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Мінагро	
політики
офіційно
приєднали
до МЕРТ
КАБІНЕТ Міністрів України

офіційно приєднав Міністер�

ство аграрної політики та про�

довольства до Міністерства

економічного розвитку і торгів�

лі, яке у свою чергу переймено�

вується на Міністерство розвит�

ку економіки, торгівлі та сільсь�

кого господарства України. Про

це йдеться у відповідній поста�

нові Кабміну №829 від 2 верес�

ня 2019 року, оприлюдненій на

Урядовому порталі.

«Реорганізувати Міністер�

ство аграрної політики і продо�

вольства шляхом приєднання

до Міністерства розвитку еко�

номіки, торгівлі і сільського

господарства», — зазначається

в документі. 

(Повний текст постанови

див. на стор.6).

Осінній 
комплекс	2019
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 4 вересня цього

року в Україні намолочено 39,5

млн т зерна з площі 10,1 млн га,

або 66% до прогнозу, при се�

редній урожайності 39,2 ц/га. В

т. ч. зібрано:

ранніх зернових та зернобо�

бових культур — 39,2 млн т з

9,96 млн га, або 99,9% до прог�

нозу, по 39,4 ц/га;

гречки — 21,0 тис. т з 16

тис. га, або 23%, по 13,4 ц/га;

проса — 95 тис. т з площі 50

тис. га, або 56%, по 19,0 ц/га.

Крім того, соняшнику на�

молочено 1,4 млн т зі 719 тис.

га, або 12%, по 19,5 ц/га; сої зі�

брано 278 тис. т зі 122 тис. га,

або 8%, по 22,7 ц/га.

Найбільший вал зерна на�

молотили аграрії в таких обла�

стях: Одеській і Запорізькій —

3,1 млн т, Харківській — 2,9

млн т, Дніпропетровській — 2,7

млн т, Миколаївській — 2,6

млн т.

Також вже посіяно озимо�

го ріпаку під урожай 2020 року

на 814 тис. га, або 76% до прог�

нозу.

ПІДСУМКОВИЙ цьогоріч Націо�
нальний День ферми було проведе�

но на Черкащині в сільгосппід�

приємстві з промовистою назвою

«Відродження», де одним із видів

діяльності є тваринництво молоч�

ного напрямку. Наразі для Украї�

ни в цілому, а не лише галузі віт�

чизняного АПК (як дехто вважає),

стратегічним питанням є відро�

дження скотарства і безпосе�

редньо виробництва молока, бо

маємо тривожну тенденцію скоро�

чення поголів'я корів не лише в

приватному секторі, а і в агропід�

приємствах. Така ситуація склала�

ся через невизначеність держави

щодо ринку землі, а для тваринни�

ків це питання є дуже актуальним,

як, власне, і для стратегії подаль�

шого розвитку сільського госпо�

дарства країни. 

Захід традиційно було органі�

зовано Асоціацією виробників мо�

лока (АВМ), його основною

темою стало детальне вивчення

алгоритму заготівлі грубих кормів.

Отже, 29 серпня до Шполи

з'їхалися близько 300 фахівців тва�

ринницької галузі — власники та

керівники агропідприємств, вете�

ринари та агрономи молочното�

варних ферм, експерти та кон�

сультанти, фахівці громадських

об'єднань і комерційних компа�

ній, представники влади та ЗМІ.

Програма заходу традиційно

складалася з теоретичної та прак�

тичної частин — виступів експер�

тів та відвідин молочнотоварної

ферми і поля з демопоказом суча�

сної кормозаготівельної техніки.

На жаль, маємо невтішні реалії

вітчизняної молочної галузі: за да�

ними АВМ, у 1�му п/р 2019 року

на 8% скоротилося надходження

молока на переробку. Цьогоріч за

означений період молокозаводи

отримали 1,97 млн т молока проти

2,14 млн т торік. Зменшення ма�

ємо і по сільгосппідприємствах —

1,32 млн т (на 2,9%), і по госпо�

дарствах населення — 445,8 тис. т

(на 23,5%). Щодо якості, зазнача�

ють в АВМ, об'єм екстра ґатунку

становив 340,3 тис. т (19,2% від

загального обсягу), вищого —

498,3 тис. т (28,1%), першого —

473,5 тис. т (26,7%), другого —

31,4 тис. т (24,3%), а неґатункової

сировини — 30,5 тис. т (1,7%).

Щоправда, за рахунок агропід�

приємств зросла частка молока

екстра ґатунку на 18,3% проти

аналогічного періоду 2018 року.

Тож проведення днів ферми

покликано зупинити процес змен�

шення виробництва молока, вихо�

дячи з досвіду успішних молоча�

рів, як, наприклад, фахівці шпо�

лянського «Відродження».

Продовження на стор. 8

Відродження молочних традицій 
виробництва і споживання 

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЄС КАЖЕ ´ЗАСЬª УКРАЇНСЬКИМ
ПЛОДООВОЧЕВИМ ПРОДУКТАМ?!

З початку вересня 2019 року ЄС заблокував
імпорт низки плодоовочевих продуктів з
України. Наша країна потрапила під обмеження,
пов'язані з пересторогою щодо імпорту до ЄС
плодоовочевої продукції, яка походить із країн,
що не є членами ЄС. 
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ОФІЦІЙНО
´МЕТА МОЄЇ КОМАНДИ ó 
СТВОРИТИ 1 МЛН РОБОЧИХ МІСЦЬª...
Головний виклик для нового уряду — досягти
зростання економіки України мінімум на 40%
протягом п'яти років. Такою заявою почав
перше засідання нового Кабінету Міністрів
України Прем'єр3міністр Олексій Гончарук.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ОЛІЙНО�ЖИРОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ МАЄ
СЬОГОДНІ ДИНАМІКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У тому числі і завдяки ухваленим 20 років тому
урядовим рішенням. Про це розповів Степан
Капшук, генеральний директор асоціації
«Укроліяпром», під час VII Міжнародної
конференції «Black Sea Oil Trade32019»
5 вересня в Києві.

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

05.09.2019

Зміна 
за тиж#

день

Зміна 
з початку

року
PFTS індекс (UA) 528,2 #0,1% #5,6%
РТС (RU) 1338,1 4,7% 25,2%
WIG 20 (PL) 2096,0 #0,1% #8,9%
WIG Ukraine (PL) 402,4 0,8% #4,7%
DAX* (DE) 12123,7 2,7% 14,8%
S&P 500* (US) 2966,3 1,8% 18,3%



Уряд звільнив заступників 
аграрного міністра
4 ВЕРЕСНЯ Кабінет Міністрів України звільнив чо�

тирьох заступників міністра аграрної політики та про�

довольства України — Ольгу Трофімцеву, Олену Кова�

льову, Володимира Топчія та Віктора Шеремету. Відпо�

відні рішення оприлюднені на Урядовому порталі.

Ольга Трофімцева з 2016 року обіймала посаду за�

ступника міністра аграрної політики та продовольства

України з питань європейської інтеграції. З лютого по

серпень 2019 року була в. о. міністра аграрної політики

та продовольства.

