�

нограду, а також кількох умов.

За його словами, щоб отримати

якісну продукцію, слід орієнту�

ватися на вміст цукру в соку

ягід. 

Для столового винограду

вміст цукру в соку має бути не

менше 150 г на 1 дм3. 

Основні правила збирання:

— грона вибирають тільки

здорові, цілі, без пошкоджень,

добре дозрілі, не дуже щільні;

— не допускаються механіч�

ні пошкодження ягід і стиран�

ня воскового нальоту:

— грона не слід залишати

під промінням сонця, дощем

або на ніч без укриття;

— під час перевезення не

допускати укладання грон на�

валом або в кілька шарів;

— під час сортування засто�

совувати ножиці з тупими кін�

чиками;

— збирати грона тільки в

суху погоду, коли на ягодах

немає роси.

Для технічних сортів вино�

граду все залежить від того, на

яку саме переробку підуть

ягоди. Так, для коньячного й

шампанського виробництва

вміст цукру в соку має станови�

ти 170�180 г на 1 дм3, для білих

столових марочних вин — 175�

187 г на 1 дм3, для червоних

столових марочних вин — 185�

195 г на 1 дм3, для десертних

білих і червоних вин — 240�250

г на 1 дм3.

Збирати врожай і технічно�

го, і столового винограду слід у

суху погоду.

Найсприятливіша темпера�

тура для цієї роботи від +16°С

до +20°С.

Насамкінець фахівець поді�

лився рекомендаціями з профі�

лактики фітосанітарного стану

насаджень. Це, зокрема:

— збір опалого листя; 

— осіння оранка або чизе�

лювання ґрунту;

— збір і спалювання або

компостування лози після об�

різки;

— обприскування вино�

градних кущів ранньою вес�

ною залізним купоросом, бор�

доською або бургундською су�

мішшю або їхніми замінника�

ми, колоїдної сіркою або їхні�

ми замінниками, препаратом

30�Д та ін.;

— ранньовесняне борону�

вання і культивація ґрунту на

площах під насадженнями.

Підготував Павло Мороз
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Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в

червні ціни на продукти харчу�

вання та безалкогольні напої

знизилися на 1,1%. Найбільше

(на 26,7% та 14,3%) подешевша�

ли яйця та овочі. На 2,0�0,4%

знизилися ціни на сало, моло�

ко, свинину, сметану, рис, ки�

сломолочну продукцію. Водно�

час на 9,3% та 6,7% подорожча�

ли фрукти та цукор, на 1,4�0,5%

— хліб, м'ясо птиці, продукти

переробки зернових, риба та

продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та

тютюнові вироби підвищилися

на 1,2%, у т.ч. на тютюнові ви�

роби — на 1,8%, алкогольні

напої — на 0,7%.

Зниження цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ

та інші види палива на 1,4% від�

булося за рахунок зниження цін

на природний газ на 6,4%. Разом

з тим відбулося підвищення та�

рифів на водопостачання на

1,2%, каналізацію — на 0,9%,

утримання будинків та прибу�

динкових територій — на 0,8%.

Підвищення цін на транс�

порт у цілому на 0,3% в основ�

ному спричинено подорожчан�

ням проїзду у залізничному

пасажирському транспорті на

7,6%. Разом із тим на 0,2% стали

дешевшими за звітний місяць

паливо та мастила. 

Індекси цін на товари 
і послуги в Україні*
у червні 2019 року

Товари та послуги
Червень 2019 до

травня 
2019

грудня 
2018

червня 
2018

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 	0,5 3,6 9,0

Продукти харчування та безалкогольні напої 1,1 4,8 8,5
Продукти харчування загалом 1,2 4,9 8,8
Хліб та хлібопродукти 0,9 5,3 15,5
Хліб 1,4 6,8 21,0
Макаронні вироби 0,3 3,4 12,5
М'ясо та м'ясопродукти 0,3 2,6 7,9
Риба та рибопродукти 0,5 4,8 8,8
Молоко 1,2 1,5 11,9
Сир і м'який сир (творог) 0,1 2,6 10,0
Яйця 26,7 49,7 43,2
Масло 0,3 3,3 10,5
Олія соняшникова 0,2 0,1 1,2
Фрукти 9,3 33,6 2,1
Овочі 14,3 24,0 32,5
Цукор 6,7 9,0 5,5
Безалкогольні напої 0,3 2,5 5,2

Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,2 7,2 15,9
Одяг і взуття 3,0 0,2 0,1

Одяг 3,1 0,7 0,4
Взуття 3,0 0,2 0,2

Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 1,4 1,5 10,4
Утримання та ремонт житла 0,4 2,0 7,2
Водопостачання 1,2 8,1 21,1
Каналізація 0,9 8,6 23,9
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,8 4,5 13,2
Електроенергія 0,0 0,0 0,0
Природний газ 6,4 10,3 10,2
Гаряча вода, опалення 0,0 13,7 19,6

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла 0,2 0,7 3,1
Охорона здоров’я 0,4 3,2 7,4

Медичні товари, ліки та обладнання 0,3 2,4 5,8
Амбулаторні послуги 0,4 6,0 11,9

Транспорт 0,3 1,5 8,7
Паливо і мастила 0,2 1,8 2,6
Транспортні послуги: 1,5 7,6 24,7

Залізничний пасажирський транспорт 7,6 26,7 24,9
Автодорожній пасажирський транспорт 0,7 5,5 24,4

Зв’язок 0,2 7,1 16,0
Відпочинок і культура 0,1 1,2 3,3
Освіта 0,4 2,3 13,2
Ресторани та готелі 1,0 4,5 11,6
Різні товари та послуги 0,3 0,2 10,1

СТАТИСТИКА Споживчі ціни в червні 2019 р. порівняно із травнем 2019 р.
знизилися на 0,5%, з початку року зросли на 3,6%. Базова інфляція в червні 2019
р. порівняно із травнем 2019 р. становила 0,0%, з початку року — 2,3%.

