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СБ виділить
Україні 
$200 млн
СВІТОВИЙ банк виділить кре�

дит Україні на суму $200 млн

для фінансування проектів по

створенню інформаційних баз в

аграрному секторі. Про це пові�

домляє прес�служба Мінагро�

політики України на своїй сто�

рінці в Facebook.

Так, повідомляється, що 27

серпня в. о. міністра аграрної

політики та продовольства

Ольга Трофімцева, міністр фі�

нансів Оксана Маркарова і ди�

ректор Світового банку у спра�

вах Білорусі, Молдови та Украї�

ни Сату Кахконен підписали

Програму «Прискорення при�

ватних інвестицій в сільське

господарство України», якою

передбачено надання Україні

кредиту в розмірі $200 млн.

Головними цілями нової

кредитної програми Світового

банку є підвищення ефектив�

ності сільського господарства

України, забезпечення більш

адресної політики підтримки

галузі, підвищення прозорості

використання державних

сільськогосподарських земель і

розширення доступу малих та

середніх фермерських госпо�

дарств до експорту.

Жнива�2019
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 29 серпня: 

• Жито обмолочено на 98%

площ, намолочено 317,8 тис. т.

Урожайність становить 27,7 ц/га. 

• Озиму пшеницю збірано з

99,2% площ, намолочено 27592,8

тис. т, урожайність — 41,9 ц/га 

• Озимий ріпак зібрано з 99,4%

площ, намолочено 3110.1 тис. т,

урожайність — 24.9 ц/га. 

• Озимий ячмінь зібрано з

99,8% площ, намолочено 3919,3

тис. т, урожайність — 37,1 ц/га.

• Соняшник обмолочено на

1,4% площ, урожайність — 14,9

ц/га. Зібрано 120,6 тис. т

• Ярий ячмінь зібрали з 98,5%,

намолочено 5112,3 тис. т, уро�

жайність — 33,3 ц/га. 

• Яру пшеницю зібрано з 88,8%

площ, намолочено 589,3 тис. т,

урожайність — 39,2 ц/га. 

• Горох зібрано з 99,9% площ,

намолочено 583,3 тис. т, уро�

жайність — 22,7 ц/га.

ЗАПРОШУВАТИ на престол іно�

земців — згубна річ, бо зрештою

вони прислужуватимуть іншій

державі. Це стосується і кукурудзи

— королеви полів, посіви якої пе�

реважно закордонні. Водночас гі�

бриди вітчизняної селекції, пере�

конані українські вчені, здатні да�

вати 10�13 т/га, не поступаючись

кращим іноземним за  основними

характеристиками, завдяки кра�

щій адаптованості їх до місцевих

умов при значно меншій вартості. 

Успіхи агровиробників напря�

му залежать від впровадження нау�

кових розробок, і кожен вільний

сам вибирати між вітчизняними і

іноземними. Коли зернотрейдери

створили попит на якісну кукуруд�

зу, до нас линув потік іноземних гі�

бридів та технологій, аби вгамува�

ти попит на насіння. Тоді ж наші

виробники стикнулися і з фальси�

фікатом, і новими хворобами ро�

слин, що прийшли разом із насін�

ням, і з потужними фунгіцидами й

інсектицидами тощо. Відтоді в Ук�

раїні суттєво зросли і урожайність,

і площі посівів: якщо 1999 року це

було лише 2,5 т/га з незначних 690

тис. га, то сприятливого 2018�го

отримали рекордні 7,6 т/га з

площі 4,43 млн га та небачені 35,5

млн тонн зерна кукурудзи. 

Можна говорити, що ми напо�

легливо вчимося вирощувати зер�

нову, осягаючи технології, висі�

ваючи високопродуктивне зерно і

намагаючись якщо не приборкати

природу, то хоча би вгадати з пого�

дою. Адже кукурудза любить

тепло і достатню кількість вологи.

Цьогоріч площі під кукуруд�

зою в Україні становлять уже

майже 5 млн га, і види на врожай

також непогані. 

Ми не ставили за мету примен�

шити достоїнства іноземного на�

сіння, натомість вирішили дізнати�

ся з першоджерел про потенціал

вітчизняних гібридів кукурудзи та

її перспективи на українських і,

можливо, навіть іноземних полях.

Тому взяли участь у Міжнародно�

му дні поля провідного центру з се�

лекції кукурудзи і сорго в Україні

— ДУ Інститут зернових культур

НААН, який пройшов 23 серпня

на базі його дослідного господар�

ства «Дніпро» Дніпропетровської

області. Ми отримали можливість

не лише наочно познайомитися з

кращими розробками вітчизняних

селекціонерів, а й поспілкуватись

із провідними вченими, селекціо�

нером по кукурудзі академіком

НААН Борисом Дзюбецьким і тех�

нологом академіком НААН Анато�

лієм Черенковим та директором

ДУ ІЗК НААН, доктором с.�г. наук

Владиславом Черчелем. 

Читайте на стор. 8�9

Реалії і перспективи 
її величності кукурудзи

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

НАУКУ — У ВИРОБНИЦТВО
ВІДПОВІДЬ НАУКИ 
ВИКЛИКАМ АГРАРНОГО РИНКУ
Селекціонер повинен задовольняти ринок
відповідними видами високопродуктивних
рослин. Але селекційний процес дуже
тривалий. Для створення нового сорту
однорічних культур потрібно мінімум 10
років, а дворічних культур — 16"20 років.
Що можна зробити в цьому випадку?

107

3 12

АКТУАЛЬНО
РОЗПОЧАЛА РОБОТУ 
НОВА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
29 серпня відбулися перше засідання Верховної Ради
України 9"го скликання. Народні депутати склали
присягу на вірність Україні, а старий Кабінет Міністрів
склав повноваження перед новообраним
парламентом. Депутати сподіваються за перше
засідання обрати новий уряд. 

ФОТОРЕПОРТАЖ
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ�2019: 
ХОДА ГІДНОСТІ І МАРШ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
24 серпня на День Незалежності головними подіями
у Києві стали Хода гідності і Марш захисників України.
Хода гідності стала офіційною церемонією за участі
Президента України Володимира Зеленського.
Натомість Марш захисників України був проведений
за ініціативою громадських організацій.

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

29.08.2019

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 528,5 &1,6% &5,5%
РТС (RU) 1278,1 &0,1% 19,6%
WIG 20 (PL) 2097,8 &0,7% &8,9%
WIG Ukraine (PL) 399,3 &2,0% &5,4%
DAX* (DE) 11807,7 0,1% 11,8%
S&P 500* (US) 2913,6 &0,4% 16,2%

Вчені ДУ Інститут зернових культур НААН Владислав ЧЕРЧЕЛЬ, Борис ДЗЮБЕЦЬКИЙ і Анатолій ЧЕРЕНКОВ



ООН: у світі надзвичайна 
кліматична ситуація
У СВІТІ спостерігається надзвичайна кліматична ситуа�

ція: льодовики тануть, рівень вуглекислого газу в

атмосфері зростає, а 2015�2019 рр. стали найспекотніши�

ми в історії.

Про це заявив генеральний секретар Організації

Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш на саміті G7

в Біарріці, повідомляє «Еспрессо TV».

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, рі�

вень вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищого по�

казника за всю історію. Такий рівень був 3,5 млн років

тому, коли температура була значно вищою.

Крім того, липень 2019 року став найспекотнішим мі�

сяцем в історії. У цей час в Гренландії розтануло 179 млрд

т льоду.

Згідно з повідомленням, у той же час в Сибіру, на

Алясці і в Амазонії горять ліси. Це призвело до викидів

десятків Мт вуглекислого газу в атмосферу.

«Все, що відбувається — це надзвичайна кліматична

ситуація. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі

зміни клімату, ми повинні втримати підвищення темпе�

ратури в межах 1,5°C до кінця століття, досягти нульово�

го рівня викидів вуглекислого газу до 2050 р., на 45% ско�

ротити викиди парникових газів до 2030 р.», — зазначив

Антоніу Гутерріш.

Він також додав, що країнам потрібно докладати біль�

ше зусиль для подолання надзвичайного кліматичного

стану і боротися зі змінами клімату згідно з Паризькою

угодою.

Україна використовує 
31 з 40 безмитних квот ЄС
УКРАЇНСЬКІ експортери використовують можливості

безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього

року вже повністю вичерпано 9 квот. Однак є і квоти, які

ще не використані взагалі або ж незначно. Про це УНН

повідомили у відповідь на запит в Мінекономрозвитку.

Отже, на цукрові сиропи — станом на 22 серпня —

квота використана на 0,2%; оброблена продукція з мо�

лочних вершків — 1,9%; харчові продукти — 2,6%; цукро�

ві продукти — 4,6%; етанол — 5,1%; оброблена продукція

із цукру — 10,2%.

Водночас активно використовуються тарифні квоти

на ячмінь, ячмінне борошно та гранули (79,4%), м'ясо

птиці та напівфабрикати з м'яса птиці (основна 75% та

додаткова 44,1%), крохмаль (65,9%), оброблену продук�

цію із зернових (62,9%), солод та пшеничну клейковину

(59,1%), яйця та альбуміни (основна 55,9% та додаткова

38,4%), висівки, відходи та залишки (53,6%), продукцію з

обробленого молока (31,8%), сухе молоко (29,4%), ча�

сник (26,7%), овес (18,0%), молоко, вершки, згущене мо�

локо та йогурти (14,7%).

Використовуються можливості безмитного експорту

31 із 40 тарифних квот. Вже повністю використано 9 та�

рифних квот на кукурудзу, мед, виноградний та яблучний

соки, цукор, оброблені томати, оброблений крохмаль,

пшеницю м'яку, пшеничне борошно та гранули, ячмінну

крупу та борошно, вершкове масло та молочні пасти.

При цьому, майже повністю використано квоту на

продукти переробки солоду та крохмалю (99,9%).

Ініційовано підписання
Меморандуму з учасниками
зернового ринку
28 СЕРПНЯ відбулося засідання робочої групи з питань

функціонування ринку зерна під головуванням заступ�

ника міністра аграрної політики та продовольства Украї�

ни Олени Ковальової, повідомляє прес�служба Мінагро�

політики. 

Під час засідання було ініційоване підписання Мемо�

рандуму про взаєморозуміння між Мінагрополітики та

учасниками ринку щодо обсягів експорту зерна у

2019/2020 МР.

«Меморандум між Мінагрополітики та учасниками

зернового ринку є важливим і традиційним документом,

який цього року ми підпишемо вже в 9�ий раз. Всі попе�

редні 8 років практика підписання була успішною і до�

зволяла нам взаємодіяти в рамках узгоджених позицій та

забезпечувати як прогнозованість експорту, так і стабіль�

ність ринку зерна всередині країни», — зауважила Олена

Ковальова.

Вона повідомила, що головний документ Меморан�

думу, так звану угоду про взаєморозуміння на 2019/2020

МР, буде розіслано усім учасникам зернового ринку до

кінця цього тижня. У вересні відбудеться визначення

прийнятних балансів експорту та підписання відповід�

них додатків. 

За попередніми даними Мінагрополітики, очікуване

виробництво зернових культур 2019 року становитиме

71,1 млн тонн, з них 27,8 млн тонн — пшениці.
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ВАР попереджує про 
можливе здорожчання добрив
В УКРАЇНІ протягом останніх

кількох днів подорожчали міне�

ральні добрива. Так ринок відреа�

гував на ініційоване минулого

тижня Міжвідомчою комісією з

міжнародної торгівлі (МКМТ)

розслідування щодо імпорту в

Україну азотних та мінеральних

добрив з будь�якої країни. Про це

під час прес�конференції розпо�

вів голова ГС «Всеукраїнська Аг�

рарна Рада» Андрій Дикун.

Наразі в Україну імпортують�

ся добрива з країн ЄС, Персидсь�

кої затоки, Північної Африки,

СНД, а також — Туреччини, Ка�

захстану, Білорусії, Грузії, Китаю,

США тощо.

«Найгірше у цій ситуації те,

що певні обмеження щодо поста�

вок добрив з інших країн можуть

бути введені уже з початку розслі�

дування. Це може бути сьогодні

або завтра. На кожну партію доб�

рив в Україні потрібно буде брати

дозвіл в Міністерстві економіки. А

це, однозначно, —  корупційна

складова. Адже рішення — дозво�

ляти чи ні — залежатиме від чи�

новників. Необхідність проходити

подібні паперові процедури знач�

но загальмує поставки добрив до

України. І, звичайно, така ситуа�

ція погіршить відносини з інши�

ми країнами. А розбиратись зі

скаргами наших країн�партнерів

доведеться уже новому уряду», —

зазначив Андрій Дикун.

Дане розслідування ініційова�

не за зверненням компанії «Ос�

тхем» Дмитра Фірташа. Уже в про�

цесі розслідування, можуть бути

застосовані попередні заходи:

режим нагляду за імпортом, що,

фактично, є квотуванням, або до�

даткові  мита, які сягають до 20% і

більше. Або і те, і інше. А за ре�

зультатами розслідування можуть

бути впроваджені квоти на по�

ставки добрив з інших країн і/або

мита щонайменше на 4 роки

Обмеження імпорту добрив

призведе до їх дефіциту на ринку і,

відповідно, — здорожчання, вва�

жають у ВАР. Більше того, дефіцит

неминучий, оскільки на сьогодні

українські хімічні підприємства

навіть за 100% завантаження не

зможуть покрити усю потребу аг�

росектору України у  дво� та три�

компонентних добривах із вмі�

стом азоту, фосфору та калію. Їх

максимальна потенційна потуж�

ність складає 450 тис. тонн, реаль�

на — близько — 150 тис. тонн, а

річна потреба складає — понад 1,8

млн тонн.

Також обмеження імпорту доб�

рив призведе до ще більшої моно�

полізації ринку. Адже основним

виробником добрив в Україні є

саме підприємства компанії «Ос�

тхем» Дмитра Фірташа. АМКУ

уже підтвердив існування фактів,

які можуть свідчити про зловжи�

вання монопольним становищем

«Остхем». Тому обмеження імпор�

ту добрив з інших країн лише

сприятиме закріпленню «Остхем»

в якості монополіста на ринку.