В Україні стартував 
сезон цукроваріння
ПЕРШОЮ 1 вересня виробництво цукру розпочала

компанія «Радехівський цукор», повідомляє прес�служ�

ба НАЦУ «Укрцукор».

За словами агронома�ґрунтознавця підприємства

Василя Косаря, на полях «Західного Бугу», що є сиро�

винною зоною Радехівського цукрового заводу, збір

цукрових буряків розпочався з 27 серпня. Загальна

площа збору становить 8,2 тис. га, а копати планують

до 5 грудня, в залежності від погодних умов.

«Цього року більшість цукрових заводів відклали по�

чаток нового сезону переробки буряків на пізніші стро�

ки. Причиною, як зазначалося, стали несприятливі по�

годні умови, оскільки в більшості регіонах України через

спекотну та суху погоду утворилась ґрунтова кірка, що

ускладнює технологічний процес збирання врожаю. В

інших частинах країни через сильні дощі знизилась цук�

ристість коренеплодів, тому аграрії припинили польові

роботи, очікуючи підвищення якісних показників вро�

жаю. Саме ці фактори впливають на зниження темпів

копання цукрових буряків», — ідеться в повідомленні.

Очікується, що ситуація на полях покращиться, і

більшість заводів запрацюють до кінця вересня. Зага�

лом, в новому сезоні працюватимуть 32 цукрових за�

води, що, порівняно з минулим роком, менше на 10

заводів.

В Україні запатентовано
«пасіку майбутнього»
ГРУПА українських та польських інженерів розробила

«пасіку майбутнього», в якій кожен «розумний» вулик

обладнано електронними IT�пристроями, що переда�

ють інформацію про життя бджіл пасічникам на смарт�

фон. Про це пише Аgri�gator.

Крім України, «пасіки майбутнього» вже кілька

років успішно працюють в Канаді та Польщі. Готується

відкриття пасік у США, Ізраїлі та інших країнах Європи.

З кожним роком до команди розробників приєдну�

ється дедалі більше інженерів, науковців, професійних

бджолярів із багатьох країн світу.

Однак запатентували своє ноу�хау автори ідеї саме в

Україні. «Пасіки майбутнього» дозволять створити в

країні абсолютно новий ринок — ринок запилення,

ефект від якого оцінюється, за різними джерелами, від

$2 до $4 млрд щороку», — розповідає автор ідеї проекту

Ігор Курдін.

Аналітики прогнозують
рекордний врожай ріпаку
ЗА ОПЕРАТИВНИМИ даними, до кінця серпня зби�

рання ріпаку завершилася по всій території України.

При цьому аналітики ІА «АПК�Інформ» попередньо

оцінюють урожай в обсязі 3,3 млн т, що на 16% вище

показника 2018 року і є абсолютним рекордом для Ук�

раїни.

Також в сезоні 2019/20 в Україні очікується подаль�

ше збільшення внутрішньої переробки ріпаку — до 370

тис. т, що на 11% перевищить результат минулого МР.

У зв'язку з цим існує потенціал зростання виробниц�

тва й експорту ріпакової олії на 10% — до майже 160 тис.

т, виробництва ріпакового шроту на 10% — до 200 тис. т,

його відвантажень на 16% — до 190 тис. т. При цьому

всі зазначені показники досягнуть рекордних значень

(на цю тему також див. матеріали стор. 13 поточного

номера — прим. ред.)

Орендна плата за сільсько�

господарські землі в Україні

перевищила рівень окремих

країн Європейського Союзу,

поінформувала заступник

директора ННЦ «Інститут аг�

рарної економіки», д.е.н.

Ольга Ходаківська.

ЗА її словами, нині середньорічна

орендна плата за землі сіль�

госппризначення в Україні для зе�

мель державної власності досягла

120 EUR/га, приватної — 100�105

EUR/га. При цьому вона переви�

щила плату за орендовані угіддя у

Словаччині (50 EUR/га), Латвії

(57 EUR/га), Естонії (58 EUR/га),

Хорватії (69 EUR/га), Литві (99

EUR/га) та Чехії (104 EUR/га), а

також наближається до рівня від�

повідного показника у Словенії

(134 EUR/га),  Іспанії  (148

EUR/га), Угорщині (160 EUR/га)

та Швеції (160 EUR/га).

За результатами досліджень

науковців «ІАЕ», в деяких обла�

стях України: Хмельницька (278

EUR/га), Вінницька (255 EUR/га)

та Полтавська (237 EUR/га), — по

землях державної власності, а

також у Черкаській (250 EUR/га)

щодо приватних земель, — оренд�

на плата за сільгоспземлі вже пе�

ревищила рівень Франції (215

EUR/га),  Люксембургу (244

EUR/га) і наближається до показ�

ників Австрії (288 EUR/га) та Ір�

ландії (295 EUR/га).

Це при тому, що частка оренд�

ної плати у структурі собівартості

українських аграріїв залишається

порівняно високою і становить

11�13%, наголосила експерт.

Таким чином, вважає вона,

звинувачення у бік орендарів, що

вони сплачують «мізерну» оренд�

ну плату, не завжди обґрунтовані.

З кожним роком середній роз�

мір орендної плати в Україні зрос�

тає, а самі форми її виплат та

умови розрахунку вдосконалю�

ються. Зокрема, суттєво зросла

частка виплат у грошовій формі.

Нині вона становить близько 60%

проти 25% 2010 року.

Таким чином, в Україні спо�

стерігається тенденція підвищен�

ня орендної плати за землі сільсь�

когосподарського призначення.

Утім слід пам'ятати, що вона виз�

начається рівнем віддачі гектара

сільгоспугідь та його родючістю,

рівнем конкуренції на ринку прав

оренди, а також термінами орен�

ди, підсумувала О. Ходаківська.
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Орендна плата за с/г землі
в Україні більша за країни ЄС 

За даними ДФС України. Джерело: Мінагрополітики України, https://minagro.gov.ua

Експорт з України зернових, зернобобових та борошна станом на 03.09.2019

С/г продукція
Всього, 

тис. тонн

У тому числі: +/	 до відпов. дати
2018 року

Експорт 
2018/19 МРза добу за вересень

Зернові та зернобобові, всього 8922 166 173 3411 49995
пшениця 4958 143 146 2066 15579
ячмінь 2096 22 26 730 3692
жито 1,9 0 0 #17,8 87,8
кукурудза 1851 0 0 659 29822
Борошно пшеничне, тис. тонн 49,7 1,1 1,1 22,2 300
Борошно інше, тис. тонн 0,5 0 0 0,3 1,4
Борошно разом, тис. тонн 50,2 1,1 1,1 22,5 301,4
Експорт разом (зерно+борошно) 8989 168 175 3441 50397



Відбувається подальше упо�

вільнення інвестиційної ак�

тивності в сільському госпо�

дарстві, повідомляють в

ННЦ «Інститут аграрної еко�

номіки». Як зазначає про�

відний науковий співробіт�

ник відділу інвестиційного

та матеріально�технічного

забезпечення інституту Ми�

кола Кісіль, це підтверджу�

ється даними статистики. 