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

За матеріалами Держстату України (ЕкспресFвипуск від 9 липня 2019 р.)

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



ДЛЯ українського агровироб�

ництва підвищення ефективно�

сті бізнесу надзвичайно важли�

ве. Але наші аграрії рідко зай�

маються корпоративним плану�

ванням, приділяють цьому мало

уваги. 

Навіщо ж взагалі займатися

оптимізацією корпоративної

структури, розраховувати напе�

ред її розвиток з огляду юрис�

пруденції і фінансів? 

Насамперед, це необхідно аг�

робізнесу для залучення креди�

тів. І хоча наразі це питання в

Україні не стоїть настільки жор�

стко, однак банки починають за�

стосовувати щодо позичальників

критерії, які стосуються і корпо�

ративної структури бізнесу. 

Але найбільше розвиток

корпоративної структури пот�

рібний для залучення закордон�

них інвестицій, бо інвестор на�

самперед дивитиметься на кор�

поративну структуру компанії�

претендента саме як на предмет

фінансових вкладень, оцінюю�

чи її ефективність та перспекти�

ви повернення вкладених кош�

тів. 

Розвинена сучасна корпора�

тивна структура важлива і для

захисту прав власників. Будь�

яка особа, яка є власником кор�

поративних прав, зацікавлена в

захисті права власності.  

Ще одне завдання для роз�

винутої корпоративної структу�

ри — ефективний менеджмент.

Це означає, що така структура

забезпечує простоту в керівниц�

тві, в досягненні результативно�

сті, спрощує моніторинг поточ�

ної діяльності, планування

тощо.

Також дуже важливий на�

прямок, який забезпечує ефек�

тивна корпоративна структура

— спрощення контролю. Тут

мається на увазі фінансовий і

організаційний контроль за

діяльністю бізнесу, у тому числі

з метою отримання певних ме�

трик, які використовують для

прогресивного налаштування

бізнес�процесів всередині

фірми. 

Вимоги до сучасних
корпоративних
структур 
НАРАЗІ актуальні вимоги, що

висунуті чинним міжнародним

законодавством. Ці правила ви�

користовують аудиторські ком�

панії, банки та інші суб'єкти,

які діють у царині оцінювання

корпоративних структур. 

Перше з правил — прозорість
відносин контролю. Це відповідь

на запитання — наскільки по

корпоративній структурі видно,

хто є реальним власником да�

ного бізнесу. Чи видно фізичну

особу, яка є кінцевим бенефіці�

аром, і чи зрозумілі відносини

контролю між усіма ланками

корпоративної структури. 

Друге правило вимагає визна;
чити реальність бенефіціарного
власника. Мова про те, наскіль�

ки ця особа є реальним власни�

ком бізнесу. Річ у тім, що особу

реального кінцевого бенефіці�

ара можна приховати кількома

способами, зокрема і за рахунок

надання номінальних послуг

акціонерів. Така практика осо�

бливо розповсюджена в офшо�

рах та на територіях юрисдик�

цій із низьким рівнем податко�

вої відповідальності, так званих

«податкових гаванях». Отже,

висвітлення реального власни�

ка, зазначеного кінцевим бене�

фіціаром, також важливий кри�

терій оцінки ефективної корпо�

ративної структури бізнесу.

Третє правило — це так звана
вертикальна інтеграція, або дере;
воподібна структура. Йдеться

про те, що бізнес має будувати�

ся деревоподібним чином, і так

само має виглядати його корпо�

ративна структура. Тобто бене�

фіціарний власник або кілька

власників — на чолі бізнес�

структури, згори умовної схеми.

А від них іде поступове розши�

рення структури, чим нижче,

тим ширше — аж до нижчої

ланки даного бізнесу. 

Четверте правило проголо;
шує, що ефективну структуру
складають три рівні контролю у
даного бізнесу. Тобто найвищий

рівень — це бенефіціар, нижче

стоїть контролююча компанія,

або компанія, яка відповідає за

певний напрямок діяльності.

Ще нижче містяться компанії,

які безпосередньо займаються

поточним бізнесом. 

Небажані елементи
корпоративної
структури
ПРАКТИКА висвітлила еле�

менти корпоративних структур,

які заважають діяльності ком�

панії. Головні відомі схеми ві�

дображають переплетіння вза�

ємних прав на володіння різни�

ми структурами бізнесу та мето�

дів контролю. Перелік їх вели�

кий, але найпоширеніші такі.

Перехресне володіння. Це коли

дві юридичної особи володіють

корпоративними правами одна

однієї. Таких «взаємних волода�

рів»�юросіб може бути і більше.

У такому випадку перехресне

володіння замикається на юри�

дичних особах.  А фізичної

особи — бенефіціарного влас�

ника в такій корпоративній

структурі немає, його побачити

неможливо.

Володіння «по колу». За

такої схеми два або більше

суб'єктів у корпоративній

структурі володіють частками

прав усіх інших суб'єктів. Тобто

права володіння «зав'язані у

коло».  Всі  володіють один

одним. За такої структури нем�

ожливо визначити, хто наспра�

вді є кінцевим бенефіціарним

власником — тому що такої

особи просто немає. 

Контроль через директо

ра. За такої схеми у бізнес�групі

є компанія, корпоративні права

якої безпосередньо не належать

бенефіціару. Але директор цієї

«чужої» компанії — та сама

особа, що й директор однієї

компанії із бізнес�групи. Таким

чином визначається зв'язок між

отими компаніями. Можливо,

вони дійсно є частинами одного

бізнесу і діють під керівництвом

одного власника або центру

прийняття рішень.  Тим не

менш, така структура не вигля�

дає прозорою, тому що в ній

контроль здійснюється виключ�

но через керівника компанії

«своєї» для групи та начебто

«чужої».