Фактично, компанія «Остхем»

намагається за рахунок аграріїв

вирішити проблему зношеності

своїх заводів, через що витрати

газу на виробництво добрив на

підприємствах компанії значно

перевищують витрати іноземних

конкурентів — 1,1 тис. куб. м

проти 0,98 тис. куб. м для вироб�

ництва тонни аміаку. Така ситуа�

ція склалась через те, що Дмитро

Фірташ, ставши власником зво�

дів по виробництву добрив, які

були побудовані ще за часів Ра�

дянського Союзу, майже не вкла�

дав коштів у їх модернізацію, а

навпаки — виводив з них кошти.

В результаті такі країни як Туреч�

чина та Болгарія, які не мають

власного газу, успішно конкуру�

ють на українському ринку з про�

дукцією «Остхем». При цьому

добрива з цих країн треба завез�

ти, а Туреччина ще й сплачує

мито від 5% до 6,5%.



ЗГІДНО зі статтею 115 Конституції Украї�

ни, уряд складає повноваження перед но�

вообраною Верховною Радою України.

При цьому він має продовжити виконува�

ти свої повноваження до початку роботи

новосформованого Кабінету міністрів.

Під час першого засідання на правах

коаліційної угоди було представлено про�

граму партії «Слуга народу», депутатська

фракція якої сформувала парламентську

більшість самостійно у складі 254 депута�

тів. Цей документ буде основою для про�

грами діяльності новоствореного Кабінету

міністрів України.

Відповідно до статті 83 Конституції

України, коаліція депутатських фракцій у

Верховній Раді формується протягом од�

ного місяця з дня відкриття першого засі�

дання парламенту, що проводиться після

чергових або позачергових виборів, або

протягом місяця з дня припинення діяль�

ності коаліції депутатських фракцій у ВР.

Депутатська фракція, до складу якої

входить більшість народних депутатів Ук�

раїни від конституційного складу Верхов�

ної Ради України, має права коаліції депу�

татських фракцій.

Крім того, з позачерговим посланням

до народних депутатів виступив Президент

України Володимир Зеленський.

Так, він закликав новообрану Верхов�

ну Раду вже протягом першого року пока�

зати ефективну роботу на благо України,

інакше не виключена можливість достро�

кового розпуску.

«Вже зараз точно зрозуміло — Рада

цього скликання увійде в історію. Питання

одне — як саме? Ви маєте всі шанси потра�

пити до підручників як парламент, який

зробив неймовірне, який втілив усе, що не

змогли зробити за попередні 28 років...

Або, не дай Боже, ви увійдете в історію як

парламент, який проіснував найменше —

один рік», — сказав В. Зеленський.

Він додав, звертаючись до депутатів,

що це «ваш і наш випробувальний термін».

«Повірте, я вже знаю, що розпускати

Верховну Раду не так страшно. Але я

щиро вірю і щиро сподіваюсь, що цього

не станеться. Давайте, всі депутати, всі

партії, зробимо це разом», — закликав Зе�

ленський.

Крім того, він поставив перед новооб�

раним парламентом низку завдань, серед

яких — реформа правоохоронних органів

та судової системи, продовження реформ

децентралізації та євроінтеграції, лібералі�

зація економіки і зміцнення сфери нац�

безпеки.

Також завданнями ВР, за словами глави

держави, є подолання рейдерства, моно�

полії, контрабанди, здобуття реальної

енергетичної незалежності, енергоефек�

тивності та вирішення проблем з тарифа�

ми, розбудова промисловості, аграрного

сектору, інфраструктури, медицини, по�

крашення освіти та відродження українсь�

кої науки.

«І найголовніше — зміцнення націо�

нальної безпеки та оборони, завершення

війни на Донбасі та повернення анексова�

ного Російською Федерацією Криму», —

наголосив Володимир Зеленський.

На першому пленарному засіданні пар�

ламенту було обрано Голову Верховної
Ради України. Ним став депутат від партії

«Слуга народу» Дмитро Разумков. Від�

повідне рішення підтримали 382 народні

депутати.

Дмитро Разумков народився 8 жовтня

1983 року у Бердичеві Житомирської обла�

сті. Закінчив Київський інститут міжна�

родних відносин за спеціальністю «Міжна�

родні економічні відносини» та Націо�

нальний університет Державної податко�

вої служби за спеціальністю «Правознав�

ство».

Політтехнолог, політичний аналітик.

Керуючий партнер та директор Ukrainian

Politconsulting Group. Обіймав керівні по�

сади у комерційному та державному сек�

торах України, а також у політичних пар�

тіях. Працював на виборчих кампаніях з

2006 року. У президентській кампанії 2019

року був спікером виборчого штабу канди�

дата у Президенти України Володимира

Зеленського.

Першим заступником Голови Верховної
Ради було обрано народного депутата від

«Слуги народу», представника Президен�

та у Верховній Раді Руслана Стефанчу�

ка. Відповідне рішення підтримали 330

народних депутатів.

Руслан Стефанчук народився 29 жов�

тня 1975 року у Тернополі. Закінчив

Хмельницький інститут регіонального

управління та права і Технологічний уні�

верситет Поділля (нині — Хмельницький

національний університет).

Професор, член�кореспондент Націо�

нальної академії правових наук України.

Займався адвокатською діяльністю.

Під час президентської кампанії 2019

року курував роботу експертних груп. З

2019 року — радник Президента України,

представник Президента у Верховній Раді.

Заступником Голови Верховної Ради Ук�
раїни було обрано народного депутата від

ВО «Батьківщина» Олену Кондратюк.

Відповідне рішення підтримали 318 народ�

них депутатів.

Окрім кандидатури Кондратюк на

посаду заступника спікера ВР пропонува�

ли Мустафу Джемілєва від політичної пар�

тії «Європейська солідарність», Нестора

Шуфрича від політичної партії «Опозицій�

на платформа — За життя» та Ірину Кон�

станкевич, кандидатуру якої висунула де�

путатська група «За майбутнє».

Олена Кондратюк народилася 17 ли�

стопада 1970 року, громадянка України,

протягом останніх п'яти років проживає на

території України, народний депутат Укра�

їни, член політичної партії Всеукраїнське

об'єднання «Батьківщина».

Прем'єр�міністром України було при�

значено заступника керівника Офісу Пре�

зидента з економічних питань Олексія

Гончарука. За відповідне рішення прого�

лосували 290 депутатів.

Олексій Гончарук народився 1984 року.

За освітою юрист, адвокат, магістр держав�

ного управління, доктор філософії в галузі

права. Закінчив Міжрегіональну академію

управління персоналом за спеціальністю

«Правознавство», Національну академію

державного управління при Президентові

України за спеціальністю «Державне упра�

вління», випускник Аспен Інституту Київ і

Києво�Могилянської бізнес�школи.

Був керуючим партнером юридичної

фірми «Constructive Lawyers». З вересня

2015 року очолював Офіс ефективного ре�

гулювання (BRDO). Працював позаштат�

ним радником першого віце�прем'єр�міні�

стра України — міністра економічного ро�

звитку і торгівлі Степана Кубіва. На поза�

чергових парламентських виборах 2014

року балотувався до Верховної Ради від

партії «Сила людей».

28 травня 2019 року призначений за�

ступником глави Адміністрації Президен�

та, з 25 червня 2019 року — заступником

керівника Офісу Президента України.

Олексій Гончарук на посаді Прем'єр�

міністра має намір перевірити ефектив�

ність роботи деяких відомств, про що він

сказав з парламентської трибуни.

«Звичайно, кадрові рішення потрібно

починати з оцінки ефективності. Ми

маємо намір у найближчий місяць проана�

лізувати діяльність усіх органів», — зазна�

чив О. Гончарук.

За його словами, неефективних керів�

ників буде звільнено. «А окремих і аналізу�

вати нема чого. ДАБІ, наприклад, Держ�

комзем там на вихід одразу, на мою дум�

ку», — додав він.

О. Гончарук оголосив, що в Україні вже

за декілька тижнів буде перебувати місія

МВФ, з якою вестимуться перемовини

щодо програми підтримки на 3�4 роки.

Також депутати затвердили новий

склад уряду. Відповідне рішення підтримав

281 народний депутат.

Дмитро Кулеба — віцепрем'єр�міністр

України з питань європейської і євроат�

лантичної інтеграції;

Михайло Федоров — віцепрем'єр�

міністр України — міністр цифрової тран�

сформації;

Тимофій Милованов — міністр розвитку

економіки, торгівлі та сільського госпо�

дарства;

Дмитро Дубілет — міністр Кабінету

міністрів України;

Денис Малюська — міністр юстиції;

Оксана Маркарова — міністр фінансів

України;

Олексій Оржель — міністр енергетики

та захисту довкілля України;

Владислав Криклій — міністр інфра�

структури України;

Альона Бабак — міністр розвитку гро�

мад і територій України;

Ганна Новосад — міністр освіти і науки

України;

Зоряна Скалецька — міністр охорони

здоров'я України;

Володимир Бородянський — міністр

культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська — міністр соціальної

політики України;

Арсен Аваков — міністр внутрішніх

справ України;

Оксана Коляда — міністр у справах ве�

теранів, тимчасово окупованих територій і

внутрішньо переміщених осіб України.

Також Верховна Рада затвердила двох

міністрів до нового уряду за квотою пре�

зидента: міністра оборони Андрія Загород�
нюка і міністра закордонних справ Вадима
Пристайка. Головою СБУ став Іван Бака�
нов.

Підготував Павло Мороз
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Розпочала роботу 
нова Верховна Рада України
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 29 серпня відбулися перше засідання Верховної Ради України 9�го
скликання. На урочистому засіданні, що йому передувало, народні депутати України склали
присягу на вірність Україні, а Кабінет міністрів на чолі з Прем'єр�міністром Володимиром
Гройсманом склав повноваження перед новообраним парламентом.

Урочисте засідання Верховної Ради України 
з нагоди складення присяги народними депутатами, обраними 21 липня 2019 року.

Фото: Офіційний веб�портал ВРУ, https://iportal.rada.gov.ua
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«Укравтодор» запускає систему
зважування вантажівок у русі
ДЕРЖАВНЕ агентство автомобільних доріг України («Укравтодор»)

розпочало реалізацію пілотного проекту щодо запровадження систе�

ми зважування вантажних автомобілів в русі (Weight�in�Motion). Про

це повідомляє прес�служба «Укравтодору».

Два з шести майданчиків для автоматичного зважування в русі

на дорозі М�06 (Київ�Чоп) будуть встановлені з 26 по 30 серпня 2019

р. «Передбачено встановлення таких пунктів на під'їздах до Києва

на дорогах М�03 (Київ�Харків), М�01 (Київ�кордон Білорусі), М�05

(Київ�Одеса), М�7 (Київ�Ковель). Цей проект планується за 2�3 роки

розширити по всій країні», — вказується в повідомленні. 

У прес�службі також зазначили, що система WIM повинна

стати частиною загальної системи ІТС (Інтелектуальні транспортні

системи).

Перші два комплекси поставлять по Житомирській трасі з Києва:

— WIM 1 — Київська область, Києво�Святошинський район,

Дмитрівська с/р, Капітанівка; автомобільна дорога М�06 24 км, ко�

ординати GPS 50.4437, 30.1935

— WIM2 — Київська область, Макарівський район, Макарів смт,

Калинівка; автомобільна дорога М�06 54 км, координати GPS:

50.416514, 29.770820.

«УЗА» і «Укрзалізниця»
домовляються про 
нові маршрутні станції 
УКРАЇНСЬКА зернова асоціація та АТ «Укрзалізниця» посилять ко�

ординацію в питаннях відкриття нових елеваторів і маршрутних

станцій. Дана домовленість була досягнута в ході чергового засідан�

ня міжвідомчого штабу з оперативного вирішення питань логістики

в сільському господарстві, що відбулося 27 серпня, повідомила прес�

служба Мінагрополітики України.

Як уточнюється в повідомленні, одним з ключових питань засі�

дання стало обговорення можливості розширення переліку марш�

рутних станцій і пристанційних елеваторів.

«Поточні темпи розвитку аграрного сектору України і нарощу�

вання обсягів експорту сільгосппродукції, безперечно, є одними з

найбільших викликів для вітчизняної логістичної інфраструктури.

Наша мета сьогодні — знайти оптимальні форми співпраці для забез�

печення безперебійного перевезення агропродукції», — зазначила

засідання заступник міністра аграрної політики та продовольства

Олена Ковальова.

Бачення такого співробітництва українськими аграрними ком�

паніями представив президент УЗА Микола Горбачов. За його сло�

вами, компанії�трейдери готові інвестувати в розвиток і модерніза�

цію пристанційних елеваторних потужностей за умови, що «Укрза�

лізниця» буде включати ці станції в перелік маршрутних.

У свою чергу, директор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця»

Андрій Рязанцев висловив готовність до обговорення безпосе�

редньо з виробниками карти нових елеваторів і станцій, які б відпо�

відали запитам обох сторін. Він також повідомив, що в даний час в

планах «Укрзалізниці» значиться відкриття 59 додаткових маршрут�

них станцій.

Створено Асоціацію 
елеваторів України
В УКРАЇНІ розпочала роботу ГС «Асоціація елеваторів України»,

про це повідомила прес�служба спілки. Як уточнюється, співзаснов�

никами нової галузевої організації і першими її членами стали такі

компанії, як Корюківський елеватор, ПП «Лубнимаш», Білозаводсь�

кий елеватор, фахівці галузі. Головою спілки обрано екс�гендиректо�

ра ДПЗКУ Олександра Лавринчука.

Головною метою створення «Асоціації елеваторів України» є

об'єднання вітчизняних підприємств галузі, відстоювання їх інтере�

сів на рівні держави, а також сприяння розвитку ділового співробіт�

ництва між елеваторами та їхніми клієнтами і поліпшення інвести�

ційного клімату.

«Елеваторний бізнес дуже активно розвивається і, як будь�який

бізнес, на шляху розвитку стикається з низкою проблемних питань

як на державному, так і на регіональному та внутрішньогосподарсь�

кому рівнях. Ці проблеми пов'язані як з законодавством, так і логі�

стикою, діями «Укрзалізниці», регламентом роботи підприємств зі

зберігання зерна, гармонізацією галузевих стандартів і багатьма ін�

шими питаннями, які вимагають свого вирішення. Тому створення

асоціації стало необхідністю», — зазначив О. Лавринчук.