ТАК, у січні�червні 2019 року

капітальні інвестиції у сільське

господарство склали 23333,8

млн грн, тобто лише 83,1%

проти відповідного періоду 2018

року, поінформував експерт.

При цьому частка сільського

господарства у загальному обся�

зі капіталовкладень по державі,

які зросли на 7,5%, навпаки,

скоротилася з 12,8% до 10,0%.

Натомість капітальні інве�

стиції у виробництво продукції

харчової промисловості за шість

місяців 2019 року порівняно з

відповідним періодом 2018 року

зросли на 52,7%.

Попри значний інвестицій�

ний спад у сільському господар�

стві, воно поки що зберігає пріо�

ритетність в інвестиційному

циклі Саймона Кузнеця, підкре�

слив Микола Кісіль. Так, на 1

грн капітальних інвестицій вкла�

день у харчову промисловість у

січні�червні 2019 року припада�

ло 1,65 грн цих вкладень у

сільське господарство. Порівня�

но з відповідним показником

січня�червня минулого року,

який становив 2,82 грн, рівень

цієї пріоритетності суттєво зни�

зився.

Інвестиційний спад у сільсь�

кому господарстві відбувається,

зокрема, по найбільш цінних

довгострокових біологічних ак�

тивах рослинництва і тварин�

ництва. Їх частка у вкладеннях в

економіку зменшилася з 1,9% у

2015 році до 1,0% за січень�чер�

вень цього року. Втім, цей нега�

тивний процес дещо компенсу�

ється подвійним зростанням пи�

томої ваги інвестицій у землю,

зауважив вчений.

На його думку, існує чимало

причин значного уповільнення

інвестиційної діяльності сільсь�

когосподарських виробників,

абсолютна частка капітальних

інвестицій яких здійснюється за

рахунок власних джерел фінан�

сування.

Серед них, зокрема, загальне

погіршення умов для цієї діяль�

ності, посилення ризиків, очіку�

вання інвесторів на подальше

зниження рівня окупності витрат

по їх проектах, високі ставки по

інвестиційних кредитах, відсут�

ність дієвої державної політики

щодо підтримки сільськогоспо�

дарських виробників, особливо

малого агробізнесу та економіч�

ної діяльності селянських госпо�

дарств, втрата більшістю націо�

нальних агрокомпаній довіри на

фондових ринках, недостатньо

ефективний інвестиційний ме�

неджмент агрокомпаній тощо.

Однак оскільки сільськогос�

подарське виробництво, яке ви�

користовує відновлювані джере�

ла космічної енергії, води, вітру і

землі, також дає продукцію у

більшість сфер економіки, інве�

стиційний спад у ньому може

викликати негативні результати

в економіці.

Аби мінімізувати можливі

негативні наслідки, необхідно

сформувати сприятливу для ро�

звитку аграрної сфери стратегію

держави та нарешті розпочати

проводити відповідну аграрну

політику. Вже при формуванні

бюджету на наступний рік слід

передбачити дієві заходи щодо

призупинення інвестиційного

спаду в сільському господарстві,

підсумував Микола Кісіль.
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Науковці говорять про спад 
інвестицій в сільське господарство 

Рада скасувала депутатську 
недоторканність 
ВЕРХОВНА Рада ухвалила в другому читанні закон

№7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції Укра�

їни (щодо недоторканності народних депутатів Украї�

ни)», який має набути чинності 1 січня 2020 року. За від�

повідний закон проголосували 373 народних депутати

при мінімально необхідних 300.

Законопроект №7203 був зареєстрований у парла�

менті 8�го скликання п'ятим Президентом Петром По�

рошенком. Ним передбачено виключення зі статті 80

Конституції положення, що гарантує парламентаріям

депутатську недоторканність, а також неможливість

бути притягнутими до кримінальної відповідальності,

затриманими чи заарештованими без згоди Верховної

Ради. 

Таким чином, у статті 80 Конституції України зали�

шиться лише норма про те, що народні депутати не не�

суть юридичну відповідальність за результати голосуван�

ня або висловлювання у парламенті та його органах, за

винятком відповідальності за образу чи наклеп. Документ

направлено на підпис Президенту України. 

Уряд пропонує продавати 
сільгоспземлі й іноземцям, 
але з умовами
ПІСЛЯ відкриття ринку землі в Україні іноземні громадя�

ни зможуть купувати землю за умови, якщо вони зареєс�

трують юридичну особу в Україні і сплачуватимуть в ній

податки. Про це заявив Прем'єр�міністр України Олек�

сій Гончарук, повідомила 2 вересня прес�служба уряду.

«Нам потрібно дозволити операції з землею для всіх,

хто має можливість її обробляти. У тому числі для іно�

земних громадян, але за умови, якщо вони реєструють

юридичну особу в Україні і платять тут податки», — ска�

зав О. Гончарук.

Крім того, Прем'єр�міністр додав, що він і його ко�

манда разом з експертами Світового банку прорахували

25 сценаріїв, за якими можна відкрити ринок землі в Ук�

раїні.

«Ми подивилися на те, в яких комбінаціях ефект від

відкриття землі буде максимальним. За якою моделлю

реформи ми як українці зможемо отримати максимальне

економічне зростання, а 1% зростання ВВП — це при�

близно 15 млрд грн додаткових коштів у бюджеті», — роз�

повів урядовець.

Уряд готує здешевлення 
кредитів для фермерів
УРЯД України готує інструмент здешевлення кредитів

для фермерів в формі компенсації кредитної ставки. Про

це заявила міністр фінансів України Оксана Маркаро�

ва, повідомило 3 вересня ІА УНІАН.

«Ми готуємо інструмент, який допоможе фермерам

отримати довгострокове і дешеве кредитування. Це буде

фонд, в якому будуть частково державні кошти і частко�

во кошти міжнародних партнерів, який буде працювати з

усіма банками України для того, щоб компенсувати кре�

дитну ставку», — сказала О. Маркарова.

Держпідтримка	2019 
ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики, за 7 місяців поточного

року, станом на 4 вересня за даними реєстрів від уповно�

важених банків та Укрдержфонду фермерським госпо�

дарствам перераховано 138271,59 грн відповідно до бю�

джетної програми «Фінансова підтримка розвитку фер�

мерських господарств». Така сума нарахована за період

грудень — червень поточного року.

Зокрема, кошти нараховані за наступними напря�

мами:

часткова компенсація вартості техніки та обладнан�

ня — 57,5 млн грн (1066 отримувачів);

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь

— новоствореним фермерським господарствам — 7,6 млн

грн (136 отримувачів);

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь

для фермерських господарств (крім новостворених) — 30

млн грн (983 отримувача);

здешевлення кредитів — 31,1 млн грн (965 отримува�

чів);

часткова компенсація витрат, пов'язаних з наданими

сільськогосподарським підприємствам дорадчих послуг

— 177,5 тис. грн (30 отримувачів);

часткова компенсація вартості насіння — 11,7 млн

грн (277 отримувачів);

часткова компенсація вартості насіння (залишок за

2018 рік) — 197,5 тис. грн (7 отримувачів).