Контроль через родинні

зв'язки. Ця схема виключає

корпоративне керівництво та

базується на довірливих відно�

синах близьких людей. В Украї�

ні відома практика, коли в

групу компаній входить фер�

мерське господарство. «Як воно

туди потрапило? Мабуть, була

нагода для групи компаній

придбати землю, розширити зе�

мельний банк. Але купувати ці

землі мала право лише фізична

особа, бо цільове призначення

землі було виключно для веден�

ня фермерського господарства.

Група компаній вирішила отри�

мати ці ділянки на свою довіре�

ну особу. Ці землі обробляє не

саме фермерським господар�

ство, а співробітники фірми з

групи компаній. А землі нале�

жать фермерському господар�

ству. Прослідкувати зв'язок між

компанією і фермерським гос�

подарством неможливо», —

описав ситуацію фахівець. Річ у

тім, що за чинним українським

законодавством, володіти фер�

мерським господарством мо�

жуть виключно члени однієї ро�

дини. Якщо володар фермерсь�

кого господарства не є членом

родини, яка керує групою ком�

паній, то про будь�який прямий

контроль сільгоспвиробництва

на ділянках такого фермера

мова не йде.

Номінальні власники — це

легальний сервіс, який надаєть�

ся за кордоном в інших юрис�

дикціях. В Україні такого ле�

гального сервісу немає, але на

практиці є випадки, коли ре�

альний власник бізнесу в реєс�

трі українських компаній не ві�

дображається. В реєстрі є або

його родич, якась довірена

особа, або директор підприєм�

ства — найманий працівник. За

такої схеми реальний бенефіці�

арний власник і той, кого ми

бачимо в реєстрі — відрізняють�

ся. Це дуже ризикована схема.

У разі корпоративного конфлік�

ту справжньому власнику буде

дуже важко довести, що він дій�

сно власник. 

Непрозорі корпоративні

бенефіціари. Це коли кінце�

вим бенефіціаром є не фізична,

а юридична чи псевдоюридич�

на особа. Це може бути фонд,

компанії з управління інвести�

ціями, трасти та інші, дозволені

у різних юрисдикціях структу�

ри. Але така особа не є кінце�

вим бенефіціаром з точки зору

прозорості бізнесу, як його

трактує сучасне міжнародне за�

конодавство. 

Міноритарні власники. Це

фізичні особи, володарі незнач�

них пакетів акцій компанії, на�

приклад, топ�менеджери ком�

панії, або особи, чиї пакети

акцій були розмиті у ході додат�

кового випуску акцій. Іншу

групу цінних паперів компанії

складає мажоритарний пакет з

об'ємом понад 50% акцій, який

дає право на повне управління

та використання результатів

діяльності компанії. Інтереси

міноритарних і мажоритарних

акціонерів можуть різнитися.

У випадку корпоративних кон�

фліктів це є ризиком, який

враховують потенційні інвесто�

ри.

Привабливість та
ризики офшорів
ЗВАЖЕНИЙ аналіз цих факто�

рів — ключовий критерій підбо�

ру корпоративної схеми у разі

використання у бізнес�групі не�

резидентної компанії. Якщо по�

стає питання — де за кордоном

українські агровиробники ма�

ють право зареєструвати компа�

нію у низькооподатковуваній

або офшорній юрисдикціях —

відповідь містить постанова

Кабінету Міністрів України

№1045�2017�п у поточній ре�

дакції від 25.04.2018 року, де на�

АГРОПРОФІ
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Доцільність ефективної
корпоративної структури агробізнесу
ПРАВОЧИН Введення вільного ринку землі в Україні має на меті активніше залучати вітчизняному
агробізнесу іноземні кредити та інвестиції. Водночас це підвищить вимоги до ефективного управління та
корпоративної структури бізнесу, а також питання корпоративної безпеки та захисту інвестицій (під
«корпорацією» розуміють правову форму бізнесу, яка відокремлена від конкретних осіб, що ним
володіють — прим. ред.). Втім, як показує практика, наявні корпоративні структури являють собою
заплутаний лабіринт, який знижує рівень як ефективності, так і захисту інтересів бенефіціарів.
Якою повинна бути ефективна корпоративна структура фірми, на які теми слід звернути увагу та які
виклики стоятимуть перед агробізнесом у зв'язку з новими перспективами і очікуваними обмеженнями,
розповів Анатолій Косован, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group.

Анатолій КОСОВАН



ведено перелік таких держав

або територій.

Які нюанси слід приймати до
уваги при реєстрації іноземної
компанії з точки зору ефективно;
го оподаткування? 

Перший із них — необхід�

ність відкриття рахунку для

такої компанії. У цьому процесі

зараз найбільше перепон. Для

успішного відкриття рахунку

заявнику слід пройти у банку

низку обов'язкових процедур:

— Треба розкрити повністю

всю структуру бенефіціарного

володіння компанією;

— Розкрити інформацію про

джерела доходів даної фізособи

— бенефіциарного володаря

компанії;

— Розкрити, якими видами

діяльності він ще займається,

якими статками володіє, де він

перебуває, також треба пройти

процедуру на контроль уни�

кнення від оподаткування та

відмивання незаконно отрима�

них коштів; 

— Треба довести джерело

доходів компанії, чи були ці до�

ходи оподатковані у країні от�

римання, яке саме джерело до�

ходів — чи є воно прозорим і за�

конним. Також слід довести

сплату податків із цих доходів. 