Перші фундаменти нового
елеваторного комплексу
закладено у Хмільнику
На будівельному майданчи4

ку у місті Хмільник Вінниць4

кої області вже в розпалі за4

биття паль та формування

фундаментів під основні

об’єкти нового комплексу з

приймання, зберігання та

відвантаження зернових і

олійних культур на залізнич4

ний транспорт ТОВ СП «НІБУ4

ЛОН».

НАРАЗІ вже завершено плану�

вання території та прокладання

кабелю, який у свою чергу

під`єднано до мережі тимчасо�

вого електропостачання.

Зараз ТОВ «ОЛЛ ІНЖИНІ�

РИНГ» (м. Київ) виконує робо�

ти з влаштування фундаментів

автомобілерозвантажувача, но�

рійної вежі, зерносховищ, під�

земної галереї, блоку адміні�

стративних будівель  (загальний

об'єм бетону складає близько

1000 куб. м), ТОВ «Рембуд Те�

ремки» (м. Київ) проводить за�

биття паль під основні об`єкти

підприємства. Усього до забиття

за проєктом передбачено  384

палі. Водночас основи під заліз�

ничну колію готує ПП «Владі�

кос» (м. Кременчук). Станом на

сьогодні на об’єкті працюють

понад 50 фахівців.

Після завершення підготов�

чого етапу буде розпочато про�

кладання зовнішніх мереж во�

допостачання та каналізації,

влаштування ростверків під ос�

новні об`єкти підприємства та

монтаж металевих конструкцій

ємностей загальною вагою

понад 102 тонни.

Новий комплекс з прийому

та відвантаження продукції з

інших філій ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» на залізничний транс�

порт не лише забезпечить повну

автоматизацію виробничого

процесу, а й збільшить обсяги

заготівлі компанії. Окрім того,

наближення до виробників

сільськогосподарської продук�

ції  зменшить витрати фермерів

на реалізацію зернової продук�

ції, що в свою чергу підвищить

прибутковість  їхнього госпо�

дарства та створить сприятливі

умови для нарощування обсягів

продукції сільськогосподарсь�

кого виробництва.

За інф. прес4центру компанії «НІБУЛОН



НА суднобудівно�судноре�

монтному заводі (ССЗ) «НІ�

БУЛОН» повним ходом про�

довжується будівництво най�

довшого в історії незалежної

України самохідного крано�

вого судна класу «ріка�море»,

яке буде ходити під держав�

ним прапором.

Завершено монтаж башти

та стріли другого крана, що є

однією з найвідповідальні�

ших операцій у ході будівниц�

тва. На обидва трюми викла�

дені кришки люкових закрит�

тів. Трюми зариштовані парт�

нером «НІБУЛОН» ТОВ

«ПЛЕТТАК».

Паралельно з цим столяр�

ний цех  верфі продовжує ви�

готовлення суднових меблів.

На ходовому містку заверше�

на ізоляція,  проводяться ро�

боти зі встановлення панель�

ного зашиття, заведення ка�

белів до обладнання, заванта�

жено пульт судноводіння.

У машинному відділенні

вже розпочато випробування

головних дизель�генераторів

і систем енергетичної уста�

новки.

Завершено й масові робо�

ти в машинному відділенні.

Ведуться пусконалагоджу�

вальні роботи складної систе�

ми енергоживлення судна, що

складається з чотирьох ди�

зель�генераторів, системи ча�

стотних перетворювачів та го�

ловного розподільного щита.

Паралельно з цим в ходо�

вій рубці електрики присту�

пили до монтажу «мізків» гі�

ганта — пультів керування

морським судном: близько

тисячі кабелів управляння

зійдуться в єдиному центрі й

понесуть у різних напрямках

сигнали, що зробить судно,

немов живим.

Активно працюють фахів�

ці столярної дільниці ССЗ. У

тісній, але дружній атмосфе�

рі, віртуози�меблярі творять

мистецьку зашивку ходової

рубки. На палубах нижче

сформовані каюти командно�

го складу та кают�компанія,

де далі будуть встановлюва�

тись меблі, елементи декору

та обладнання, необхідні для

комфортного проживання

екіпажу судна.

У розпалі локальні фарбу�

вальні роботи, й зовсім скоро

розпочнеться фінальне фар�

бування судна у  кольори

«блакитна атмосфера» та «зе�

лена пастель».

Також судно готується до

зважування, обов'язкової ва�

жливої процедури, яка має

підтвердити розрахунки про�

єктанта.

Представники постачаль�

ника гвинто�рульових (приз�

водять судно у рух та рулять)

та висувної гвинто�рульової

колонок (необхідні для підру�

лювання) фірми Rolls�Royce

провели інспектування суд�

нового обладнання.

Роботи ведуться цілодобо�

во, адже зворотний відлік уже

йде на години. 

Судно NIBULON MAX

буде урочисто введено в ек�

сплуатацію 20 вересня цього

року під час Міжнародного
форуму «TRANS EXPO
ODESA�MYKOLAIV 2019»,

який пройде на території суд�

нобудівно�судноремонтного

заводу «НІБУЛОН».

* * *

Тим часом на суднобудів�

но�судноремонтному заводі

тривають роботи з будівниц�

тва інших суден. Так, наразі

ведеться порізка металу для

виготовлення секцій несамо�

хідного судна�майданчик від�

критого типу проєкту В1500

(зам. 10035). Закладні секції

цього судна готуються до ус�

тановки на стапельне місце.

АГРОПРОФІ
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На найдовшому в Україні самохідному
крановому судні NIBULON MAX
встановлено два 45�ти тонні крани

СУДНОБУДУВАННЯ На суднобудівній верфі «НІБУЛОНа» вже завершено монтаж двох кранів фірми
Liebherr�MCCTEC Rostock GmbH типу CBG360 вантажопідйомністю 45 тонн кожний та кришок люко�
вих закриттів для двох трюмів на судні NIBULON MAX.

За інф. прес4центру компанії «НІБУЛОН
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Нива Переяславщини
У КОМПАНІЇ розповіли, як борються з кукурудзя�

ним метеликом за допомогою біометодів. Як йдеться

у повідомленні на сторінці компанії у Фейсбук, шко�

дочинність метелика кукурудзяного може досягати

22%. 

За допомогою світлових пасток проводиться мо�

ніторинг посівів. Як тільки кукурудзяний метелик

розпочав яйцекладку, на поля вносять трихограму —

природного ворога метелика та совки. Це дрібні ко�

махи завдовжки 0,4�0,9 мм. Самиці трихограми зна�

ходять яйця господаря�шкідника, проколюють їх і

відкладають туди свої яйця. Пошкоджені яйця ста�

ють на другий день чорного кольору, а на третій день

у відкладених яйцях можна розгледіти личинку три�

хограми. Тривалість життя трихограми в умовах поля

— 2�5 днів, але цього достатньо аби виконати потріб�

ну аграріям роботу. Більшу частину яєць самка від�

кладає за перші три доби, знищуючи яйця шкідників

кукурудзи.

Вносять трихограму рано�вранці або пізно ввече�

рі у безвітряну погоду, бо навіть за невеликого вітру

комашка буде знесена. «І тут на допомогу аграріям

приходить незвична техніка — мала сільськогоспо�

дарська авіація. Саме пілоти у невеликих резервуарах

трихограмницях розсіюють комах над полем, де ко�

махи можуть пройти не більше 3�6 метрів, тому точ�

ність висадки десанту має бути надзвичайна. Уже

п'ятнадцять років поспіль «Нива Переяславщини»

працює із пілотами із Полтави», — йдеться у повідо�

мленні.

«Розуміємо, що у сучасному рослинництві не

обійтися без інтенсивної підтримки зернових міне�

ральними добривами та обробки полів, але намага�

ємось використати усі відомі способи біологічного

захисту. Для покращення якості ґрунтів вносимо ор�

ганіку, а для захисту посівів — трихограму. Природа

сама підказує дбайливому господарю, як підтримати

рослини, наше завдання тільки вміло використати

запропоновані нею можливості, що ми і робимо!», —

підсумовує директор з рослинництва Групи компаній

«Нива Переяславщини» Станіслав Кошіль.

Агропродсервіс
КОМПАНІЯ «Агропродсервіс» відправила до Лівану

300 бичків української чорно�рябої, червоно�рябої і

симентальської порід.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, бичків виростили на власному

комплексі з відгодівлі ВРХ. Зазначається, що середня

вага тварини сягає майже 6 ц.

Доставка бичків відбувалася у 35�градусну спеку.

При цьому показник травматизму тварин був нульо�

вий, а збереженість — 100%�ва.

Епіцентр К
АВСТРІЙСЬКИЙ банк Raiffeisen Bank International

AG профінансує збільшення автопарку аграрного на�

прямку групи компаній «Епіцентр К».

Як повідомляє «ПроАгро Груп», у межах довгос�

трокової співпраці Raiffeisen Bank International AG

(Австрія) з ТОВ «Епіцентр К» австрійський банк від�

крив кредитну лінію строком на п'ять років для збіль�

шення автопарку аграрного напрямку української

компанії.

«Залучені кошти будуть спрямовані на придбан�

ня 100 сучасних автомобільних зерновозів�напівпри�

чепів від відомого німецького виробника Schmitz

Cargobull та покращення операційної ефективності»,

— повідомили в компанії.

У компанії зазначають, що особливість угоди в

тому, що страхове покриття за кредитною лінією

здійснюватиметься Німецькою експортною гаранті�

єю, виданою експортною кредитною агенцією Euler

Hermes Aktiengesellschaft. Відсоткова ставка за кре�

дитною лінією встановлена на рівні шестимісячної

ставки EURIBOR плюс маржа. Юридичним радни�

ком «Епіцентр К» у залученні міжнародного фінансу�

вання виступила юридична компанія AEQUO.

Перші двадцять одиниць зерновозів Schmitz в

рамках цієї угоди були розмитнені в серпні, в повно�

му обсязі контракт буде виконано до кінця 2019 року.

За словами керівника аграрного напрямку групи

компаній «Епіцентр К» Василя Мороза, стратегія зі

збільшення чисельності власного автопарку зерново�

зів пов'язана з потребою пришвидшувати логістику: з

поля до елеваторів та з елеваторів у порти.

«Альтернатива у виборі виду транспорту дасть нам

ще більшу оперативність в роботі та гарантує своєча�

сне виконання експортних контрактів. Наявність

такої техніки дозволить швидше обслуговувати по�

купців, адже сучасні автомобілі�зерновози мають чи�

мало переваг у порівнянні з залізницею. При конку�

рентних тарифах на перевезення вони мобільніші,

зручніші й оснащені сучасним устаткуванням», —

підкреслив він.

Контінентал Фармерз Груп
КОМПАНІЯ «Контінентал Фармерз Груп», колишня

«Мрія», завершила обмолот ранніх зернових культур.

Як повідомляє  прес�служба компанії, цього року

вона зібрала понад 530,5 тис. тонн урожаю із загаль�

ної площі 109,6 тис. га. Найбільшу частку в ній — 46,5

тис. га — становила озима пшениця, повідомили у

компанії.

Крім того, у сезоні�2019 «Контінентал» зібрав

озимі ячмінь, ріпак і жито, а також ярі ячмінь і пше�

ницю.

«Нашу першу збиральну кампанію, яку об'єднана

компанія проводила як єдиний бізнес, можна вважа�

ти цілком успішною, — зазначив генеральний дирек�

тор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.

— Вона пройшла у встановлені агрономічні терміни

та без відчутних труднощів».

Зараз «Контінентал» готується до збирання пізніх

культур: кукурудзи, цукрових буряків, сої та соняш�

нику.

Оптімусагро Трейд
КОМПАНІЯ «Оптімусагро Трейд» отримала сертифі�

кат відповідності стандартам ISCC EU (International

Sustainability and Carbon Certification).

Як повідомляє прес�служба компанії, наявність

сертифіката в компанії означає, що виробництво має

високі екологічні стандарти, контролює викиди пар�

никових газів.

Зазначається, що встановлена політика компанії

висвітлює прагнення дотримання сталого розвитку з

урахуванням принципів відповідно до стандартів

ISCC, що поширюються на підприємство, як на

члена суспільства. Крім цього, аудитори органу сер�

тифікації Control Union за стандартом ISCC EU оці�

нюють прозорість закупівель і руху товарів і послуг

по ланцюжку від виробника до споживача, дотри�

мання національних і міжнародних стандартів охо�

рони навколишнього середовища, охорони праці.

«Завдяки сертифікату компанія зможе здійснюва�

ти торгівлю ріпаком відповідно до стандартів ISCC»,

— йдеться в повідомленні.

КОНТІ
ВЛАСНИК кондитерської компанії «КОНТІ» Борис

Колесніков будує нову фабрику в м Канів (Черкаська

область). Про це повідомляє LIGA.net.

«Буде нова фабрика в Каневі. Але деталей розго�

лошувати не хочу, це дуже закрита інформація,

боюся допустити неточності», — розповів Борис Ко�

лесніков.

Крім того бізнесмен додав, що планує побудувати

також ще одне кондитерське підприємство в Донець�

кій області.