Затверджено критерії 
ступенів ризику 
для зберігання зерна
КАБІНЕТ Міністрів України затвердив критерії, за

якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос�

подарської діяльності із зберігання зерна та продуктів

його переробки. Відповідну постанову №787 від 21 сер�

пня 2019 р. опубліковано на урядовому порталі.

Уточнюється, що документ також визначає періодич�

ність проведення планових заходів державного нагляду

Державною службою з питань безпеки харчових продук�

тів і захисту споживачів.

Згідно з документом, до критеріїв, за якими оцінюєть�

ся ступінь ризику від провадження господарської діяльно�

сті зі зберігання зерна та продуктів його переробки, зокре�

ма, відноситься вид господарської діяльності та кількість

порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна,

виявлених за результатами заходів державних перевірок.



Будь�яка держава в першу

чергу і, за можливостями,

сповна використовує свій

власний природний потен�

ціал. Україна володіє дуже

серйозними транспортно�

транзитними ресурсами,

але воліє про них більше го�

ворити, ніж ними користува�

тися. Таким чином, вона їх

навіть не консервує, а про�

сто втрачає! 

ТОМУ нині, не гаючи часу, слід

розробити та реалізувати транс�

портно�транзитну стратегію, яка

повинна мати середньо� і довгос�

троковий вимір, ґрунтуватися на

приватно�державному партнер�

стві, використанні всіх транспорт�

них можливостей та вітчизняному

індустріальному потенціалі.

Одним із базових проектів страте�

гії, який допоможе країні перетво�

ритися на реально незалежну в

економічному сенсі, може стати

мультимодальний проект «Висо�

кошвидкісні магістралі «Китай�

Україна�ЄС». Про це президент

УСПП Анатолій Кінах сказав на

початку круглого столу «Потен�

ційні інвестиції в Україну. Транзит

як шанс на завантаження еконо�

міки та модернізації транспортно�

го машинобудування», що відбув�

ся в агентстві «Укрінформ». Орга�

нізаторами виступили асоціація

«Високошвидкісні магістралі» та

Українсько�арабська ділова рада.

Президент Асоціації «Висо�

кошвидкісні магістралі» Віктор

Мироненко та голова правління

Асоціації Сергій Рудковський

презентували проект «Китай�Ук�

раїна�ЄС» із транзитом вантажу

через Україну. Він включає не

менше 10 країн�партнерів за Ка�

спійсько�Чорноморським марш�

рутом і є по суті Новим шовко�

вим шляхом, копіюючи шлях, на�

несений на мапи знаним ман�

дрівником Марко Поло. З цим

проектом знайомі багато країн,

які висловлюють як політичну

підтримку, так і зацікавленість в

інвестуванні.

Ця магістраль є справді іннова�

ційною. Локомотиви будуть здатні

при перевезенні вантажів розвива�

ти швидкість до 300�350 км/км,

використовуватиметься система

струнного транспорту, лінія прой�

де через два моря (Каспійське,

Чорне), північ Індії і вийде корот�

ше, ніж будь�яка інша, можлива

між Китаєм та Європою.

У разі успіху проект стане про�

ривним для України, дозволить

значно збільшити доходи, залучи�

ти мільярди інвестицій в економі�

ку в цілому, в транспортну галузь,

машинобудування, будівництво

інфраструктури тощо. Сотні тисяч

робочих місць будуть створені в 20

суміжних сферах економіки. 

Президент Українсько�арабсь�

кої ділової ради Шейх Емад Абу

Алруб запевнив учасників кругло�

го столу, що арабський світ має

неабиякій інтерес до проекту і го�

товий інвестувати в нього значні

кошти. 

Учасникам круглого столу по�

відомили, що наприкінці жовтня

в Турині, Італія, відбудеться біз�

нес�форум задля  відкритої укра�

їнсько�італійсько�китайської дис�

кусії на тему «Ділові можливості

та міжнародна співпраця у трикут�

нику Україна�Італія�Китай на Но�

вому Шовковому шляху», у тому

числі стосовно проекту «Висо�

кошвидкісні магістралі «Китай�

Україна�ЄС». 

Отже, підтримка керівництва

країни, лобізм серед інших держав

— потенційних учасників на сам�

ому високому рівні, ретельне від�

працювання деталей — ось що

зараз потрібне, щоб зрушити ам�

бітний проект з місця. Учасники

круглого столу вирішили підготу�

вати та підписати відповідні листи

на ім'я Президента та Прем'єр�мі�

ністра України, щоб заручитися їх

підтримкою.
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Україна на Новому шовковому шляху

«Укрзалізницю» реструктурують 
ПЛАН реструктуризації АТ «Укрзалізниця», який передбачає поділ ком�
панії на інфраструктурного, вантажного і пасажирського операторів, а
також виробничий блок, буде готовий до кінця 2019 року. Про це поін�
формував голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, повідо�
мляє прес�служба компанії.
Він зазначив, що Прем'єр�міністр України Олексій Гончарук та міністр
інфраструктури Владислав Криклій підтримують європейську модель
реструктуризації «Укрзалізниці».
«Головне в ній, що інфраструктура залишається в державному регулю�
ванні, а пасажирські і вантажні перевезення здійснюються на ринкових
умовах», — акцентував Є. Кравцов.

«Укрзалізниця» на 1 млн тонн 
наростила перевезення зернових
З ПОЧАТКУ маркетингового року «Укрзалізниця» перевезла 6,6 млн
тонн зернових. Це на 1 млн тонн більше показника аналогічного періо�
ду минулого року. Про це сказав голова правління АТ «Укрзалізниця»
Євген Кравцов, повідомляє прес�служба компанії.
«Не словом, а ділом доводимо, що «Укрзалізниця» готова до переве�
зення цьогорічного врожаю зернових. Маємо достатньо зерновозів та
локомотивів, а формула успіху проста — ритмічність перевезень. Тож
очікуємо від наших партнерів�зернотрейдерів подальшої злагодженої
роботи, коли перевезення рівномірно розподілені впродовж усього
року», — наголосив керівник компанії.
Він зазначив, що з початку року «Укрзалізниця» з власного вагонного
парку щодня формує 10�12 маршрутів, що значно поліпшує логістику
зернових вантажів. «Наразі поставлене завдання до кінця вересня
збільшити кількість маршрутів до 15 одиниць. Частина їх піде за чітким
графіком», — додав чиновник.
Крім того, 6 серпня 2019 року «Укрзалізниця» відновила аукціони в си�
стемі Prozorro.Продажі щодо реалізації послуг на перевезення в зерно�
возах власності компанії за маршрутними відправками.
Нагадаємо, загальний робочий парк зерновозів в Україні складає 23,8
тис. вагонів. У порівнянні з минулим роком його збільшено на 13%.