Далі необхідно довести дій�

сну економічну присутність на

території юрисдикції. Це по�

в'язано з тим, що часто у низь�

кооподатковуваних юрисдик�

ціях відкриваються юрособи з

метою отримання фінансового

зиску. Бува, що зареєстрована

компанія не має бізнесу, реаль�

них директорів, офісу — фак�

тично в цій країні не існує. За�

дача цієї процедури — довести

банку, що заявлена на реєстра�

цію компанія дійсно існує на

території юрисдикції, веде дій�

сний бізнес, є реальним рези�

дентом країни реєстрації. І це

банки серйозно перевіряють.

Зазначимо, що відкрити на

даний момент рахунок офшор�

ної компанії у, наприклад, євро�

пейському банку, надзвичайно

важко. Втім, ще існує можли�

вість відкрити рахунок офшор�

ної фірми у певних країнах

Східної Європи. Але слід знати,

що ці країни надають таку мо�

жливість тимчасово, доки кіль�

кість офшорних компаній на

їхній території не перебільшить

критичного для цих держав

рівня. 

Слід також зважати ще на

одну важливу особливість —

міжнародний аграрний ринок є

цілковито доларовим. Кожний

долар, який сплачується, про�

ходить через банки�кореспон�

денти у США. Відповідно Спо�

лучені Штати відстежують, в

яких країнах знаходиться яка

кількість офшорних компаній. І

саме регулятор США висуває

вимогу до банків у інших подат�

кових юрисдикціях про змен�

шення кількості таких компа�

ній, або припинення співпраці

з ними. У гострому випадку ре�

гулятор США погрожує відклю�

ченням від банків�кореспон�

дентів і відкликанням ліцензії

на доларові операції. Зрозуміло,

що банки цього не бажають, і

це призводить до того, що оф�

шорний бізнес із країни витіс�

няють. 

Формування
статутного фонду
нерезидентної
компанії
ФОРМУВАННЯ статутного

фонду та переказ грошей для

забезпечення діяльності нере�

зидентної компанії українське

законодавство регулює жор�

стко. Якщо кошти виводить за

кордон для інвестування з тери�

торії України фізична особа, то

це зараз обмежено сумою $50

тис. на рік. Збільшення такої

суми найближчим часом укра�

їнські законодавці не планують.

Коли йдеться про заснування

нерезидентної компанії юри�

дичною особою з України, то

сума до виводу коштів за кор�

дон на рік становить не більше

$2 мільйонів. 

Обмеження
ЯКІ обмеження у сфері реє�

страції компаній за кордоном

очікують український агрори�

нок цього року? Це обмеження,

які стосуються корпоративної

структури і залучення до неї не�

резидентних компаній, відно�

сяться до валютного законодав�

ства. Така регуляція відповідає

вимогам плану дій по запобі�

ганню зменшення об'єктів опо�

даткування та виведення пред�

метів оподаткування за кордон,

який розроблено ЄС. Україна

до нього приєдналася. 

Цей план передбачає опо�

даткування контрольованих

іноземних компаній. Суб'єктом

оподаткування є бенефіціари

цих компаній за кордоном.

Якщо ці компанії не сплачують

податки, або навіть законним

чином ухиляється від їх сплати,

то бенефіціарів настигає санк�

ція — оподаткування у розмірі

доходу, отриманого зазначеною

компанією.

Також очікується впрова�

дження звітності для міжна�

родних бізнес�груп у розрізі

країн. Регуляторний акт стос�

ується компаній, які є частина�

ми міжнародних груп. Така

звітність покликана прослідку�

вати фінансові потоки та з'яс�

увати, чи не ухиляються така

група за рахунок інших країн,

або за рахунок України від опо�

даткування.

Зловживання 
із подвійним
оподаткуванням
ЦЕЙ ВИД зловживань також

підпав під прискіпливу увагу

державних та міжнародних фі�

нансових регуляторів. Йдеться

про таке: коли бізнес�група ви�

користовує у своїй корпоратив�

ній системі іноземну компанію,

яка цілком законно користуєть�

ся пільгами, що надані догово�

ром про уникнення подвійного

оподаткування, то такі пільги

можуть відібрати. 

У зв'язку з чим? Таке жор�

стке рішення може стати ре�

зультатом перевірки дійсної

економічної присутності. Регу�

лятори вивчають, наскільки від�

криття компанії в інший юрис�

дикції було пов'язано, окрім по�

даткових принад, з об'єктивни�

ми факторами ведення бізнесу.

Такими визнані, зокрема, де�

шевша робоча сила, спрощений

доступ до фінансування, дешев�

ші енергоресурси, сировина або

інші обставини. Коли наявність

таких обставин не доведено,

включається санкція — оподат�

кування доходів, отриманих у

рамках міждержавних угод,

може бути збільшено до розмі�

рів оподаткування, передбаче�

ного за дану діяльність згідно з

чинним українським законо�

давством. 

Цього року  очікується

впровадження міжнародних

стандартів для автоматичного

обміну фінансовою інформа�

цією. Йдеться про те, що вся

інформація про відкриття ра�

хунків та рух грошей на них

буде автоматично передаватися

в Україну. Також ця законодав�

ча вимога стосується відкриття

рахунків за кордоном юридич�

них осіб, чиїми бенефіціарни�

ми власниками є податкові ре�

зиденти України, незалежно

від того, чи це юридичні або

фізичні особи. 

Вітчизняне законодавство

також відповідає світовими тен�

денціям: головний український

фінансовий регулятор ввів пе�

ревірку економічної присутно�

сті закордонних компаній в Ук�

раїні. Вже діє відповідна поста�

нова Національного банку, і за�

кордонні компанії�отримувачі

таких перерахувань доводять

свою фактичну діяльність в Ук�

раїні.