«Ми маємо намір побудувати ще одну фабрику бі�

сквітного напрямку в Костянтинівці», — поділився

власник «КОНТІ». За його словами, термін будівниц�

тва фабрики прогнозувати складно, оскільки Костян�

тинівка знаходиться в 30 км від лінії фронту.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 29 серпня 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 9,40 1004 &3,9% &9,2%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 43,90 906 &2,0% &12,5%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 23,00 145 0,0% &2,1%

ІМК Варшава IMC PW PLN 15,90 133 &3,6% 22,3%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 81,50 123 0,0% &27,9%

Агротон Варшава AGT PW PLN 3,01 16 4,5% &24,6%

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

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 0,42 3 0,0% &36,4%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 30.08.2019 (07:30) по 03.09.2019 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 – 5050 5000 4900 – – 4600 11880/11780 – – – 4200
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4850 4800 4700 – – 4400 11680/11580 – – – 4000
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4920 4870 4770 – – 4470 11750/11650 – – – –
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4990 4940 4840 – – 4540 11820/11720 – – – –
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 4900 4850 4750 – – 4450 11730/11630 – – – 4050
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 4900 4850 4750 – – 4450 11730/11630 – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 4850 4800 4700 – – 4400 11680/11580 – – – –
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 4730 4680 4580 – – 4280 11560/11460 – – – –
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 4650 4600 4500 – – 4200 11380/11280 – – – –
Філія «Кам’янка&Дніпровська», Запорізька обл. – 4780 4730 4630 – – 4330 11610/11510 – – – –
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 4350 4300 4250 – – 3950 11080/10980 – – – –
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 4400 4350 4300 – – 4000 – – – – –
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 4440 4390 4340 – – 4040 – – – – –
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4400 4350 4300 – – 4000 11150/11050 – – – –
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4350 4300 4250 – – 3950 11080/10980 – – – 3450
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4350 4300 4250 – – 3950 11080/10980 – – – 3450
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 4370 4320 4270 – – 3950 – – – – –
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4410 4350 4300 – – 4020 11150/11050 – – – –
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 4580 4520 4450 – – – 11330/11230 – – – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 4350 4300 4230 – – – 11100/11000 – – – –
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4480 4400 4350 – – 4050 11150/11050 – – – 3450
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4370 4320 4270 – – 4000 11100/11000 – – – 3450
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4270 4200 4100 – – — 11030/10930 – – – –
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4080 4030 3950 – – 3550 10670/10570 – – – –
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4180 4130 4050 – – 3650 10770/10670 – – – –

ПШЕНИЦЯ. Починаючи з кінця ми�

нулого тижня котирування на пшеницю на

Чиказькій товарній біржі CBOT почали

потроху зростати та стабілізувалися поточ�

ного тижня, демонструючи незначне зни�

ження. Ситуація на ф'ючерсному ринку не

надала підтримки ціновій тенденції на

ринку фізичному, рівень цін на ньому на�

віть навпаки продемонстрував незначне

зниження. 

Нині у центрі уваги учасників ринку

пшениці перебуває інформація про розви�

ток ґрунтової посухи в основних країнах�

виробниках пшениці у південній півкулі та

про умови, в яких проходить посівна в пів�

нічній півкулі. Наразі в Австралії та Арген�

тині складаються не досить сприятливі для

розвитку агрокультур погодні умови, проте

поки зарано говорити про наслідки такого

стану справ. 

Поточного тижня відбувся тендер єги�

петського урядового імпортера — GASC, на

якому було закуплено 350 тис. т продовольчої

пшениці, 230 тис. т із них склала пшениця

російського походження, 60 тис. т — францу�

зького та 60 тис. т українського. Період по�

ставки за даним тендером припадає на першу

декаду жовтня, а середня ціна на 1,6 дол/т

поступається ціні на попередньому тендері.

Нагадаємо, що на попередньому тендері

даним імпортером було закуплено 295 тис. т з

поставкою у другій половині вересня. 

Станом на 28 серпня закупівельні ціни в

портах України такі: пшениця 2�го класу

5000�5150 грн/т, 3�го класу 4950�5150 грн/т,

фураж 4870�5050 грн/т.

ЯЧМІНЬ. Головною подією минулого

тижня на ринку ячменю, безумовно, став

тендер Саудівської Аравії, у рамках якого

було законтрактовано 780 тис. т цієї куль�

тури з періодом поставки у порти покупця

наприкінці жовтня�початку грудня 2019

року. Варто відзначити, що закуплений

цього разу обсяг удвічі менший від закон�

трактованого за аналогічний період роком

раніше. Якщо ж аналізувати закупівлю Сау�

дівською Аравією за останні три роки (з по�

чатку маркетингового року і строком по�

ставки до 15 грудня), то варто відмітити

зниження попиту даного імпортера: 2019 —

2,5 млн т, 2018 — 4,4 млн т, 2017 — 3,6 млн т.

Водночас, темпи експорту ячменю ста�

ном на 15 серпня з Росії та ЄС відстають від

минулорічних результатів на 300 тис. т та

600 тис. т відповідно. І тільки Україна ви�

переджає минулорічний показник на 200

тис. т. При цьому аналітики прогнозують

зростання валового збору ячменю врожаю

2019 року у вищезазначених країнах сумар�

но на 7 млн т (у порівнянні з урожаєм 2018

року). На думку експертів, така ситуація

разом із скороченням попиту з боку Саудів�

ської Аравії та Китаю створюватиме тиск на

рівень цін на ячмінь.

Станом на 28 серпня закупівельні ціни в

портах України на ячмінь перебувають у ді�

апазоні: 4650�4900 грн/т.

КУКУРУДЗА. На тлі чергового усклад�

нення торгівельного конфлікту між США

та Китаєм, а також відсутності ймовірності

явного прогресу в вирішенні торгових су�

перечок між цими країнами, звіт інспекції

полів від ProFarmer у рамках приватного

кроп�туру з прогнозами зниження рівня

врожайності кукурудзи в США проти сер�

пневого прогнозу Міністерства сільського

господарства США не надали підтримки

цінам та не призвели до цінової тенденції

на зростання. Проте погода в США все ще

впливатиме на очікуваний урожай і, відпо�

відно, на котирування, тому до середини

вересня потенційні заморозки можуть на�

давати підтримку рівням, так як дозріван�

ня кукурудзи ще продовжиться цього мі�

сяця через пізні терміни проведення по�

сівної. 

Несприятлива погода в вересні цілком

може стати тим каталізатором, який ляже в

основу нового тренду на зростання. Альтер�

нативно посилення торгового протистоян�

ня між США і Китаєм також зможе чинити

додатковий тиск на цінову тенденцію на

біржові котирування американської куку�

рудзи, а відтак і на ціни на фізичному

ринку.

Станом на 28 серпня закупівельні ціни в

портах України на кукурудзу перебувають у

діапазоні: 4250�4350 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

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

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

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 «Гермес4Трейдинг» на 27.08.2019 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» 3850 4270 – 4420 4370 – – – –
ТОВ «Королівське ХПП» 3850 4270 – 4420 4370 – – – –
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – 4300 – 4400 4350 – – – –
ТОВ «УкрАгроКом» 3850 4270 – 4420 4370 – – – –
ПАТ «Шарівське» 3850 4270 – 4420 4370 – – – –



КУКУРУДЗА за обсягами валово�

го виробництва у світі посідає

друге місце (після цукрової тро�

стини), а за прибутковістю —

вона третя (після конопель і

рису). Відтак у загальному заліку

— кукурудза є світовим лідером

серед агрокультур, виправдовую�

чи свою горду посаду королеви

полів. Із кукурудзи виготовляють

понад 3 тисячі найменувань про�

дукції. З кукурудзяного зерна ви�

ходить: крупа, борошно, крох�

маль, спирт, комбікорми; із зарод�

ків — кукурудзяна олія. Зелена

маса, силос, сіно — корми для ху�

доби і птиці; з сухих стебел і стри�

жнів качанів — папір, лінолеум,

віскоза тощо. 

І такою вона залишатиметься

ще довгі роки, навіть за умов від�

мови людства від біодизелю і то�

тального переходу на електро�

двигуни. Кукурудза є складовою

виробництва біогазу, бо в пере�

робку може йти все — від окре�

мого її елементу до всієї рослини,

від качана до стрижня. Це поно�

влюване джерело енергії, прибут�

ки виробників і податки до бю�

джетів.

Залежно від властивостей

зерна, кукурудза поділяється на 9

ботанічних груп: кремниста, зубо�

видна, напівзубовидна (широко

вирощуються), цукрова, крохмали�

ста, крохмалисто�цукрова, воско�

видна (обмежені площі), плівчаста

(не вирощують) і та, що лопається.

Широко вирощують у всіх зе�

млеробських районах світу,

необхідною умовою успіху є до�

статня кількість тепла, вологи і

дотримання технологій. Відтак

урожайність зерна коливається від

3 т/га до 20 т/га і більше.

ДУ Інститут зернових культур
НААН України є провідною науко�

вою установою країни, чиї роз�

робки добре знані в усьому світі, і

яка наступного року відзначатиме

свій 90�річний ювілей.

Упродовж багатьох десятиліть

Інститут був і залишається флагма�

ном із розробок технологій виро�

щування зернових культур і селек�

ції кукурудзи та сорго. Він є науко�

во�методичним центром проведен�

ня та координації таких наукових

досліджень, як «Технології виро�

щування зернових культур. Селек�

ція кукурудзи і сорго» та «Новітні

системи землеробства зони Степу».

ДУ Інститут зернових культур

визначений головною установою

Центрального міжрегіонального

наукового центру НААН, який

проводить наукове забезпечення

інноваційного розвитку аграрного

сектору та сільських територій

Дніпропетровської, Запорізької,

Полтавської та Черкаської обла�

стей. Метою наукової діяльності

Інституту є проведення фунда�

ментальних досліджень в галузі

селекції і рослинництві, а також

землеробстві та тваринництві з

метою забезпечення інноваційно�

го прогресу у підвищенні вироб�

ництва зерна в Україні.

Слід зазначити, що до Держав�

ного реєстру сортів рослин, при�

датних для поширення в Україні

на 2019 рік, занесені 148 гібридів

кукурудзи ДУ ІЗК НААН. Це

близько 11,5% від їхньої загальної

кількості в реєстрі, і є найбільшим

показником серед усіх вітчизня�

них і зарубіжних установ.

Інститут має розвинену експе�

риментальну базу, яка складається

з мережі дослідних станцій — Ера�

стівська, Розівська, Синельників�

ська, Генічеська, та господарств —

ДП «ДГ «Дніпро», ДП «ДГ «Крас�

ноградське», ДП «ДГ «Поливанів�

ка», у зоні Степу. Вони виконують

частину науково�дослідних робіт,

забезпечують виробництво гі�

бридного та елітного насіння,

впроваджують і пропагують суча�

сні наукові досягнення.

Переваги
вітчизняної
кукурудзи
НАША кукурудза, крім потужно�

го генетичного потенціалу і при�

вабливої прибутковості вироб�

ництва, має ще одну беззаперечну

стратегічну перевагу — вона зміц�

нює суверенітет України! Такими

словами розпочав наше знайом�

ство директор ДУ Інститут зерно�

вих культур НААН, Владислав

Черчель. Він багато років при�

святив селекції гібридів кукурудзи

у рідному Інституті, за сумісниц�

твом очолює лабораторію селекції

кукурудзи скоростиглих гібридів,

обіймав посаду заступника дирек�

тора з наукової роботи. В резуль�

таті голосування на виборах ди�

ректора наукової установи 2 сер�

пня 2019 року він отримав пере�

конливу перемогу. 

Академік НААН, доктор с.�г.

наук, професор Анатолій Черен4

ков, який багато років очолював

Інститут, цього разу через стан

здоров'я не претендував на пе�

реобрання. Проте він і надалі про�

довжує плідно працювати на благо

вітчизняної аграрної науки радни�

ком дирекції Інституту зернових

культур. 

«Вирощування вітчизняних гі�

бридів — це практичне застосу�

вання кращих наукових розробок

вітчизняної науки. Це надія на її

подальший розвиток. Це надання

робочих місць, сплата податків і

роялті — все залишається в Украї�

ні. Це гарантія якості і автентич�

ності, а також при значно менших

витратах на насіння можливість

отримати більш високі прибутки,

— наголосив Владислав Черчель.

— Генетично вітчизняні гібриди

багато в чому перевищують кращі

іноземні, а ми вважаємо своїми

конкурентами потужні світові

корпорації — «Піонер», «Монсан�

то», «Сингента», що вкладають у

розвиток науки мільярди доларів,

тому що наші гібриди створені тут

для наших умов, і вони напрочуд

добре адаптовані.

Серед наших кращих розро�

бок, які ви бачили сьогодні на Дні

поля, і які вже встигли здобути

популярність у агровиробників:

ранньостиглі гібриди (ФАО 150�

199) з генетичним потенціалом 10�

12 т/га — ДН Пивиха, ДН Пала�

нок, ДН Нур; середньоранні гі�

бриди (ФАО 200�299) з потенціа�

лом 9�13,5 т/га — ДН Зоряна, ДН

Хортиця, ДН Астра, ДН Корунд,

ДК Велес, ДБ Хотин; середньо�

стиглі гібриди (ФАО 300�399) —

ДК Бурштин, ДН Аджамка, ДН

Аквозор, ДН Веста; середньопізні

гібриди (ФАО понад 400) ДН

Олена, ДН Назар (літери перед на�

звою визначають приналежність

оригінатора — прим. ред.). Більш

детально інформацію по всіх

наших розробках можна отримати

на нашому сайті, а також під час

відвідин Днів поля. Ми відкриті

для співпраці і запрошуємо долу�

чатися до неї всіх фахівців агрови�

робництва».

Водночас майбутнє вітчизня�

ної фундаментальної аграрної

науки, за його словами, дуже при�

марне, насамперед через відсут�

ність державного фінансування.

Низькі зарплати провокують

плинність кадрів, рівень фахово�

сті яких дуже високий, і тому їх за�

любки приймають іноземні ком�

панії, які платять у рази більше. 

Якась частина науки виживе,

саме виживе, а вона повинна роз�

виватися, говорить вчений. Через

такі самі труднощі пройшли краї�

ни колишнього соціалістичного

табору, однак переважно вони

зберегли власну науку. «Наш Ін�

ститут виборов своє право на

життя завдяки всім тим напрац�

юванням, створеним попередні�

ми поколіннями вчених, і пропо�

новані нами гібриди кукурудзи є

абсолютно конкурентними на

ринку як сьогодення так і майбут�

нього», — резюмував директор

ІЗК НААН. 

Доказом є той факт, що наразі

Інститут виграв конкурс спільних

українсько�китайських наукових

проектів для фінансування на пе�

ріод 2019�2020 рр., оголошений

Міносвіти у рамках співробітниц�

тва між урядами України та КНР.

Відтак ІЗК НААН спільно з Хей�

лунцзянською академією аграр�

них наук працюватимуть над про�

ектом в галузі селекції і біотехно�

логії на тему: «Зменшення пести�

цидного навантаження на агроси�

стеми шляхом створення селек�

ційного матеріалу кукурудзи, стій�

кого до фітопатогенів». 