НОВИНИ ï СТИСЛО



Компанія «НІБУЛОН» визна�

на переможцем конкурсу

«Кращий підприємець року

міста Миколаєва» у номіна�

ції «Кращий роботодавець».

Протягом декількох років

підприємство визнають кра�

щим роботодавцем серед

багатьох номінантів за ре�

зультатами різних конкурсів

і рейтингів обласного, все�

українського та навіть між�

народного рівнів.

Так, 4 вересня відбулася урочиста

церемонія нагородження пере�

можців щорічного міського кон�

курсу, приуроченого до Дня під�

приємця. Захід спрямований на

виявлення найкращих представ�

ників підприємницьких структур,

які створюють сприятливий клі�

мат для налагодження співробіт�

ництва органів місцевого самов�

рядування, громадських організа�

цій та установ для подальшого

розвитку малого і середнього під�

приємництва в місті.

Вітаючи гостей і учасників за�

ходу, миколаївський мер Олек�

сандр Сєнкевич наголосив, що

всі учасники, а особливо пере�

можці конкурсу, є гордістю міста

та потужною рушійною силою у

розбудові економічної складової

Миколаєва, а також вручив гра�

моти і нагороди переможцям.

З 1991 року і  до сьогодні

одним із головних завдань ком�

панії «НІБУЛОН» залишається

розбудова економіки України та

створення робочих місць для

своїх громадян. Кожен рік ком�

панія зростала і створювала все

більше робочих місць по всій

країні, у тому числі й у рідному

Миколаєві.  Нині у компанії

працює вже понад 7 тисяч фахів�

ців. Про це, отримуючи відзнаку,

розповів заступник генерального

директора з торгівлі ТОВ СП

«НІБУЛОН» Володимир Сла�

вінський:

«Від імені всієї нашої компа�

нії я щиро дякую за таку почесну

нагороду, що стає визнанням ва�

жливості справ, які ми робимо

кожного дня. Хочу зазначити, що

саме забезпечення якісних і ком�

фортних, насправді європейських

умов праці та створення нових

робочих місць для нашої компанії

є пріоритетним завданням.

Також Володимир Славінсь�

кий анонсував майбутню мас�

штабну подію для компанії та

всієї України, яка вже 20 вересня

2019 року відбудеться на території

суднобудівно�судноремонтного

заводу «НІБУЛОН» — міжнарод�

ний форум «TRANS EXPO

ODESA�MYKOLAIV 2019» та

міжнародна виставка, присвяче�

на суднобудуванню. Тож, кори�

стуючись нагодою, заступник

гендиректора запросив на захід

представників депутатського кор�

пусу та очільників міста, а також

містян і гостей славетного міста

корабелів.

Зазначимо, що у квітні цього

року ТОВ СП «НІБУЛОН» виз�

нано «Найпривабливішим робо�

тодавцем України в галузі сільсь�

кого господарства 2019 року» за

результатами міжнародного дос�

лідження Randstad Employer

Brand Research, що охопило біль�

ше 200 тисяч респондентів у ціло�

му світі. До числа переможців

компанія потрапила разом із

такими світовими брендами, як

Samsung, Adidas, ArcelorMittal.

Протягом майже трьох десят�

ків років компанія «НІБУЛОН»

залишається одним із пріоритет�

них місць роботи для молодого

покоління та вже дорослих висо�

копрофесійних фахівців. Для

компанії це є показником вірно

обраного вектору руху і розвитку.

У компанії завжди готові залучи�

ти до нібулоніської команди всіх,

хто вміє творчо мислити та нат�

хненно працювати.

Наймолодша філія компанії

«НІБУЛОН» упевнено впри�

тул наблизилася до познач�

ки у 100 тисяч тонн прийня�

того збіжжя. Новозбудова�

ний перевантажувальний

термінал філії «Тернівська»

у Вільнянському районі За�

порізької  області ,  що 2

липня був урочисто введе�

ний в експлуатацію, днями

відзначив лише два місяці

від початку своєї роботи.

ЗА ЦЕЙ короткий, але резуль�

тативний період роботи під�

приємство вже прийняло по�

над 95 тис. тонн збіжжя від міс�

цевих сільгоспвиробників.

Таким чином чотирьом тися�

чам вантажівок не довелося

їхати за сотні кілометрів через

Запоріжжя, дамбу гідроелек�

тростанції до перевантажуваль�

них терміналів у Біленькому та

Кам'янці�Дніпровській,  а

також до портових міст Украї�

ни за 400�450 км. 

Рівно місяць цей підрозділ

відвантажує збіжжя і на вод�

ний транспорт, яким зерно зі

славетного козацького краю

доставляється до морського

термінала компанії у Микола�

єві або одразу на зовнішній

рейд. Так, за місяць тут уже за�

вантажили 24 несамохідних

судна нібулонівського флоту,

транспортувавши водними

шляхами України 34 тис. тонн

зернових культур.

Зважаючи на те, що потуж�

ності лише цього об'єкта дозво�

ляють приймати 300 тис. тонн

зерна на рік, то завдяки його

роботі автошляхи області бу�

дуть розвантажені на понад 12,5

тис.  вантажівок щороку.  А

кожна тонна продукції, переве�

зена водним транспортом,

значно заощаджує бюджетні

кошти на ремонт дорожнього

покриття.

Переваги від роботи нового

нібулонівського перевантажу�

вального термінала, що, до

речі, став уже третім об'єктом

компанії на Запоріжжі, оціни�

ли не тільки аграрії Запорізької

та Дніпропетровської областей,

а й Харківської і навіть деяких

районів Полтавської й Донець�

кої областей. Завдяки близько�

му розташуванню безпосе�

редньо до виробників сільсько�

господарської продукції та

якісній організації роботи філії

«Тернівська», аграрії мають

змогу ефективно реалізовувати

збіжжя, встигаючи за день зро�

бити 3�4 рейси одним транс�

портним засобом (що, безумов�

но, є важливим фактором у пе�

ріод заготівлі). 

Крім того, через скорочення

плеча доставки підвищується

економічна доцільність вико�

ристання саме малотоннажно�

го транспорту та зменшується

залежність від найманого авто�

транспорту. Таким чином сіль�

госпвиробники мають змогу

значно заощадити свої кошти й

інвестувати їх у розвиток влас�

них підприємств.
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Перші 100 тисяч філії «Тернівська»

«НІБУЛОН» — роботодавець року

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



НОВОСПЕЧЕНІ міністри вперше

зібралися на урядове засідання у

вівторок, 2 серпня, після наради у

Президента України Володимира

Зеленського.

Перше засідання нового, 23�го

за ліком, уряду стало організацій�

ним. На ньому високопосадовці

ухвалили документ, який дозволяє

міністрам нового уряду фактично

прийняти управління існуючими

міністерствами. 