Записав Костянтин Макульський
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Наразі актуальні вимоги до сучасних корпоративних
структур, висунуті чинним міжнародним законоF
давством. Ці правила використовують аудиторські
компанії, банки та інші суб'єкти, які діють у царині
оцінювання корпоративних структур. Основних правил
кілька: 1) прозорість відносин контролю; 2) визначення
реальності бенефіціарного власника; 3) вертикальна
інтеграція, або деревоподібна структура; 4) ефективну
структуру складають три рівні контролю.

Розвалювати
ефективні
аграрні
підприємства
загрозливо 
для економіки
України
15 ЛИПНЯ в Торгово�проми�

словій палаті України відбувся

захід, організований Німецько�

українським агрополітичним

діалогом (АПД), — «Бачення

розвитку аграрного та лісогос�

подарського секторів у програ�

мах політичних партій на вибо�

рах до Верховної Ради 2019».

Як спікер у дискусії взяв участь

генеральний директор Укра�

їнської аграрної конфедерації

Павло Коваль разом із пред�

ставником асоціації «Земельна

спілка України» Сергієм Білен�

ком, представником DTC Agri�

consulting Дітріхом Трайсом,

керівником проекту Agritrade

Андре Піллінгом та експертом

АПД Анастасією Пилаєвою.

Про це повідомляє ІЦ УАК.

Всі програми партій�лідерів

охопили питання зняття мора�

торію на продаж сільськогос�

подарських земель та держав�

ної підтримки. Однак, гене�

ральний директор УАК зазна�

чив, що в програмах спостері�

гається легковажність у підхо�

дах до вирішення більшості

складних проблем розвитку аг�

рарного сектору.

Відносно ідеї починати

впровадження ринку землі з

продажу держземель Павло Ко�

валь наголосив, що сьогодні в

Україні є раціональніший спо�

сіб використання державних

земель, та спочатку потрібно

забезпечити рівний доступ до

фінансових ресурсів. Також він

пояснив, що близько 50% аг�

рарного ВВП виробляється

господарствами населення, а із

іншої частки ВВП, створеного

підприємствами, близько 70%

виробляють середні підприєм�

ства, 22�25% — великі верти�

кально�інтегровані компанії і

лише 5�8% — малі фермерські

господарства. Посилаючись на

це, Павло Коваль додав: «У за�

коні потрібно чітко зафіксувати

усі критерії і межі поділу на

мікро�, малі, середні, великі

підприємства та надати їм пот�

рібний набір інструментів дер�

жавної підтримки».

Генеральний директор УАК

підкреслив: «Серед питань,

яким ми приділяємо найбільше

уваги — проблема підготовки

кадрів. Досить часто виникає

ситуація, коли зарплатня укра�

їнського комбайнера вирівню�

ється із зарплатнею польсько�

го, але фахівці все одно не за�

лишаються в Україні. Потрібно

з`ясувати чому».
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АНАЛІТИКИ з USDA прогнозу�

ють зменшення глобальних обся�

гів виробництва коров'ячого мо�

лока, передає аналітичний центр

УАК. Так, порівняно з поперед�

нім звітом, липневі показники

знизили на  370 тис. т. за рахунок

в Австралії (�7,5%) та Аргентини

на (�5%), Америки (�1%) та країн

ЄС (�0,1%). Так, в Австралії

прогнозується зменшення пого�

лів'я основного стада на 3%, тоді

як у країнах ЄС падіння вироб�

ництва на початку 2019 року було

спричинено зменшенням пого�

лів'я корів та нестачею кормів

через посуху 2018 року.

На відміну від коров'ячого

молока, прогнози виробництва

твердого сиру зросли на 0,73% �

до 2,9  млн т порівняно з попе�

реднім звітом. Експерти прогно�

зують збільшення виробництва в

Білорусі  (+9,2%), Австралії

(+3%) , країнах ЄС (+0,63%),

Мексиці  (+4,2%) та Росі ї

(+2,5%).  Також очікується по�

кращення торгівельних відно�

син: експорт зросте на 3,8%,а ім�

порт на 6,1%. Суттєво мають на�

ростити обсяги реалізації  в Біло�

русі та Новій Зеландії  на 30 тис.

т та 10 тис. т відповідно. Збіль�

шення обсягів імпорту очікують�

ся в Росії (+35 тис. т) та Японії

на (+20 тис. т).

В нових прогнозах  глобальні

обсяги виробництва знежирено�

го сухого молока впали на 0,7%

порівняно з прогнозом зробле�

ним у грудні та на 2%, порівняно

з показниками минулого року.

На загальне зменшення обсягів

виробництва суттєво вплинуло

погіршення прогнозів для Китаю

(�27,7%).  Попри таку ситуацію у

виробництві, очікується зростан�

ня експорту цього продукту на

4,7%, а імпорт � на 5%.

За даними звіту USDA, прог�

нози виробництва вершкового

масла зменшилися.  Світове ви�

робництво оцінюють у 10,7 млн.