Виграти конкурс допомогла

давня співпраця наукових установ

обох країн, їхні спільні напрац�

ювання від 2003 року. Від 24 сер�

пня невелика група вчених Інсти�

туту перебуває з ознайомчим візи�

том у Китаї, незабаром чекати�

муть китайських колег у себе.

Отже, попри все, вчені і нау�

ковці ДУ ІЗК НААН освоюють

нові методі селекції, які на часі

сьогодні і націлені на перспективу. 
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Реалії 
і перспективи
кукурудзи
ЦЮ ТЕМУ ми довго обговорюва�

ли з Батьком вітчизняної селекції

кукурудзи, ім'я якого у світі є ві�

зитівкою української аграрної на�

уки — Борисом Дзюбецьким. 

Борис Володимирович Дзю�

бецький — завідувач відділу селек�

ції  зернових культур ДУ ІЗК

НААН, доктор с.�г. наук, профес�

ор, академік НААН, заслужений

діяч науки і техніки України. Під

його керівництвом селекціонери

наукової установи багато десяти�

літь працюють над створенням

різних за скоростиглістю гібридів,

добре адаптованих до зональних

ґрунтово�кліматичних умов Степу,

Лісостепу та Полісся України.

Всього за останні 10 років створе�

но 63 гібриди, в тому числі ран�

ньостиглих і середньоранніх — 29,

середньостиглих — 18, середньо�

пізніх і пізньостиглих — 16. Усі

вони занесені до Реєстру сортів

рослин України. 

Гібриди Інституту вирощують�

ся в 14 областях країни, їхні площі

посівів кукурудзи на зерно, силос і

зелений корм складають близько

25%. Також ці гібриди висіваються

в Білорусі, Казахстані, Молдові,

РФ та інших країнах СНД.

Слід зауважити, що наша роз�

мова переважно стосувалася виро�

щування кукурудзи на зерно, адже

в річних звітах по врожайності фі�

гурує саме вона.

— Борисе Володимировичу, що
дозволить збільшити урожай�
ність кукурудзи? Наприклад,
замість одного — два та три ка�
чани на рослині… 
— Максимальна кількість качанів,

яку я знаходив, і це було дуже

давно, — 8. Тоді я вирішив, що це

буде щось надзвичайне. Я провів

необхідні селекційні заходи, але

наступного року на маточнику

було два качани.

Можна створити рослину з

трьома качанами на зріджених по�

сівах. Однак рослина реагує на

умови вирощування, і через стрес

вона скидає певну кількість кача�

нів, у неї зменшується кількість

зерен у качані і маса 1 тис. зернин,

залишається незмінною кількість

рядів зерен, це, як правило, 16�18. 

Отже, створити рослину на три

качани можна, але за наявності су�

перумов: на зріджених посівах і за

повного забезпечення рослини по�

живними речовинами, теплом і

вологою. Тому світові рекорди, як

правило, встановлюються на дуже

пізніх гібридах (ФАО 800 і вище) і

забезпеченням максимально

сприятливих умов, коли рослини

просто «жирують» на невеличких

ділянках 1�2 га. Це так звані мо�

дельні досліди в США, де макси�

мальна врожайність, 34,4 т/га, от�

римана 2015 року (штат Вірджи�

нія, гібрид кукурудзи бренду Pioneer

— прим. ред.).

В Україні є приклади вирощу�

вання високих урожаїв кукурудзи,

близько 20 т/га.

З часом наука зможе досягти

вирощування 30 і більше тонн з

гектару насіння кукурудзи, коли

підключиться генна інженерія, зав�

дяки якій буде винайдена стійкість

до хвороб, шкідників, посухи.

Я вважаю, що генну інженерію

слід розглядати як певний елемент

конструювання для створення іде�

альної рослини — з високою стій�

кістю, високою продуктивністю

асиміляції, можливістю макси�

мально швидко реалізувати весь

свій потенціал за рахунок маси 1

тис. зернин тощо.

Нам слід працювати над збіль�

шенням урожайності. Нині ми от�

римали середню врожайність 7

т/га (2018 р.), якби ми мали серед�

ню у 9 т/га, це б означало, що є

господарства, які вирощують по

12�16 т/га на тлі низькопродуктив�

них 5�6 т/га. Це цілком реально.

Для порівняння, в США се�

редня врожайність перевищила 10

т/га, а є штати так званого куку�

рудзяного поясу — Айова, Мінне�

сота, Іллінойс, Огайо з ідеальни�

ми погодними умовами (тепло і

максимальна вологість), де можна

отримувати середні 12�14 т/га.

Отже, наші сьогоднішні серед�

ні 7 т/га складаються з госпо�

дарств з результатом 4 т/га та 10

т/га, які розташовані переважно в

Лісостеповій зоні. Для збільшен�

ня врожайності потрібні конкрет�

ні гібриди, технології вирощуван�

ня. І у нас вже є достойні вітчиз�

няні гібриди, які здатні давати 11�

14 т/га. 

Кукурудза дуже любить тепло.

Якщо, скажімо, для пшениці ози�

мої +28�29°С є критичними, то

кукурудза переносить спеку і

+38°С, при цьому рослини впада�

ють в анабіоз і при відновленні

погоди відновлюють вегетацію.

— Отже, в Україні ми маємо
зміну зон вирощування?
— Наголошую, кукурудза любить

тепло і вологість. Через загальне

потепління у вітчизняному вироб�

ництві зона вирощування кукуру�

дзи з традиційної Степової зони

переміщується до зони Лісостепу,

а наш Степ вже наближений до

пустелі. 

Посуха просувається з півдня і

південного заходу і дісталася Хар�

ківщини, яку добряче виснажує.

Те саме стосується традиційно лі�

состепових Полтавщини, Черка�

щини і Кіровоградщини, які на�

ближені вже до степової зони.

Якщо зона Лісостепу і надалі ско�

рочуватиметься, а степова все

більше походитиме на напівпусте�

лю, стає лячно. Адже у цих зонах

ми не маємо зрошення. Тому як

би намагалася наука селекція

створити гібриди, які могли би ви�

тримати спеку і посуху, без зро�

шення, при хорошій продуктив�

ності — дуже важко. Якщо на бо�

гарі там і буде якась урожайність,

то це буде 3�4 т/га, і виробництво

дорожчатиме. 

Раніше в Степу мови не було

про ранньостиглі гібриди кукуру�

дзи, тепер же вони можуть стати

основними, особливо якщо вдас�

ться збалансувати холодостійкість

і швидкий розвиток, то можна

буде сіяти на початку квітня й от�

римувати врожай на рівні 4�6 т/га

вже до 1 серпня. У такий спосіб

рослини вже витримають жор�

сткий період липня, коли росли�

нам необхідні максимально

сприятливі умови. Тому в Інститу�

ті створена ціла група науковців,

яка працює саме над створенням

ранньостиглих гібридів для зони

Степу. Наприклад, наш гібрид По�

чаївський 190 МВ — низькоро�

слий, потребує мало вологи і

разом із тим формує належні ка�

чани. Максимально посушливого

2012 року у ході міжнародних дос�

лідів у нашій зоні він дав 4,2�4,3

т/га, у той час як кращі іноземні

не перевищили 3,3�3,4 т/га.

Якщо кожен рік розбити на

певні періоди, то вони не повто�

рюються. Є певні тенденції, однак

температурні піки змінюються —

це змушує вітчизняну селекцію

працювати над новими стресо�

стійкими гібридами. Саме знання

цієї проблеми дозволяє нам рані�

ше включитися в ці розробки.

Я дуже багато років працюю

над селекцією кукурудзи, можу

сказати, що за нетривалий промі�

жок часу, останні 35�40 років, ми

відійшли в зональності розміщен�

ня на 200 і більше кілометрів. Бо

раніше кукурудза ФАО 300 в Ук�

раїні практично не визрівала,

зараз спокійно достигає ФАО 400�

500 в Черкаській і Полтавській

областях.

— Які маємо наразі виклики
для виробничників і науковців? 
— Їх багато. Насамперед, хвороби.

З просуванням кукурудзи на пів�

ніч країни, її насиченість збільшу�

ється і структура сівозміни зміню�

ється. Відтак виникає багато скарг

на розвиток хвороб кукурудзи,

пов'язаних з монокультурою — це

і пильна сажка, і  пухирчаста

сажка. Ці хвороби так само перет�

нули зону Степу і почали поши�

рюватися в лісостеповій зоні. Для

запобігання розвитку хвороб слід

перебивати цю монокультуру хоча

би раз на 3�4 роки агрокультура�

ми, які пригнічують ці хвороби,

наприклад, горохом. 

Пестициди. Не всі гібриди ку�

курудзи інтенсивного типу перено�

сять використання гербіцидів.

Проблеми загострюються, якщо не

дотримуватися фаз внесення ЗЗР

або застосовувати низькоякісні пі�

дробки. Тому слід звертати увагу,

що до насіння може додаватися пе�

релік гербіцидів, які до даного гі�

бриду не можна застосовувати. 

Терміни сівби. Через потеплін�

ня багато хто намагається посіяти

кукурудзу якомога раніше, однак

тут виникає низка умов, пов'язана

з можливістю гібриду проростати

при низьких температурах, стійкі�

стю насіння до ґрунтових шкідни�

ків, посиленою боротьбою з

бур'янами.

На тлі цього в новостворюва�

них гібридах має постійно зростати

врожайність, зменшуватись воло�

гість, прискорюватись висихання.

— Чи є в Інституті якійсь нові
розробки, які можна назвати
революційними? 
— Ми виходимо на створення

гібридів кукурудзи з підвищеним

вмістом природного антоціану і

каротину — для лікування онко�

логічних захворювань! У нас вже

є два такі гібриди ДН Багряний і

ДН Рубін, які по врожайності не

поступаються звичайним, що�

правда зерно має червоний колір.

Нам дуже важко довести, що ліки

для людей мають бути природно�

го походження, адже в хімічних

лабораторіях вони строюються

штучно.

Водночас дедалі активнішим

стає попит на ці гібриди з боку

тваринницьких господарств, адже

їхнє згодовування є чудовою про�

філактикою захворювань худоби і

птиці та підвищенням їхнього іму�

нітету.

— Чи варто українцям розрахо�
вувати на збільшення валового
виробництва зерна кукурудзи?
— Очікувати, що найближчим

часом ми стрімко збільшимо ва�

лове виробництво кукурудзи не

доводиться. Адже зони її сприят�

ливого вирощування практично

освоєні. Наразі маємо 5 млн га,

можливо до них додати максимум

півмільйона гектарів за рахунок

структурування посівів. Однак на

південь країни ми з нею не прос�

унемося, бо на богарі отримувати

3 т/га невигідно. В Лісостепу вже

маємо перенасиченість посівів, і

наразі ми лише почали стикатися

з проблемами активізації там хво�

роб і шкідників, які лише нако�

пичуються. Їхнє збільшення

спричинить подорожчання засо�

бів боротьби, отже виробництва в

цілому.

Ми маємо припинити гонитву

за збільшенням урожайності, а

більше звертати увагу на рента�

бельність виробництва, на застос�

ування сучасних технологій, при�

чому ґрунто� і енергоощадних. І в

цьому аграріям допоможуть роз�

робки нашого Інституту.
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ПРО СУЧАСНІ прискорені спо�

соби селекції рослин, пристосо�

ваних до сучасних кліматичних

умов різних кліматичних зон Ук�

раїни, розповіла завідувач лабо�

раторії генетики, генетичних ре�

сурсів і біотехнології Інституту

овочівництва і баштанництва

Національної академії аграрних

наук України (НААН) Тетяна

Івченко під час проведеного

днями Дня поля. Стенд цієї ла�

бораторії привернув нашу увагу

представленими пробірками з

паростками традиційних та ек�

зотичних для України рослин,

над якими працюють науковці

Інституту.

Для прискорення селекцій�

ного процесу науковці лаборато�

рії генетики, генетичних ресур�

сів і біотехнології овочівництва і

баштанництва (ІОБ) НААН за�

стосовують сучасні генетичні,

біотехнологічні та імунологічні

методи, зазначила Т. Івченко.

Завдання — створити новий ви�
хідний матеріал для селекції в
культурі in vitro. Це техніка вико�

нання експерименту у пробірці,

коли навколо рослини створене

контрольоване середовище. В

штучних умовах пробірки нау�

ковці моделюють стреси, які від�

буваються в навколишньому се�

редовищі: це і низькі температу�

ри, і різні ступені засолення, і

вплив хвороб різного рівня. В

культурі in vitro щодо однієї рос�

лини відбувається велика кіль�

кість селективних доборів — на

рівні рослини, пилку, клітини і

на рівні тканини. Таким чином

науковці мають можливість за

один рік швидко оцінити вели�

ку кількість матеріалу. В колек�

ції лабораторії генетики, гене�

тичних ресурсів і біотехнології

ІОВ НААН присутні генотипи

різного направлення — іноземні

і міжвидові гібриди. Таке розма�

їття дозволяє тестувати ті самі

рослини паралельно — у лабора�

торних і в польових умовах. На

базі порівняння лабораторних і

польових тестів науковці визна�

чають рівень відповідності гено�

типів до кліматичних умов Укра�

їни і прогнозують продуктивну

ефективність рослини в цьому

середовищі.

Зв'язок з аграріями)
виробниками
ЗАРАЗ вся селекція перейшла на

гібридну основу — це дає мо�

жливість захищати свої іннова�

ційні розробки. Одне з завдань

науковців — створення методик

і патентів. «Патентуємо розроб�

ки, щоб інститут мав такі інно�

ваційні складові. Така робота

йде у дуже тісній співпраці з се�

лекціонерами», — відзначила за�

відувачка лабораторії. 

Сучасні складні природні

умови, викликані зміною кліма�

ту, а відтак і виникнення різких

коливань запитів ринку, кида�

ють науковцям багато викликів.

Наприклад, фермери зауважу�

ють, що науковці займаються

своїми «суто науковими» питан�

нями, у той час коли перед ви�

робниками на часі вирішення

конкретних питань. «Тому в ла�

бораторії генетики, генетичних

ресурсів і біотехнології ІОБ

НААН науковці постійно шука�

ють, де можна бути максималь�

но корисними для виробниц�

тва», — зазначила Т. Івченко. 