Також урядовці домовилися

про максимально швидкий пере�

хід від паперового до електронно�

го документообігу між органами

державної влади. «Ми обіцяли

«державу у смартфоні» — от ми і

починаємо її будувати максималь�

но швидко. Дуже сподіваюся, що

1 жовтня нам вдасться цілком від�

мовитися від паперового обміну

документами між органами дер�

жавної влади», — спрогнозував

Олексій Гончарук.

Секрет 
зростання на 40%
ЦИФРА зростання ВВП України

за п'ять років на 40% взята не «зі

стелі», запевнив журналістів новий

Прем'єр. Уряд має ґрунтовні роз�

рахунки. Їх можна буде побачити

після публікації документу «Про�

грама діяльності уряду», який буде

представлений парламенту за мі�

сяць. За цей термін міністри і

прем'єр мають з'ясувати, що реаль�

но відбувається в міністерствах,

визначити, чи дійсно обґрунтовані

цифри про ресурси, а відтак — за�

плановані можливості розвитку. 

За рахунок чого задеклароване

зростання ВВП на 40%? Насампе�

ред, іноземних інвестицій, лібера�

лізації економіки, за рахунок

зменшення ролі держави на рин�

ках, що створить більш сприятли�

ві умови для бізнесу. «Ми розрахо�

вуємо, що в нових обставинах, які

будує уряд, український малий і

середній бізнес отримають змогу

розвиватися з принципово іншим

рівнем інтенсивності, ніж рані�

ше», — вважає голова Кабміну.

Перше рішення — 
свобода бізнесу
ПЕРШОЮ ухвалою нового Каб�

міну стало рішення про ліквідацію

економічного підрозділу Націо�

нальної поліції — Департаменту

захисту економіки. «Більше полі�

цейські не повинні втручатися в

діяльність бізнесу», — наголосив

Прем'єр�міністр. За його словами,

лише цього рішення для потрібної

лібералізації українського бізнесу

недостатньо. Це перший крок, але

він є символічним. 

Підрозділ Нацполіції, який

опікувався економічними питан�

нями, а насправді став джерелом

багатьох історій з тиском на бізнес

— іде в історію (дуже хочеться в це

вірити). Після цього ще потрібно

внести зміни до законодавства Ук�

раїни. Слід вирішити питання під�

слідності та створити правоохо�

ронний орган, який опікувати�

меться економічними питаннями. 

Зараз стало зрозуміло, що для

розв'язання задач економічної

безпеки більшою мірою буде при�

датний аналітичний, а не силовий

орган. В уряді розраховують, що у

найближчі два�три місяці цей

закон буде розглянутий і підтри�

маний Верховною Радою. 

Прем'єр�міністр впевнений,

що аналогічну трансформацію

економічного підрозділу має про�

вести і СБУ.

Логіка
трансформації
міністерств
ЗА СЛОВАМИ Олексія Гончару�

ка, очолюваний ним уряд сповідує

підхід: що менше органів влади —

то краще. Чим менше осіб, тим

простіше організувати роботу.

«Якщо уряд складається, примі�

ром, із 25 осіб, то працювати дуже

важко. Тому із самого початку пе�

реслідували мету — зменшити

кількість міністерств», — зазначив

урядовець 

Україна має багато секторів

економіки, які заслуговують осо�

бливої підтримки. На лідерських

позиціях називають ІТ�галузь, аг�

рарний сектор тощо. Утім, політи�

ка пріоритетного розвитку всіх

сфер економіки має формуватися

Міністерством економічного ро�

звитку. Саме на це відомство по�

кладено завдання збільшення тем�

пів зростання економіки країни. 

Стосовно злиття Міністерства

аграрної політики та продоволь�

ства з Міністерством економічно�

го розвитку Прем'єр висказався

лаконічно: «Вітчизняний агросек�

тор дуже важливий для України,

та він все одно є частиною еконо�

міки».

За 28 років незалежності України новообраний

уряд Олексія Гончарука став 23�м за ліком. 

РАЗОМ із тим, деякі вітчизняні політичні діячі були

призначені двічі очільниками Кабінету Міністрів Ук�

раїни. Однак і тут є розбіжності — дехто з Прем'єр�мі�

ністрів отримував цю посаду в продовження попе�

реднього терміну перебування при владі. А є і такі, хто

знову посідав це крісло з певним часовим інтервалом. 

Пересічного громадянина така інформація може

збити з пантелику. Ну спробуйте, не підглядаючи у на�

ступні рядки тексту, згадати когось, відповісти на запи�

тання: хто був двічі Прем'єр�міністром України? І

скільки таких людей було?

Один? Двоє чи навіть троє? Тут, як кажуть, залежить

від того, як рахувати. Якщо взагалі по кількості призна�

чень — то таких аж п'ятеро: Павло Лазаренко (так!),

Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Микола Азаров і

Арсеній Яценюк. І якщо троє з них, можна сказати,

просто продовжили свої повноваження — припинили

за одним документом і знову пристали на посаду за

іншим, то Янукович і Тимошенко очолювали Кабмін

двома пришестями. 

• Уряд Вітольда Фокіна (1990�1992)

• Уряд Валентина Симоненка (1992)

• Уряд Леоніда Кучми (1992�1993)

• Уряд Юхима Звягільського (1993)

• Уряд Віталія Масола (1994�1995)

• Уряд Євгена Марчука (1995�1996)

• Перший уряд Павла Лазаренка (1996)

• Другий уряд Павла Лазаренка (1996�1997)

• Уряд Василя Дурдинця (1997)

• Уряд Валерія Пустовойтенка (1997�1999)

• Уряд Віктора Ющенка (1999�2001)

• Уряд Анатолія Кінаха (2001�2002)

• Перший уряд Віктора Януковича (2002�2004)

• Перший уряд Юлії Тимошенко (2005)

• Уряд Юрія Єханурова (2005�2006)

• Другий уряд Віктора Януковича (2006�2007)

• Другий уряд Юлії Тимошенко (2007�2010)

• Перший уряд Миколи Азарова (2010�2012)

• Другий уряд Миколи Азарова (2012�2014)

• Перший уряд Арсенія Яценюка (2014)

• Другий уряд Арсенія Яценюка (2014�2016)

• Уряд Володимира Гройсмана (2016�2019)

• Уряд Олексія Гончарука (2019�...)

Самим швидкоплинним виявився термін другого за

ліком уряду — Валентина Симоненка, робота якого

тривала лише з 2 по 12 жовтня 1992 року. Він був приз�

начений указом Президента Леоніда Кравчука вико�

нуючим обов'язки Прем'єр�міністра. За кілька днів, 27

жовтня 1992�го Кравчук призначив на посаду очільни�

ка уряду Леоніда Кучму. 

Найбільше за часом протримався в кріслі глави

уряду Микола Азаров, і хто знає, скільки би він там іще

залишався, якби не Революція Гідності, що змусила

його втекти в далекі далі. 

Троє Прем'єрів потому обиралися нашими співвіт�

чизниками Президентами України — Леонід Кучма,

Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Історії цих керма�

ничів переповідати не будемо, просто можемо зазначи�

ти, що лише Л. Кучма відбув повні два президентські

терміни і по тому залишився в політиці доволі впливо�

вою людиною.