т масла, що на 84 тис. т менше

грудневих прогнозів, але на 279

тис. т більше, порівняно з 2018

роком. Однією з причин падіння

прогнозів для вершкового масла

стало погіршення обсягів вироб�

ництва коров'ячого молока.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 24 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 – Вересень'19 0,5512 167,0003
CME – Грудень'19 0,2362 169,5199

CME – Березень'20 0,2362 172,5119
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Серпень'19 +0,4674 200,3116
Euronext – Листопад'19 +0,4674 200,0334

Euronext – Січень'20 +0,4563 202,2591
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Вересень'19 0,0000 –
TOCOM – Листопад'19 +0,4626 218,3568

TOCOM – Січень'20 0,7402 228,2568
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 +3,8213 182,8367
CME – Грудень'19 +3,0865 185,5557

CME – Березень'20 +2,7925 190,0384
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 +0,3227 194,7474
Euronext – Грудень '19 +0,3116 200,0334

Euronext – Березень '20 +0,3005 204,2065
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень'19 0,0000 419,2633
Euronext – Листопад'19 +1,1128 422,0454

Euronext – Лютий'20 +1,0349 422,0454
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 0,6962 153,3954
CME – Грудень'19 0,2321 154,9038

CME – Березень'20 0,3481 156,7603 
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Серпень'19 +1,9107 327,0924
CME – Вересень'19 +1,6902 328,7091
CME – Листопад'19 +1,6167 333,1184

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Серпень'19 +3,7935 393,3198
TOCOM – Листопад'19 0,0000 –

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

CME – Серпень'19 0,1102 337,6345
CME – Вересень'19 +0,2205 338,7368
CME – Жовтень'19 +0,3307 340,6107

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Серпень'19 +0,6388 63,2159
CME – Вересень'19 +0,6608 62,5771
CME – Жовтень'19 +0,7048 63,7225

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 +1,4317 264,9728
CME – Листопад'19 +1,2114 268,4969

CME – Січень'20 +1,2114 –
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Серпень'19 0,0048 0,3894
CME – Вересень'19 0,0034 0,3971
CME – Жовтень'19 0,0037 –

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Липень'19 +0,0006 2,2919
CME – Серпень'19 +0,0004 2,2775

CME – Вересень'19 +0,0014 2,3111
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Жовтень'19 +1,7621 265,8590
CME – Березень'20 +1,5419 –

CME – Травень'20 +1,5419 –

* 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 19 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) 184,62 5,0250 0,2050 5,1350 0,2150 5,2525 0,2225 5,3100 0,2225 5,3125 0,2175
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 161,66 4,4000 0,2725 4,5975 0,2700 4,7925 0,2575 4,9150 0,2550 4,9700 0,2275
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 194,45 5,2925 0,1350 5,4250 0,1375 5,5650 0,1450
CBOT Чикаго (Кукурудза) 169,59 4,3075 0,2350 4,3575 0,2350 4,4400 0,2100 4,4800 0,1875 4,5125 0,1650

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

331,24 9,0150 0,1175 9,0725 0,1175 9,3175 0,1125 9,4050 0,1150 9,4875 0,0975

США. Ставки океанського фрахту на 19 липня 2019 року

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 18 15
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 21
Схід Південної Америки (Бразилія) 20
Західна Африка (Нігерія) 49
Східне Середземномор'я (Італія) 38
Західне Середземномор'я (Марокко) 37
Близький Схід (Ірак) 70
Близький Схід (Єгипет) 30
Японія 47 48

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 54
Близький Схід (Єгипет) 48

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

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 27
Близький Схід (Ірак) 57
Близький Схід (Єгипет) 31
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29
Тайвань 35 33
Південна Корея 21 20
Японія 27 26

USDA прогнозує зменшення глобального виробництва молока
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* * *

2 серпня 2019 року в с.Панфіли Яготинського району
Київської області відбудеться День «Поля Знань». 
Проект «Поле Знань» — науково�дослідний полігон для
практичних польових досліджень. Це відкрита наукова
платформа, на якій кожен охочий може отримати доступ
до результатів досліджень. Унікальність проекту в тому
що, він незалежний від великих хімічних корпорацій, а
отже результати отриманих досліджень є об'єктивними
та неупередженими. Проект досліджує:
— Сучасні технології гербіцидного захисту соняшнику за
технологіями: Clearfield, SUMO та класичної;
— Технології гербіцидного захисту кукурудзи та нуту;
— Випробування нових сортів та гібридів основних ц.р.
культур;
— Випробування інноваційних препаратів для підживлен�
ня культур.
На Дні «Поля Знань» очікується 200�300 відвідувачів, 15
компаній дистриб'юторів.

* * *

910 серпня 2019 року у селі Леонівка Кагарлицького
району Київської області на демо�ділянці української
селекційної компанії ВНІС відбудуться «Дні солодкої

кукурудзи».
Під час Заходу планується:
— демонстрація в полі гібридів цукрової кукурудзи се�
лекції ВНІС, які вже завоювали своє місце на ринку;
— знайомство з селекційними новинками цукрової куку�
рудзи;
— частування унікальної салатної галузистої кукурудзи
Діадема;
— презентація південноамериканського гібриду салатної
кукурудзи з рекордною кількістю рядів зерен — Чокло.

* * *

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

них регіонах України. 
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 у такі дати: Одеська область —
13 серпня; Житомирська область — 18 серпня; Запорізька
область — 20 серпня; Миколаївська область — 28 серпня;
Вінницька область — 6 вересня; Сумська область — 10 ве�
ресня; Тернопільська область — 20 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.

* * *

2025 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 велике торгове свято, на
якому свою продукцію представляють провідні підприєм�
ства з України та інших країн. Це ще і яскрава 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 хар�
чування та напої, одяг і взуття, вироби з хутра, текстильні
товари, прикраси, садово�городній інвентар та сільгос�
птехніка 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 зустрі�
чі 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 стар�
ті олійного сезону, ефективний майданчик для обговорен�
ня актуальних тенденцій жироолійного сектору України та
країн Причорномор'я. До уваги відвідувачів заходу — ре�
комендації та інсайти для поліпшення бізнес стратегій, нові
ідеї, ефективне спілкування та обмін досвідом.
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.