Вже декілька років науковці

лабораторії ведуть проекти по

розмноженню матеріалу, перс�

пективного для селекції із спря�

муванням на насінництво.

Окрім того, останніми роками

використовують методи біотех�

нологій для нових для України

нішевих культур.

У розробці
перспективні
нішеві рослини 
ЗАРАЗ лабораторія генетики

ІОБ НААН зосередилась на ро�

боті з нішевими рослинами —

бататом, м'ятою, часником,

спаржею, жимолостю та павло�

нією. Серед культур масового

виробництва триває робота з по�

мідорами: створюються нові

сорти гібридів, які придатні як

для інтенсивних, так і для орга�

нічних технологій вирощування.

Також триває робота з карто�

плею. 

Батат. Інтродукцію батату в

ІОБ НААН розпочали через

пробірковий матеріал. Річ у тім,

що зараз в Україну завозиться

велика кількість нових геноти�

пів. Тому є імовірність, що разом

із цими генотипами можливе

проникнення і великої кількості

шкідливих організмів. «Коли

первинна інтродукція відбу�

вається через культуру in vitro —

спочатку рослину вирощують у

пробірці, а потім висаджують у

ґрунт — таким чином цілком ви�

ключається імовірність заражен�

ня рослини вірусними чи бакте�

ріальними хворобами.

У лабораторії провели оцін�

ку великої колекції генотипів

батату, відібрали зразки, перс�

пективні для зони Півдня і

Сходу України. Усі розробки

науковці сконцентрували у ме�

тодичних рекомендаціях, в яких

чітко прописали критерії ство�

рення нових сортів батату, а

також технологічні умови виро�

щування. Зараз, згідно з цими

рекомендаціями, батат селекції

ІОБ НААН вирощують у фер�

мерських господарствах, фахівці

з яких пройшли відповідну під�

готовку в Інституті. За їхніми

відгуками, кореневі бульби тако�

го батату зберігаються без спе�

ціальних умов більше року, куль�

тура досить гарно реагує на клі�

матичні умови України, особли�

во на зміни температури.

Довідково: Батат — або со�

лодка картопля — багаторічна

трав'яниста рослина родини бе�

різкових. Походить з Південної

Америки. Одна з найпоширені�

ших у світі харчових і кормових

культур. В країнах з помірним

кліматом батат вирощують як

однорічну рослину для одержан�

ня кореневих бульб, які за хіміч�

ним складом близькі до карто�

плі, але багатші на вуглеводи (до

30%), в тому числі цукри (2�6%).

Спаржа, або Холодок. Ця

культура з'явилась в роботі ІОБ

НААН тому, що має високий ек�

спортний потенціал і тому кори�

стується попитом серед укра�

їнських фермерів. Понад п'ять

років роботи зі спаржею упевни�

ли науковців, що сорти і гібри�

ди, що завозяться в Україну, не

відповідають ринковим вимо�

гам. Тому в ІОБ НААН робота з

культурою розширена. Цього

року висаджена нова колекція з

25 гібридів. Зразки взяті у кра�

щих світових фірм із Канади,

США, Нідерландів та Нової Зе�

ландії. З цими матеріалами за�

кладені два полігони. Науковці

мають визначити, які з висадже�

них зразків є найкращими для

природних умов Півночі та Пів�

нічного Сходу України. Крите�

ріями відбору визначено високу

врожайність, гарну кліматичну

адаптацію і відповідність ринко�

вим умовам. «Зараз ринок вима�

гає сорти із м'ясистими пагона�

ми малої або середньої довжини,

саме такі параметри продукту

сприяють його продажам на

внутрішньому та зовнішньому

ринках», — пояснила науковець.

Особливість спаржі у тому,

що це рослина багаторічна, за�

кладається на одному місті на

10�15 років. Ще одна характерна

риса рослини — підживлення

для врожаю наступного року

слід робити попереднього року:

влітку, по завершенні збору па�

гонів, рослина має отримати

весь комплекс поживних речо�

вин і агротехнічних заходів задля

подальших рясних сходів. Якщо

ж прогавити підживлення, то

наступної весни навіть дуже ін�

тенсивні зусилля результату не

дадуть.

Довідково: Спаржа — багато�

річна рослина з родини спарже�

вих. Має дві різновиди спаржа

лікарська, і садова (аспарагус). В

Україні в природі поширені неї�

стівні дикорослі види. Їх пагони

використовують в медицині як

сировину для сечогінних засо�

бів. В їжу вживають варені моло�

ді пагони виключно культивова�

ної рослини, які багаті на білко�

ві речовини (близько 2%)  віта�

міни (А, В1, В2, С). Стебла до 1,5

м заввишки, розгалужені. Гілоч�

ки тоненькі, вкриті пучками зе�

лених голок. Спаржа містить

цукри (до 36%), жирну олію (до

16%), білки, сліди алкалоїдів. Го�

ловний оригінальний компо�

нент рослини — аспаргін (амід

аспаргілової кислоти), який вхо�

дить до складу тваринних і рос�

линних білків. У організмі лю�

дини аспаргін задіяний у синте�

зі сечовини та знешкодженні

аміаку. Традиція вживання спар�

жі в їжу сягає 4 тисячі років. У

стародавніх Греції та Римі спар�

жа вважалася делікатесом і ліку�

вальною рослиною. Культивува�

ти спаржу почали у Франції в

XV�XVI ст. Нині спаржа для хар�

чування популярна в Європі та

США. Вживають молоді парос�

тки, що ранньої весни відходять

від кореневищ. Молоді гілочки

рослини використовують для

приготування салатів.

Актинідія. Серед інших ці�

кавих споживачам рослин у ла�

бораторії Інституту працюють з

актинідією. Її плоди мають вели�

кий вміст біологічно цінних

компонентів. «Це такий собі

аналог для наших країв далекос�

хідного женьшеню. Актинідія

дуже корисна для лікування діа�

бету і сердечно�судинних захво�

рювань. Рослина містить вели�

кий комплекс активних корис�

них речовин. У природних умо�

вах України почуває себе гарно»,

— розповіла завідувачка лабора�

торії.

Довідково: Актинідія — рід

витких рослин родини дилені�

йових. Рослина з дводольним

насінням. Задля плодоносіння

слід висаджувати жіночі та чоло�

вічі рослини разом. На 10�15 жі�

ночих ліан потрібна одна чоло�

віча. Довжина стовбура від 4�5

до 50 м, діаметр до 25 см. Гілки

голі або опушені. Листя прості,

чергові, блискучі, темно�зелені.

Розмножується живцями та на�

сінням. Почали культивувати

актинідію у Китаї. Всесвітньої
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Відповідь науки 
викликам аграрного ринку
БІОТЕХНОЛОГІЇ На аграрному ринку попит споживачів змінюються часто.
Мінімум раз на 5 років з'являються нові тренди та тенденції. Селекціонер
повинен відповідати цим вимогам, задовольняючи ринок відповідними
видами високопродуктивних рослин. Але селекційний процес дуже
тривалий. Для створення нового сорту однорічних культур потрібно мінімум
10 років, а дворічних культур — 16�20 років. Що можна зробити в цьому
випадку? 



Засідання 
Президії НААН
28 СЕРПНЯ на черговому засі�
данні Президії НААН обговорю�
валось питання «Наукове за�

безпечення галузей льонар�

ства та коноплярства в Украї�

ні» і були визначені основні
результати роботи, а також про�
блеми цього напряму. Зазнача�
лося, що Інститут луб’яних куль�
тур проводить результативну ро�
боту з впровадження у вироб�
ництво своїх наукових розробок,
які  досить ефективно впливають
на розвиток вітчизняної галузей
льонарства та коноплярства. У
ході виконання науково�дослід�
них робіт науковцями інституту
отримано цикл селекційних, тех�
нологічних, технічних та органі�
заційно�економічних результа�
тивних розробок, що дають
змогу вирішувати ряд практич�
них завдань галузей. З метою
розширення сфери використан�
ня та асортименту продукції з
льону�довгунця і конопель нау�
ковцями розроблено технології
поглибленої переробки — одер�
жання обрушеного насіння і олії
та вироблення будівельних мате�
ріалів зі складових стебел. Для
потреб підприємств МСБ створе�
но та виготовлено у 2018 році
дослідний зразок першої вітчиз�
няної лінії для первинної пере�
робки луб’яних культур, що за�
безпечує отримання волокна з
вмістом костри не більше 5,0%. 

відомості рослина отримала у

1950�1970�х роках, коли Нова

Зеландія почала масово експор�

тувати плоди Actinidia deliciosa

сорту Hayward під назвою «ківі».

Плоди актинідії кисло�солодкі,

багаті на вітамін С. В Україні ак�

тинідію культивують як декора�

тивну та їстівну рослину.

Жимолость. Ця рослина

теж у сфері уваги ІОБ НААН.

Останнім часом вона набирає

потужну ходу в Україні і претен�

дує на роль конкурента лохини,

якою ринок уже насичений, тож

виробники вишукують інші аг�

рокультури. Порівняно з жимо�

лостю лохина потребує більш

складних технологічних умов

вирощування, зокрема кислих

ґрунтів, високий рівень зволо�

ження. Натомість жимолость

більш посухостійка, користуєть�

ся весняною вологою. На про�

тивагу лохині жимолость вима�

гає значно менше ресурсів для

закладання плантації та на пі�

дживлення для врожайності. До

жимолості в Україні довгий час

ставилися скептично: відомі,

давні сорти жимолості, що були

на ринку, мали дрібні не смачні

ягоди. Але нині з'явилися нові

зразки. Це дуже перспективний

генотип — із солодкою ягодою.

З новими зразками жимолості

лабораторія ІОБ НААН працює

на замовлення фермерів, які за�

кладають розсадники цієї куль�

тури.

Довідково: Жимолость — або

деревник — рід прямостоячих,

в'юнких чи сланких кущів; типо�

вий рід родини жимолостеві. Ві�

домо близько 190 видів майже у

всіх областях Північної півкулі,

в більшості у Гімалаях та Східній

Азії. Рослина має крупні квітки

(білі, рожеві, жовтуваті та бла�

китні) розташовані часто попар�

но в кутках листків чи на кінцях

гілок в суцвіттях. Ягоди розмі�

щені попарно, часто зростають�

ся між собою. Верхні листки де�

яких видів зростаються разом,

утворюючи одну спільну пла�

стинку, крізь яку проходить кі�

нець гілки з квітами. Багато

видів жимолості розводять в

садах як декоративні кущі, при�

датні прикрасити алеї і альтан�

ки. Рослина квітне з кінця трав�

ня до середини червня. Плоди

деяких видів жимолості їстівні.

Павловнія — ще одна цікава

культура, з якою почали прац�

ювати в ІОБ НААН. Гарне деко�

ративне дерево зараз оцінюють

як перспективний енергоносій

— її деревину використовують

для виготовлення паливних

пелет. Рослина дуже швидко

росте, висока. Науковці Інститу�

ту працюють над добором перс�

пективних клонів павловнії для

використання в умовах України.

Довідково: Павловнія, або

адамове дерево — рід рослин ро�

дини павловнієвих. Листопадне

дерево висотою 10�25 м. Має ве�

ликі листки, у деяких видів дов�

жиною до 80 см. Листи розміще�

ні на гілках один навпроти одно�

го. Цвіте ранньою весною, світ�

ло�фіолетові квіти ростуть у гро�

нах довжиною 10�30 см. 

Костянтин Макульський

АГРОПРОФІ

№ 24 [443] 30 серпня, 2019НАУКУ — У ВИРОБНИЦТВО11Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Таблиця. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в

липні ціни на продукти харчу�

вання та безалкогольні напої

знизилися на 0,7%. Найбільше

(на 13,6%) подешевшали овочі.

На 0,3�0,1% знизилися ціни на

молоко, продукти переробки

зернових, сметану, соняшнико�

ву олію, сири, масло. Водночас

на 15,2% подорожчали яйця, на

2,9�0,7% — цукор, фрукти, хліб,

макаронні вироби, м'ясо та

м'ясопродукти, риба та продук�

ти з риби.

Ціни на алкогольні напої та

тютюнові вироби підвищилися

на 1,1%, у т.ч. на тютюнові ви�

роби — на 1,6%, алкогольні

напої — на 0,5%.

Одяг і взуття подешевшали

на 4,5%, зокрема, взуття — на

5,2%, одяг — на 3,9%.

Ціни на транспорт у цілому

знизилися на 1,1% в основному

через здешевлення палива та

мастил на 3,2% та автомобілів

на 1,1%.

Зниження цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ

та інші види палива на 2,3% від�

булося за рахунок зниження цін

на природний газ на 10,4%. Вод�

ночас відбулося підвищення та�

рифів на водопостачання на

0,8%, утримання будинків та

прибудинкових територій — на

0,5%, каналізацію — на 0,4%.

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

Товари та послуги
Липень 2019 до

червня 
2019

грудня 
2018

липня 
2018

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 	0,6 3,0 9,1

Продукти харчування та безалкогольні напої &0,7 4,0 9,9
Продукти харчування загалом &0,7 4,1 10,3
Хліб та хлібопродукти 0,4 5,7 15,0
Хліб 0,7 7,5 20,7
Макаронні вироби 0,7 4,2 12,5
М'ясо та м'ясопродукти 0,7 3,3 8,5
Риба та рибопродукти 0,7 5,5 8,8
Молоко &0,3 &1,8 12,8
Сир і м'який сир (творог) &0,1 2,5 10,0
Яйця 15,2 &42,1 &29,2
Масло &0,1 3,2 10,9
Олія соняшникова &0,2 &0,3 1,1
Фрукти 1,0 34,9 11,3
Овочі &13,6 7,2 30,7
Цукор 2,9 12,1 6,5
Безалкогольні напої 0,3 2,8 5,1

Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,1 8,4 15,2
Одяг і взуття &4,5 &4,7 0,2

Одяг &3,9 &4,6 0,1
Взуття &5,2 &5,0 &0,2

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

Предмети дом.вжитку, побут.техніка, утримання житла 0,2 0,9 3,1
Охорона здоров’я 0,1 3,3 7,5

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

Транспорт &1,1 0,4 6,8
Паливо і мастила &3,2 &5,0 &0,4
Транспортні послуги: 0,3 7,9 21,3

Залізничний пасажирський транспорт 0,4 27,2 25,2
Автодорожній пасажирський транспорт 0,3 5,8 20,4

Зв’язок &0,1 7,0 16,1
Відпочинок і культура 0,1 1,3 3,2
Освіта 0,2 2,5 13,2
Ресторани та готелі 1,1 5,6 11,7
Різні товари та послуги 0,5 0,7 9,8

СТАТИСТИКА Споживчі ціни в липні 2019 року порівняно із червнем 2019 р.
знизилися на 0,6%, з початку року зросли на 3,0%. Базова інфляція в липні 2019
року порівняно із червнем 2019 р. становила &0,1%, з початку року — 2,2%.