Чинний глава уряду України Олексій Гончарук є 

17�м Прем'єр�міністром. Він є наймолодшим в історії

нашої країни керівником уряду, якому 7 липня 2019

року виповнилося 35 років. Його повноваження старту�

вали 29 серпня поточного року…
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«Дискографія» українського уряду

«Мета моєї команди — створити 1 млн
УРЯД НА СТАРТІ Головний виклик для нового уряду — досягти зростання
економіки України мінімум на 40% протягом п'яти років. Такою заявою
почав перше засідання нового Кабінету Міністрів України Прем'єр5міністр
Олексій Гончарук. 

Прем'єр�міністр Олексій ГОНЧАРУК



Землю, 
воду і надра — 
в єдиний кадастр 
ПРО ДРУГЕ резонансне об'єд�

нання — злиття Міністерства еко�

логії і природних ресурсів та Мі�

ністерства енергетики Олексій

Гончарук розповів докладніше. 

Під час цієї трансформації

екологічне відомство поглинуло

енергетичне. Головним чинником

саме такого об'єднання слугував

світовий тренд виробництва чи�

стої енергії. Як відзначив Прем'єр,

енергетика традиційно є одним із

найбільших забруднювачів навко�

лишнього середовища. Тож в уряді

обрали вектор розвитку, за яким

генеруюча енергетика має давати

не тільки доступнішу і дешевшу

енергію, але й мінімально шкоди�

ти довкіллю.

Раніше робота з природними

ресурсами була розділена між

двома міністерствами. Такий роз�

поділ, на думку нової влади, був

позбавлений логіки. Міненерго

відповідало за видобуток вугілля.

Але ж вугілля — це природний ре�

сурс. Водночас Мінекології відпо�

відало за регулятора Держгеона�

дра. Таким чином екологічне ві�

домство теж фактично опікувало�

ся надрами. І було зовсім незрозу�

міло — Мінекології чи Міненерго

мало зосередити повну відпові�

дальність за вугілля. Таке розді�

лення не мало логіки, тому уряд

вирішив виправити становище. 

Також новому Міністерству

енергетики та захисту довкілля

України будуть підпорядковані

Держагентство лісових ресурсів і

Держгеокадастр — регулятор,

який опікувався питаннями облі�

ку і обігу земель. 

Також в уряді вважають, що

потрібно об'єднати бази даних про

природні ресурси. Зараз в Україні

немає однієї нормальної кадастро�

вої карти, яку можна притомно

відкрити онлайн і подивитися, які

природні ресурси, власне, має Ук�

раїна. Слід навести лад у системі

Держгеокадастру, щоб на одній

карті були точно об'єднані он�

лайн�шари по землі, водним ре�

сурсам, лісу, надрам, по заповід�

ному фонду. Такий інструмент до�

зволить бізнесу і громадянам

точно планувати свою діяльність

на обраній території. «Створення

такої кадастрової карти — склад�

не і важливе завдання. Цю задачу

простіше буде виконувати, коли

не два міністри конкурують між

собою, хто кращий реформатор, а

за все персонально відповідає

одна людина. За цим стоїть дуже

прагматична логіка», — пояснив

урядовець. 

Водночас Прем'єр зарезерву�

вав за урядом можливість маневру

із новоствореними відомствами.

«Нові міністерства зовсім не «ви�

рубані на віки у камінні». Якщо

побачимо, що якесь із цих рішень

було не дуже вдалим і не спрац�

ювало, то зробимо роботу над по�

милками», — підсумував очільник

уряду. 

Закрите чи ні 
засідання уряду?
ПЕРЕД початком засідання жур�

налістам повідомили, що Кабмін

змінив порядок присутності ЗМІ

під час засідань уряду. У зал засі�

дань були допущені лише відео�

оператори та фотографи, а журна�

лістів залишили дивитись відкриту

частину засідання у прес�центрі.

По звершенню вступної промови

Прем'єра про порядок денний і

про рішення, які мають бути за�

тверджені, представників ЗМІ по�

просили перейти до прес�центру.

Наскрізна відео�трансляція всієї

урядової наради, як було при по�

передньому уряді, нині не велась.

На брифінгу після засідання

очільник уряду пояснив, що відсут�

ність преси в залі під час засідань

Кабміну пов'язана з питаннями

безпеки країни, на території якої

тривають бойові дії. Втім, Олексій

Гончарук запевнив у відкритості

уряду до спілкування з пресою:

«Буде відкрита вся інформація, яку

можна відкрити». Безпосередньо

після засідання уряду Прем'єр та

міністри даватимуть брифінги у

прес�центрі Кабміну стосовно

прийнятих урядових рішень.

«Ми не вирішували зробити

засідання уряду закритими, ми ви�

рішили припинити показуху», —

заявив Олексій Гончарук на закиди

шокованих обмеженням представ�

ників ЗМІ. На думку нового Пре�

м'єра, те, що суспільство і ЗМІ

спостерігали раніше з трансляцій

повного засідання уряду — «то

були вистави». Їх більше не буде.

Натомість, запевняє він, буде від�

верте і чесне спілкування з пресою

і суспільством. «Ми прагнемо по�

будувати комунікації не для того,

щоб показати, як багато і важко

працюють урядовці, а для того,

щоби суспільство бачило логіку

прийнятих рішень і розуміло, що і

навіщо робить уряд», — наголосив

Прем'єр �міністр. 

Костянтин Макульський

Фото автора
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 02 вересня 2019 р. № 829
Київ

Деякі питання оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів
9 і 91 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є:

1. Перейменувати:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово#комунального господарства на

Міністерство розвитку громад та територій України;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства України;
Міністерство екології та природних ресурсів на Міністерство енергетики та захисту довкілля

України;
Міністерство у справах ветеранів на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих

територій та внутрішньо переміщених осіб України.

2. Реорганізувати:
Міністерство аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
Міністерство енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства

енергетики та захисту довкілля;
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб.

3. Утворити Міністерство культури, молоді та спорту України, реорганізувавши шляхом
перетворення Міністерство інформаційної політики та поклавши на утворений центральний орган
виконавчої влади завдання та функції Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту, що
ліквідуються.

4. Ліквідувати Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

5. Утворити Міністерство цифрової трансформації України, реорганізувавши Державне
агентство з питань електронного урядування шляхом перетворення.

6. Установити, що:
центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших

центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками майна, прав та обов'язків органів,
які реорганізуються;

центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою,
продовжують виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення
здійснення заходів з утворення та/або реорганізації центральних органів виконавчої влади, яким
передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

7. Установити, що:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства є правонаступником

майна, прав і обов'язків Міністерства аграрної політики та продовольства;
Міністерство енергетики та захисту довкілля є правонаступником майна, прав і обов'язків

Міністерства енергетики та вугільної промисловості;
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо

переміщених осіб є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

Міністерство культури, молоді та спорту є правонаступником майна, прав і обов'язків
Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту, що ліквідуються.