* * *

12 вересня 2019 року у селі Гаркушинці (Мирго�
родський район, Полтавська область) на базі дослідного
поля ASTARTA Select відбудеться День соєвого поля

2019. Організатори: агропромхолдинг АСТАРТА�Київ,
Дунайська Соя Україна.
День соєвого поля 2019 — це унікальна можливість оці�
нити потенціал 60�ти основних комерційних сортів сої
без ГМО різних груп стиглості як іноземної, так і вітчиз�
няної селекції на одному незалежному майданчику. Під
час заходу учасники зможуть ознайомитись із ефектив�
ними технологіями вирощування не�ГМ сої, цукрового
буряку, соняшнику, кукурудзи, а також особисто поспіл�
куватись із кращими експертами галузі.
Організатори висіяли на одному незалежному майдан�
чику — дослідному полі ASTARTA Select — 60 сортів сої
без ГМО для того, аби усі зацікавлені мали можливість
оцінити потенціал основних комерційних сортів сої різ�
них груп стиглості як іноземної, так і вітчизняної селекції.
Також на заході відбудеться ознайомлення із ефективни�
ми технологіями вирощування не�ГМ сої, цукрового бу�
ряка, соняшника та кукурудзи.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Так каже українське прислів'я. Втім,

іноді і від суперечок буває користь.

Наприклад, особисто знаю людину,

яка посперечалася, що за день вив

чить періодичну таблицю хімічних

елементів Менделєєва. І таки вивчи

ла, а в результаті збагатилася, так би

мовити, і розумово, і грошима. Ну а

загалом, протягом історії про що і на

що тільки не билися об заклад. Саме

про такі чудернацькі випадки і піде

мова. 

Вбити єпископа
1901 року один американець знічев'я поспе�

речався зі своїми приятелями на значну

суму грошей, що збере 100 підписів свяще�

ників під петицією про те, щоб єпископа

Нью�Йорка повісили. Попри безглуздість

задуму, йому це вдалося. І не те щоби коле�

ги не любили єпископа, просто неуважно

читали. Сам текст петиції був дуже довгий і

починався зі слів «Виходячи з найкращих

інтересів протестантської єпископальної

церкви, зважаючи на...» і тому подібне бю�

рократичне чтиво. А в середині, до якої

ніхто не дочитував, містилася фраза: «ми,

що нижче підписалися, просимо повісити

нью�йоркського єпископа за шию». Голов�

на складність, за словами самого перемож�

ця, була в тому, щоби зібрати перші 2�3 ав�

торитетні підписи. Інші священики підпи�

сували практично не дивлячись на те, що

перед ними підписали їхні маститі колеги.

Єпископ, звісно, залишився живим, але

дуже розлюченим.

Заплив із сервізом
У СЕРЕДИНІ 19 століття один із кращих

плавців австрійського міста Лінц став геро�

єм справжньої сенсації серед любителів по�

битися об заклад. Плавець вирішив укласти

парі на те, що він зможе пропливти півго�

дини на спині вниз за течією Дунаю, але не

як зазвичай, а в компанії з невеликим сто�

ликом, встановленим на його животі. На

столику він запропонував розмістити дві

відкриті пляшки вина, шість яєць на таріл�

ці і чотири порожніх склянки. Суть парі

була проста: якщо на момент запливу будь�

що з цих предметів впаде в річку або просто

перекинеться, парі вважається програним.

На кону опинилась серйозна сума, яку пла�

вець і виграв, ставши знаменитістю у то�

дішніх газетах.

Заплив із міною
ДЛЯ американського капітана Бойтона

парі, а точніше виграші в них, були постій�

ним додатковим джерелом доходу. Так, 1885

року Бойтон побився об заклад на чималі

гроші, що зможе закласти міну під ан�

глійський корабель, що стояв на рейді в

нью�йоркському порту. І хоча міна була

несправжньою, англійські вартові про це не

знали і відкрили вогонь по сміливцю. От�

римавши два поранення, він таки зміг ви�

гукнути своє прізвище, яке було відомо ка�

пітану англійського судна. На цей раз Бой�

тон вижив, фатальним же для нього став

інший спір, коли, будучи вже в літах, капі�

тан зважився підкорити знаменитий Ніа�

гарський водоспад, розраховуючи на свої

минулі навички. У молодості йому вдалося

виконати цей трюк без шкоди для здоров'я,

але на старості років подібна витівка не

увінчалася успіхом: відважний Бойтон зги�

нув у водах знаменитого водоспаду.

З оптимізмом у майбутнє
ДОВГОТРИВАЛЕ парі уклали два амери�

канських медика: Джей Ольшанський з уні�

верситету штату Іллінойс стверджує, що

серед немовлят, народжених 2000 року, хоча

б один доживе до 150 років, а Стівен Остаде

з університету штату Айдахо думає, що

понад 130 років ніхто не проживе. Ставки

великі: обидва учасники поклали на спе�

ціальний рахунок по $150 і взяли на себе

зобов'язання щороку класти таку саму суму

аж до своєї смерті. А потому фондом зай�

матимуться їхні нащадки. Стороні, яка ви�

грає, дістанеться близько $500 мільйонів.

Космічна зрада
ЗНАМЕНИТИЙ італійський письменник

Тоніно Гуерра, який писав сценарії для

Фелліні і Тарковського, на спір склав сюжет

«найкоротшого фільму в історії кіно». Ка�

жуть, хтось із друзів уклав з Гуерра парі, що

він не придумає повноцінний фільм довжи�

ною всього в 10 секунд. 

Наступного дня сценарист приніс таку

замальовку: «Жінка дивиться телевізор. На

екрані — трансляція старту ракети. Йде зво�

ротний відлік: 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... Ми

бачимо її схвильоване обличчя. На остан�

ніх секундах вона бере телефон, набирає

номер і зі стартом ракети говорить в трубку:

«Він поїхав».