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

За матеріалами Держстату України (Експрес�випуск від 9 липня 2019 р.)

Мал. Зміни цін на продукти харчування (у % до попередн. місяця)  
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День Незалежності– 
Хода гідності і Марш захисників 

ОБИДВА заходи стали альтер�

нативою традиційному війсь�

ковому параду на День Незал�

ежності. Новообраний Прези�

дент Володимир Зеленський,

чиї повноваження на посту

глави держави наразі позначи�

лись 100�денним терміном,

скасував військовий парад під

приводом дорожнечі і пообі�

цяв на заощаджені кошти, а

це близько 300 млн грн, пре�

міювати воїнів ЗСУ. 

Рішення скасувати парад

викликало у суспільстві гос�

трий диспут. Тож до 24 серпня

у громадськості зберігалися

перестороги, що словесні

герці у соцмережах між при�

хильниками та противниками

рішення Президента здатні

вилитися у зіткнення на ву�

лицях під час урочистостей.

На щастя, цього не сталося, а

багато учасників офіційної

Ходи гідності по її завершен�

ню приєдналися до Маршу за�

хисників України.

Володимир Зеленський

розпочав офіційну церемонію

святкування 28�ї річниці Не�

залежності України з хвилини

мовчання, під час якої пролу�

нали 100 ударів дзвону на

згадку про полеглих за Незал�

ежність України. 

Після підняття Державного

прапору України Президент

Володимир Зеленський виго�

лосив промову. Він згадав про

історичний шлях українців до

незалежної держави і закликав

співвітчизників до єднання: «І

в кожного з нас розривається

серце. І будь�які перемоги чи

здобутки неповноцінні, адже

наша родина неповна. Та на�

стане день, і ми обов'язково

зберемося разом, бо голос рід�

ної крові переможе». Глава

держави також нагадав, як ук�

раїнці разом сумували та раді�

ли під час розбудови своєї дер�

жави після доленосного 1991

року, — поневірялися під час

економічних криз: «тягнули

«кравчучки», нарізали купо�

ни», — прилучалися до суча�

сних телесеріалів: дивились

«Багаті теж плачуть», — раділи

першим здобуткам на честь не�

залежної держави: «всією краї�

ною змушували тремтіти гран�

дів європейського футболу» і

разом з першим космонавтом

незалежної України Леонідом

Каденюком «летіли до зірок». 

Після промови Президент

вручив високі державні наго�

роди військовим і прийняв

проходження почесної варти.

В тому числі посмертно при�

своїв найвище звання Героя

України — старшому солдато�

ві Андрієві Волосу. Військо�

вий із 2015 року в складі 24�ї

механізованої бригади служив

на передовій. А торік у червні

під час бою біля селища Пів�

денне — прикрив собою пора�

неного офіцера й загинув від

снайперської кулі.

Крім того Володимир Зе�

ленський оголосив, що 29 сер�

пня відтепер стане Днем

пам'яті захисників України,

які загинули у боротьбі за не�

залежність, відповідний Указ

Президента вже підписано.

Потому Хрещатиком і

Майданом Незалежності про�

крокували кілька військових

підрозділів без зброї.

Далі на Майдані відбулася

музична вистава, а після неї —

Хода гідності. У цьому заході

взяли участь родичі загиблих

воїнів, ветерани АТО та во�

лонтери.

По завершенню Ходи гі�

дності центр столиці віддали у

розпорядження учасників

Маршу захисників України.

Ті, хто вирішив відзначити

День Незалежності  у  цій

спільноті, зібралися в парку

ім. Т. Г. Шевченка перед чер�

воним корпусом Київського

національного університету.

Учасники Маршу через

свою чисельність близько го�

дини формували колони і ши�

кувалися на вул. Володимир�

ській. Колони очолили вете�

рани добровольчих батальйо�

нів «Айдар» та «Азов». У пер�

ших шеренгах крокували уча�

сники бойових дій, за ними

йшли родичі загиблих воїнів

та волонтери, які підтримува�

ли ці підрозділи. Тротуари ву�

лиць, якими крокував Марш

захисників — Володимирсь�

кої, бульвару Шевченка та

Хрещатика щільно заповнили

глядачі. Вони вітали захисни�

ПОДІЯ 24 серпня Україна відзначила 28�й День Незалежності. У Києві
головними подіями стали Хода гідності і Марш захисників України. Хода
гідності стала офіційною церемонією за участі Президента України
Володимира Зеленського. Натомість Марш захисників України був
проведений за ініціативою громадських організацій, які об'єднують
ветеранів бойових дій проти російського агресора на Сході України від 2014
року та волонтерських організацій. 
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ків аплодисментами та вигуками: «Дя�

куємо!». Упродовж усього руху колони

до Маршу приєднувались глядачі і по�

ступово вона розросталася в ширину і

довжину. 

Коли Марш захисників наблизив�

ся до Майдану Незалежності, учасни�

ки офіційної церемонії вже його поли�

шили і перемістилися святкувати до

Маріїнського палацу. Звільнену трибу�

ну для урядовців і почесних гостей

зайняли глядачі. На Майдані Незалеж�

ності колони ветеранів АТО вигукува�

ли вітання та патріотичні гасла, які пу�

бліка радо підтримувала. 

З Майдану Незалежності колони

Маршу захисників піднялися на Ми�

хайлівську площу, де біля Стіни

пам'яті із, на жаль, уже тисячами фо�

тографій загиблих захисників був від�

служений молебень.

Костянтин Макульський. Фото автора

2019: 
України
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В ЄС знижено прогноз
врожайності кукурудзи 
АНАЛІТИКИ агентства MARS у своєму серпневому звіті

знизили прогноз врожайності кукурудзи в Європейсько�

му Союзі на 2019/20 МР на 1,9% в порівнянні з оцінкою

місяцем раніше — до 7,93 т/га, що також на 5% посту�

пається показнику минулого року, передає ІА «АПК�Ін�

форм».

Як уточнюється, зниження прогнозу було обумовлено

посушливими погодними умовами в західному, північно�

му та центральному регіонах Євросоюзу і недостатньою

кількістю опадів у червні�серпні ц.р.

Крім того, експерти знизили прогноз врожайності

європейської твердої пшениці дурум — на 1% у порів�

нянні з очікуваним показником в липні ц.р., до 3,6

т/га, що, однак, на 2% перевищить рівень 2018 року. В

цілому прогноз врожайності пшениці в ЄС в поточно�

му сезоні залишений аналітиками без змін — на рівні

5,82 т/га.

Китай — лідер з імпорту
української кукурудзи

УКРАЇНА за січень�липень 2019 року експортувала до

Китаю кукурудзи на $498,29 млн (13,74%). Про це повідо�

мляє latifundist.com на підставі даних ДФС.

Основними імпортерами української кукурудзи за 7

місяців 2019 року також були:

— Єгипет — на $440,17 млн (12,14%);

— Нідерланди — на $437,59 млн (12,07%);

— інші — $2,25 млрд (62,05%).

За період 2017�2019 рр. основні закупівельники

вітчизняної кукурудзи залишалися практично незмін�

ними. Так, 2017 року до ТОП�3 увійшли Нідерланди

(на $435,62), Єгипет (на $394,41), Іспанія (на $336,47).

2018 року перелік провідних імпортерів зазначеної

продукції також очолили Нідерланди (на $515,49),

друге місце посіла Іспанія (на $490,03), третє — Китай

(на $489,67).

Сумарно Україна за січень�липень 2019 року експор�

тувала 22,14 млн т кукурудзи на суму $3,63 млрд, що на

3,3% перевищує результат поставок за 12 місяців минуло�

го року (21,44 млн т). Також результат експорту кукурудзи

з країни за січень�липень 2019 року на 14,2% більше по�

казника поставок за 12 місяців 2017 року.

Зазначається, що на тлі торгової війни Пекіна і Ва�

шингтона українські виробники кукурудзи почали замі�

щати американців на ринку КНР.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 28 серпня 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 +2,2046 142,7495
CME – Грудень'19 +1,8109 146,2139

CME – Березень'20 +1,5747 150,7806
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Листопад'19 &0,3325 182,0348
Euronext — Січень'20 &0,4876 186,4679

Euronext – Березень'20 &0,1662 190,3469
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Вересень'19 +0,7556 196,3729
TOCOM – Листопад'19 &0,5667 204,8739

TOCOM – Січень'20 0,0000 216,8697
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 &0,5144 174,0182
CME – Грудень'19 &0,5144 174,5326

CME – Березень'20 &0,3674 176,8107
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 &0,6650 183,9743
Euronext – Грудень '19 &0,6539 188,1303

Euronext – Березень '20 &0,4766 192,2864
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад'19 +0,2217 420,8689
Euronext – Лютий'20 +0,2882 421,7001

Euronext – Травень'20 +0,4433 419,7606
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 &1,2764 153,7435
CME – Грудень'19 &1,2764 153,5114

CME – Березень'20 &1,2764 156,0641
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 +2,3516 313,1298
CME – Листопад'19 +2,3516 317,8330

CME – Січень'20 +2,2046 322,6832
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

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

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

CME – Вересень'19 +2,7558 323,6353
CME – Жовтень'19 +2,7558 326,0603
CME – Грудень'19 +2,9762 330,3593

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Вересень'19 +0,2203 61,9163
CME – Жовтень'19 +0,2203 62,3348
CME – Грудень'19 +0,2203 62,6652

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 +4,0748 249,3343
CME – Листопад'19 +4,1849 256,0523

CME – Січень'20 +3,8546 261,0081
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Вересень'19 +0,0090 0,3511
CME – Жовтень'19 +0,0061 0,3556

CME – Листопад'19 +0,0061 0,3575
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Серпень'19 +0,0004 2,2786
CME – Вересень'19 +0,0010 2,2974
CME – Жовтень'19 +0,0010 2,3194

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Жовтень'19 +2,8634 250,2203
CME – Березень'20 +2,8634 –

CME – Травень'20 +2,2026 –

* 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 23 серпня 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) 174,62 4,7525 0,0450 4,7775 0,0025 4,8350 &0,0050 4,8675 &0,0300 4,9050 &0,0450
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 143,85 3,9150 &0,0275 4,0475 &0,0475 4,2000 &0,0550 4,3100 &0,0525 4,4075 &0,0575
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 183,26 4,9875 &0,0750 5,1450 &0,0400 5,2750 &0,0550 5,3725 &0,0575 5,4725 &0,0550
CBOT Чикаго (Кукурудза) 132,19 3,5975 &0,1125 3,6775 &0,1300 3,8000 &0,1275 3,8850 &0,1150 3,9525 &0,1050

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

309,84 8,4325 &0,2400 8,7125 &0,2225 8,8525 &0,2125 8,9725 &0,2025 9,0825 &0,1975

США. Ставки океанського фрахту на 23 серпня 2019 року

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

«Handymax» 
40&46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 19 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 20
Західна Африка (Нігерія) 51
Східне Середземномор'я (Італія) 39
Західне Середземномор'я (Марокко) 38
Близький Схід (Ірак) 72
Близький Схід (Єгипет) 32
Японія 52 51

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 56
Близький Схід (Єгипет) 50

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 18
Європа (Роттердам) 23

Північно&Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 30
Близький Схід (Ірак) 59
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29
Тайвань 35 33
Південна Корея 27 26
Японія 30 29
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* * *

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.

* * *

5 вересня 2019 року у с. Бердянка Зачепилівського
району Харківської області на базі Приватного сільсько�
господарського підприємства імені Фрунзе пройде шо�

стий тренінг Польової школи фермера Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Тема
заходу: «Обробіток ґрунту в посушливих умовах».
Тренінг пройде в рамках Польової школи фермера
«Ґрунтозберігаючі технології у землеробстві», що є части�
ною проекту «Інтегроване управління природними ре�
сурсами деградованих ландшафтів степової та лісостепо�
вої зон України», та реалізується Продовольчою та
сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фі�
нансової підтримки Глобального екологічного фонду
(ГЕФ).
Господарство імені Фрунзе, де 5 вересня пройде шостий
тренінг Польової школи фермера ФАО, вже 21 рік засто�
совує ґрунтозберігаючий поверхневий обробіток, без ви�
користання плуга, в тому числі і для заробки органічних
добрив. За досягнутим рівнем урожайності культур гос�
подарство є одним з лідерів на Харківщині.
Тренінг складатиметься з теоретичної та практичної ча�
стин. Під час першої частини заходу науковцями Харків�
ського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва будуть представлені наукові дослідження
щодо обробітку ґрунту. 
Під час практичної частини на господарстві можна буде
побачити ефективність застосування різних систем обро�
бітку ґрунту, а також буде представлена їхня агротехніч�
на та економічна ефективність, а також екологічна прий�
нятність.

* * *

546 вересня 2019 року у селі Степове, Тетіївський
район, Київська область, на базі групи компаній «ТАК»
відбудеться VII Битва Агротитанів. Організатори: ГК
«ТАК Агро», компанія «Dykun» і Всеукраїнська аграрна
рада.
У програмі заходу:
— Найбільша в Україні практична демонстрація с/г техні�
ки в польових умовах у наступних демонстраційних
зонах: uлибокорозпушувачі, чизельні плуги, дисколапові
агрегати; cівалки; ,орони і культиватори; jбприскувачі та
розкидачі; комбайни, бункери, зерновози, мульчувачі;
міжрядні культиватори, ротаційні борони; 
— Демонстрація 96�ти високоврожайних гібридів кукуру�
дзи та соняшнику;
— Демонстрація 9�ти технологій живлення й захисту ку�
курудзи та соняшнику;
— Потужна зона тест�драйву автомобілів;
— Ділянки ранніх сходів;
— Вертикальний зріз верхнього шару в зонах обробітку
ґрунту;

— Презентація нових технічних досягнень для підвищен�
ня рентабельності виробництва.

* * *

6 вересня 2019 року у с.Студена Вінницької області
на базі ФГ «Маяк» компанія LNZ Group проведе черговий
День поля у форматі Mini hub. Це нова концепція про�
ведення польових заходів для аграріїв, яка дозволить
побачити технології захисту рослин і використання насін�
ня в різних умовах і наочно оцінити 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 наступні Mini hub, що залишились, можна у
такі дати: Сумська область — 10 вересня; Тернопільська
область — 20 вересня.

* * *

10412 вересня 2019 року у м.Київ (Міжнародний ви�
ставковий центр) проводиться Міжнародна виставка

BAKERY UKRAINE 2019. Проводиться одночасно з вис�
тавками INPRODMASH & UPAKOVKA, SWEETS Ukraine.
Організатор — компанія АККО Інтернешнл.
У спільній діловій програмі заходів, зокрема: 
— Нагородження переможців дегустаційних конкурсів
молочної продукції, хлібобулочної продукції, напоїв;
— 4�а Галузева науково�практична конференція «Молоч�
ний бізнес у сучасних умовах. Передові технології —
перспектива розвитку галузі»;
— 3�я Міжнародна спеціалізована науково�практична
конференція «Інноваційні технології у хлібопекарському
виробництві»; 
— Семінар�практикум «НАССР своїми руками: інновації,
виклики, рішення»;
— 6�а Міжнародна спеціалізована науково�практична
конференція «Здобутки та перспективи розвитку конди�
терської галузі»;
— 8�а Міжнародна спеціалізована науково�практична
конференція «Ресурсо— та енергоощадні технології ви�
робництва і пакування харчової продукції — основні за�
сади її конкурентоздатності».

* * *

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.

* * *

18 вересня 2019 року у селі Велика Олександрівка
Київської області відбудеться X Міжнародна конфе�

ренція «Ефективне управління агрокомпаніями»

(LFM). Організатори — Асоціація «Український клуб аг�
рарного бізнесу» та агенція UCABevent. 
Цьогорічна конференція зосередиться на обговорені
таки питань:
— Агропродовольчий ланцюг: еволюція суперечливих
потреб споживача та суспільства;
— Управління та HR: на шляху до 60 представництв бізне�
су в світі;
— Автоматизація на 360°;
— Агровиробництво майбутнього: як ефективно викори�
стовувати сучасні дані?
— Урбанізація та депопуляція. Як зробити село прива�
бливим для покоління Z?
Участь в LFM — це:
— Унікальний досвід українських та світових експертів;
— Практичні поради і кейси від представників успішних
компаній;
— Обговорення ефективних інструментів, тенденцій та
обмін досвідом;
— Представлення і демонстрація сучасних технологічних
рішень;
— Широкі можливості для нетворкінгу — 500+ спеціалі�
стів з агробізнесу;
— Провідні світові спікери — визнані професіонали у
своїх напрямках;
— Актуальний контент: обговорення «гарячих» проблем
агробізнесу та основних тенденцій;
— 8+ годин спілкування у спеціалізованому професійно�
му середовищі.

* * *

25429 вересня 2019 року у м. Нова Каховка Хер�
сонської області відбудеться ювілейна ХХ Виставка�яр�

марок «Таврійський Ярмарок». Організатори — Хер�
сонська обласна державна адміністрація, ОТГ м. Нова
Каховка, ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійсь�
кого об'єднання територіальних громад».
У ці дні на виставкових площах торгово�розважального
центру «Таврійський ярмарок» в м Нова Каховка Хер�
сонської області буде проходити найбільша виставка�яр�
марок Півдня України. 
Тематичні розділи експозицій: продукти харчування,
промислові товари, будівельна індустрія, автомобілі і
техніка, агропромисловий комплекс, фінанси і інвестиції,
туризм і спорт, народні майстри. На відкритих виставко�
вих площах ХX ювілейної виставки�ярмарки «Таврійсь�
кий ярмарок» традиційно будуть розташовані торговель�
ні павільйони в яких відвідувачі зможуть купити за вигі�
дними цінами м'ясо�молочну та плодоовочеву продукцію
вирощену на родючих ґрунтах Херсонщини. За поперед�
німи заявками, експозиції ювілейного «Таврійського яр�
марку» представлятимуть понад 220 учасників з 19 обла�
стей України.
Виставка�ярмарок «Таврійський ярмарок» в 2019 році
буде складатися з двох частин — експозиційної (вистав�
кові павільйони товарів і послуг підприємців і підпри�
ємств України) і торгової алеї. Традиційно свято ярмарки
проходить в День міста Нова Каховка і супроводжується
культурно�масовими заходами на будь�який смак — від
дитячих конкурсів до знакових фестивалів, де кожен
знайде собі відпочинок і розваги для душі!

* * *

25428 вересня 2019 року в місті Кропивницький (ВК
«AGROEXPO») проходитиме Міжнародна агропроми�

слова виставка з польовою демонстрацією техніки

та технологій «AGROEXPO». Організатори: Міністер�
ство економічного розвитку і торгівлі України, Міністер�
ство аграрної політики та продовольства України, Торго�
во�Промислова Палата України, Кіровоградська обласна
державна адміністрація, Федерація роботодавців Украї�
ни, Асоціація Украгромаш, Асоціація аграрних інженерів.
У програмі виставки AGROEXPO:
— Експозиції вітчизняних та зарубіжних брендів у павіль�
йоні і на відкритих майданчиках на площі 125 тис. м2;
— Демонстраційні покази техніки в роботі;
— Широка ділова програма;
— Експозиція племінних тварин та птиці;
— Виставка автомобілів AutoLand;
— Народний «Покровський ярмарок».

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Витвори мистецтва іноді цікаві не тільки самі

по собі, а й історіями, що з ними пов'язані.

Саме такі цікаві навкололітературні історії і

пропонуються вашій увазі. 

Перше правило…
ЯК ВАМ, мабуть, відомо з популярного фільму: перше

правило бійцівського клубу — нікому не розповідати про

бійцівський клуб. Але звідки взялося це правило?

Чак Паланік, автор роману «Бійцівський клуб», за

яким потім зняли однойменний фільм, якось на відпо�

чинку встряв у бійку. Наслідок — подряпини і синці на

обличчі. 

Але на роботі вважали за чемність не розпитувати ко�

легу, що трапилося, і просто ігнорували цей факт. Так,

власне, і народилася ідея роману. Цікаво, що Паланік під

час роботи над книгою ще кілька разів спеціально влаш�

товував бійки, щоби зрозуміти, як почувається його лі�

тературний герой. 

Катівня в кабінеті №101
ДОВГІ нудні наради і планерки — ненависні пересічним

офісним робітникам. А для непересічних — справжні тор�

тури, що й підтвердив Джордж Оруелл. Коли він прац�

ював диктором на радіо ВВС, йому доводилося брати

участь саме в таких нарадах. Відбувалися вони в кабінеті

№101. Саме цей номер отримала катівня в романі «1984».

Знаменита формула «Двічі по два дорівнює п'яти», на

якій Джордж Оруелл неодноразово наголошував у рома�

ні, спала йому на думку, коли він почув радянське гасло

«П'ятирічку — за чотири роки!».

? — !
ТЕЛЕГРАФ, з його оплатою за кожне слово, зробив спіл�

кування коротким і діловим. Так, 1862 року Віктор Гюго

закінчив роман «Знедолені», робота над яким тривала з

1845 року, і поїхав відпочити. Однак доля свіженадруко�

ваного роману і реакція на нього читачів неабияк його

хвилювали. 

Тож він надіслав своєму видавцеві телеграму з одного

символу «?». Той надіслав у відповідь телеграму теж з од�

ного знака — «!». Роман розходився, як гарячі пиріжки. 

Хто ви, містере Бонд?
АВТОР Бондіани письменник Ян Флемінг захоплювався

орнітологією. Одного разу йому потрапив до рук орніто�

логічний гід по птахам Вест�Індії, написаний Джеймсом

Бондом. Так і народилося ім'я агента. Пізніше, 1962 року,

в інтерв'ю Флемінг розповідав: «Коли писав перший

роман 1953 року, я хотів зробити Бонда дуже нудною, не�

цікавою людиною, з якою щось сталося; я хотів, щоб він

став тупим інструментом... коли я перейнявся пошуком

імені для свого головного героя, я подумав «Боже, це

найнудніше ім'я, яке я коли�небудь чув». 

Книга набула популярності, а ось реальному Джей�

мсу Бонду не дуже подобалося те, що його друзі порівню�

ють його з літературним героєм. 

У лютому 1964 року орнітолог Джеймс Бонд відвідав

Флемінга в його маєтку на Ямайці. В якості компенсації

письменник подарував знавцеві птахів свій новий роман

про Бонда з присвятою: «Справжньому Джеймсу Бонду

від викрадача його особистості».

Бідні акули
АВТОР роману «Щелепи» Пітер Бенчлі згодом екранізо�

ваного Стівеном Спілбергом, в останні роки життя став

затятим захисником акул і морської екосистеми в цілому.

Він написав кілька робіт, в яких піддав критиці негатив�

не ставлення до акул, роздуте в масовій свідомості в тому

числі завдяки «Щелепам».

Фейковий бестселер
ЯКЩО дурницю довести до абсурду, хтось над цією дур�

ницею замислиться. Вочевидь, так вирішив радіоведучий

Джин Шепард, і вигадав свій розіграш. Справа була в

тому, що у 1950�х роках у США списки книг�бестселерів

складалися не тільки за фактичними продажами, але і за

запитами покупців у книгарнях. Радіоведучий вирішив

висміяти цю систему і попросив слухачів свого шоу пита�

ти в магазинах книгу «I, Libertine» вигаданого письмен�

ника Фредеріка Юінга. Цей розіграш дозволив книзі по�

трапити до офіційного хіт�параду бестселерів газети

«Нью�Йорк Таймс». Через деякий час книга з цією на�

звою і псевдонімом дійсно була видана, правда, вже після

викриття розіграшу.

Та вкради вже щось!
АМЕРИКАНСЬКИЙ активіст вкрай лівих поглядів Еббі

Хоффман 1970 року написав книгу «Steal This Book»

(«Вкради цю книгу»), де дав практичні поради по вижи�

ванню і боротьбі в сучасному суспільстві: наприклад, як

дістати безкоштовну їжу й одяг, організувати підпільне

радіо, зробити бомбу в домашніх умовах. Для друку йому

довелося організувати своє видавництво «Pirate Editions»,

оскільки інші видавництва відмовлялися друкувати такий

собі посібник терориста. Більшість магазинів не наважи�

лися її продавати, адже багато людей сприймали заголо�

вок буквально, але вона все одно розійшлася великим на�

кладом за відсутності реклами. Та далі більше: біографіч�

ний фільм про Хоффмана вийшов під назвою «Steal This

Movie» («Вкради цей фільм»), а група «System of a Down»

скористалася ідеєю і випустила платівку «Steal This

Album!».

Мінлива популярність
2000 РОКУ вийшов друком роман Фредеріка Бегбедера

«99 франків», рекомендований до продажу у Франції саме

за такою ціною. Цей же принцип послужив причиною

того, що видання в інших країнах виходило під іншою на�

звою, за відповідним обмінним курсом: «39,90 марок» в

Німеччині, «9,99 фунтів» в Великобританії, «999 ієн» в

Японії і т.д. 2002 року книга була перевидана у зв'язку з

введенням євро і отримала назву «14,99 євро». Через дея�

кий час пік популярності книги пройшов, і її назва і від�

повідно вартість знизилися до EUR6 . Роман, до речі, вис�

міював рекламну галузь і такі ось маркетингові викрутаси. 

Мистецтво не горить
НЕЗАБАРОМ після видання антиутопії Рея Бредбері

«451 градус за Фаренгейтом» видавництво випустило до�

даткову спеціальну серію. 200 примірників роману були

обгорнуті обкладинкою з матеріалу на основі азбесту з

винятковими протипожежними властивостями. Пізніше

цей хід повторив Стівен Кінг, видавши в азбестовою об�

кладинкою невелику партію роману «Та, що запалює по�

глядом».

Літературна поліція
ШНОБЕЛІВСЬКА премія — пародія на престижну між�

народну нагороду Нобелівську премію. Десять Шнобе�

лівських премій вручаються на початку жовтня, тобто в

той час, коли називаються лауреати справжньої Нобелів�

ської премії, — «за досягнення, які змушують спочатку

засміятися, а потім — замислитися». 2009 року в галузі

літератури Шнобелівку отримала Національна поліція

Ірландії. 

А було так. Співробітники Національної поліції Ір�

ландії з 2007 року виписали понад 50 штрафів порушни�

ку правил дорожнього руху, якомусь Право Язди. 50 нео�

плачених квитанцій на одне ім'я викликали певні підозри

в штабі поліцейського департаменту Ірландії, потім ви�

кликали обурення і навіть переполох. Цей невгамовний

Право Язди відзначився численними перевищеннями

швидкості, їздою на червоне світло, хамством на дорогах

і порушеннями правил паркування. Розшукувати зухва�

лого злочинця по всій Ірландії. І навіть у сусідів питали —

але той наче крізь землю провалився.

Аж нарешті хтось здогадався, що Prawo Jazdy польсь�

кою мовою означає «посвідчення водія». Прізвище та ім'я

водія прописані на польських правах трохи нижче і більш

дрібним шрифтом. Представники ірландської поліції

назвали цей прокол «гідним жалю» і запевнили, що біль�

ше таке не повториться. Штрафи залишилися несплаче�

ними.

На церемонії вручення премії представників ірлан�

дської поліції не було. Залишається лише здогадуватися,

що в цій історії примусило замислитися Шнобелівський

комітет. 

Підготував Павло Мороз
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