М'ясник проти графа
БІЛЬШІСТЬ із тих, хто виграє парі, пере�

магають саме тому, що добре підготували�

ся. Так, в англійському місті Брайтон 18

столітя м'ясник побився об заклад з гра�

фом, що пережене того на стометрівці.

Граф, молода спортивна людина, аж ніяк не

очікував, що його зможе перемогти, м'яко

кажучи, пухкенький м'ясник. Тому з легким

здивуванням погодився на парі, на кону

якого стояла сума, що перевищувала вар�

тість м'ясної лавки. 

М'ясник поставив лише дві умови: граф

дає йому фору у 35 метрів і місце для забігу

він оголосить лише перед стартом. 

На тому й порішили. Граф, попри фору,

легко наздогнав суперника, а от далі нього

просунутися не міг. Бо м'ясник обрав міс�

цем змагань Блек Лайон Лейн — найвужчу

вулицю у місті. Граф, попри очевидну підта�

совку, все ж таки визнав себе переможеним.

Колишню Блек Лайон Лейн досі можна

знайти на мапі Брайтона вже під назвою

Блек Лайон Стріт — вона трохи додала в

ширину, але по старій бруківці досі можна

побачити її колишні контури. Судячи з них,

можна зробити висновок, що м'ясник був

завширшки з легковий автомобіль, або що

вулиця була сильно захаращеною. 

Шпигунські пристрасті
ЙМОВІРНО, зараз вам нічого не скаже ім'я

Шарль Д'Еон де Бомон. А ось наприкінці 18

століття статева приналежність цього шева�

льє спричинила чимало галасу. В його біо�

графії і зараз можна заблукати. Так, в моло�

ді роки він встиг побувати в Росії, де, згідно

з його мемуарами, у жіночому платті втерся

в довіру до знаті і навіть в жіночому образі

читав книжки для княгині Воронцової.

Згодом в якості шпигуна його відправи�

ли до Лондона, де місією мала стати роз�

робка плану вторгнення французів до Уель�

су. Проте він не зійшовся характером із

новим французьким послом де Герші. 1764

року посол зміг відсторонити де Бомона від

справ, натомість той опублікував у лон�

донських газетах частину таємної перепи�

ски французьких шпигунів. 

У посольстві вирішили розголосити ми�

нулі подвиги шевальє на ниві перевдяган�

ня і шпигунства, тож запустили чутки, що

де Бомон насправді жінка. За іншою версі�

єю, ці чутки запустили, щоби позбавити

можливості родичів посла, який вже на той

момент помер, викликати де Бомона на

дуель, причому виключно заради них же

самих. За всіма цими шпигунськими аван�

тюрами і версіями спочатку жадібно слід�

кували лондонські читачі, а згодом і букме�

кери. Ставки на те, якої справді статі де

Бомон, сягнули 120 тис. фунтів стерлінгів

— неймовірної на той час суми. Причому

напряму спитати де Бомона ніхто не нава�

жувався — той був уславлений як майстер�

ний фехтувальник. 

Згодом де Бомон повертається до Фран�

ції, де з якогось переляку починає носити

жіноче вбрання, в якому і ходить до кінця

життя. Чи то йому так самому подобалося,

чи ще з якихось причин — версій багато,

жодна з них не підтверджується. У своїх ме�

муарах, які Бомон випустив ще за життя,

він називає себе жінкою. Однак остаточно

питання приналежності 120 тис. фунтів

стерлінгів вирішилося 1810 року зі смертю

де Бомона — патологоанатом підтвердив,

що той був чоловіком. 

Фрак лорда Спенсера
МОДА — явище мінливе й іноді залежить

лише від однієї людини. Наприклад, бри�

танського аристократа лорда Спенсера на

самому початку 19 століття вважали безпе�

речним законодавцем моди в лондонських

салонах. Він був настільки впевнений у

своєму відчутті смаку, що одного разу на�

віть уклав абсурдне парі. 

Лорд запропонував зробити зі своїм

фраком щось дике — наприклад, обрізати

фалди. Для Англії 19 століття це немов би

для наших бізнес�кіл з'явитися на ділову

зустріч у майці. Після цього лорд обіцяв

з'явитися на балу в такому вигляді, запев�

няючи, що всі вважатимуть це абсолютно

пристойним нарядом.

Спенсер не просто виграв парі — він

увів моду на укорочені піджаки в талію, які

стали носити не тільки чоловіки, але і

жінки. Піджаки по праву стали називатися

(та й досі так називаються в Англії) «Спен�

сер». Їх одягають в якості альтернативи

смокінгу.

Великий стрибок 
для людини
УСІМ відомі слова американського астро�

навта Ніла Армстронга: «Це невеличкий

крок для однієї людини і великий стрибок

для людства». Так він висловився про свою

прогулянку Місяцем 1969 року. Втім ще для

однієї людини це стало величезним стриб�

ком. Принаймні до фінансової незалежно�

сті. А почалося все також із невеличкого

кроку. Його зробив британець Девід Тре�

фол, який 1960 року зайшов до букмекер�

ської контори. 

Він поставив 10 фунтів на те, що протя�

гом 10 років людина побуває на Місяці. Це

вважалося майже нездійсненним, то й став�

ки приймалися за неймовірним коефіцієн�

том: 1 до 1000. Тож 1969 року Денвід Трел�

фол забрав свої чесно виграні 10 тисяч фун�

тів стерлінгів. Це було неабияким вигра�

шем, оскільки місячна зарплатня робочого

на той час коливалася в межах 30�40 фунтів. 

Підготував Павло Мороз
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Нехай буде гречка, аби не суперечка! 

Мадмуазель де Бомон, чи шевальє д'Еон.
Гравюра з Wonderful Magazine