8. Міністерству юстиції подати у тижневий строк в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо утворення комісій з реорганізації
Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства аграрної політики та
продовольства, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб, Міністерства інформаційної політики, Державного агентства з питань
електронного урядування та утворення комісій з ліквідації Міністерства культури, Міністерства
молоді та спорту.

9. Віце#прем'єр#міністрові України — Міністрові цифрової трансформації, Міністрові
розвитку громад та територій, Міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства, Міністрові енергетики та захисту довкілля, Міністрові культури, молоді та
спорту, Міністрові у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб у десятиденний строк забезпечити підготовку і внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України:

проектів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади;
пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

10. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачити видатки, необхідні для
забезпечення виконання цієї постанови.

Прем'єр�міністр України О. ГОНЧАРУК

Уряд прийняв рішення щодо оптимізації
системи центральних органів виконавчої влади

робочих місць», — Прем’єр	міністр



ВІДКРИВ пленарну частину захо�

ду на правах господаря генераль�

ний директор СПОП «Відроджен�

ня», Заслужений працівник сільсь�

кого господарства України Юрій

Ляшенко. Привітавши учасни�

ків, він розповів про роботу гос�

подарства і зазначив, що це вже

другий Національний день ферми

на його підприємстві, перший

відбувся 15 серпня 2014 року. «З

того часу ми багато чого рекон�

струювали і побудували. На сьо�

годні наше підприємство має ста�

тус двох племзаводів. Перший —

української червоно�рябої породи

ВРХ, і ми посідаємо друге місце з

цією худобою в Україні. Віднедав�

на господарство отримало також

статус племрепродуктора і по ро�

зведенню української чорно�рябої

породи». Він уточнив, що госпо�

дарство на тлі виробництва моло�

ка займається відтворенням і реа�

лізує худобу як в Україні, так і за

кордон (більш розлого його розпо�

відь ми наведемо нижче — прим.

ред.).

Також із вітальним словом

звернувся до присутніх голова

Всеукраїнської аграрної ради

Андрій Дикун: «Радий вітати всіх.

Хочу подякувати присутнім агра�

ріям, які займаються молочар�

ством і вірять у цю справу. Сьогод�

ні найважчий період для молочної

галузі: заводи закриваються, пого�

лів'я продовжує скорочуватися.

Все це відбувається на фоні чуток

про відкриття ринку землі. Однак

я особисто бачу у молочній галузі

України дуже великий потенціал.

Більше того, дослідження міжна�

родних організацій, в тому числі і

Світового банку, говорять про те,

що іншого місця у світі, де є по�

тенціал для збільшення виробниц�

тва якісного молока, ніж Україна,

— немає!».

З належною увагою досвідчені

аграрії зустріли презентацію уча�

сників молодіжної аграрної про�

грами «Молоді лідери України»,

зокрема Шполянського району,

яких спонсорує СПОП «Відро�

дження». Дітлахи з непідробним

захопленням розповіли про свій

проект і плани на майбутнє.

Підсумком урочистої частини

стало вручення генеральному ди�

ректору «Відродження» Юрію Ля�

шенку, директору підприємства

Тетяні Ляшенко та 4 працівникам

господарства відзнак Міністерства

аграрної політики та продоволь�

ства України за вагомий внесок у

розвиток молочної галузі.

Ділова частина продовжилася

циклом лекцій і виступів вітчиз�

няних та закордонних експертів,

які ознайомили присутніх із си�

туацією в молочній галузі, з новіт�

німи технологіями вирощування

кормових сільгоспкультур (пере�

важно силосної і зернової кукуру�

дзи), перевагами виробництва

якісних комбікормів та останніми

розробками галузі, заготівлею зба�

лансованих кормів, правильним

раціоном з акцентом на здоров'я

тварин.

Про сучасні виклики молочної

галузі та механізми реагування на

них розповіла віце�президент

АВМ Ганна Лавренюк. Вона де�

тально зупинилася на проектах

АВМ для розвитку молочної галу�

зі — це і регіональні центри вете�

ринарного супроводу, і робота ла�

бораторії якості молока Uman�

Labs. Вона також розповіла про ін�

новаційну освітню програму з під�

готовки управлінців сучасних мо�

лочнотоварних ферм та ін. (див.

«Виклики для молочної галузі 2019

року», — «Агропрофі», — №23 від 23

серпня 2019 року — прим. ред.)

Заради виступу перед учасни�

ками Національного дня ферми з

Франції прибув Пієр Гуіломі,

представник F.N.P.S.M.S, Францу�

зької федерації виробників насін�

ня кукурудзи та сорго. Він за до�

помогою перекладача розповів

про виробництво насіння кукуру�

дзи в Європі.

Іще одним представником цієї

країни став Реджі Дусе, пред�

ставник Інституту ARVALIS

(Франція), який акцентував увагу

на генетичному прогресі у вироб�

ництві силосної кукурудзи. 

Про високоякісний кукурудзя�

ний силос: генетику, технологію

заготівлі та інші тонкощі розповів

присутнім Євгеній Кришталь,

представник міжнародної коо�

перативної групи «Лімагрейн» (зі

штаб�квартирою у Франції).

Проблемі діагностики, бороть�

би і профілактики респіраторних

захворювань молодняку ВРХ при�

святив свій виступ незалежний

експерт компанії «Біовета» Павел

Рашка.

Про інноваційні рішення для

тваринництва розповіла представ�

ник компанії «Бушгофф Україна»

Яна Русецька.

Безумовно цікавим і змістов�

ним був виступ Станіслава

Рибака, представника SIA «Mill�

mix Ukraine», який дуже аргумен�

товано представив автоматизовані

комбікормові заводи Gruber та де�

тально зупинився на економічній

ефективності від власного комбі�

кормового заводу.

Новинки на ринку насіння ку�

курудзи представив керівник відді�

лу Агротехнологій «LNZ Group»

Василь Кіфорук. Йшлося про

гібриди Universeed leafy типу як за�

поруку отримання якісного силосу.

Тему щодо високоякісного си�

лосу як гарантії прибутків аграріїв

розкрив Костянтин Головашич,

представник компанії «MAS Seeds

Україна».

Щодо того, наскільки в кор�

мовиробництві важливо не втра�

тити листочки на люцерні по�

яснив бренд�менеджер компанії

«Пьотінгер Україна» Володимир

Мірненко. 

Після обіду фахівці мали змогу

відвідати всі блоки молочнотовар�

ної ферми СПОП «Відродження»

у селі Скотареве, де крім іншого

побачити процеси закладки сіна�

жу. А також на демонстраційному

полі господарства ознайомитися з

роботою кормозаготівельної тех�

ніки, у тому числі на полі люцер�

ни, і дізнатися про практичні ас�

пекти вирощування кукурудзи на

зерно і на силос. 

Життєдайне молоко 
ЯК ЗАЗНАЧИВ на початку заходів

засновник і беззмінний керівник

господарства Юрій Ляшенко, на�

разі «Відродження» має статус

племінних заводів з розведення

української червоно�рябої породи

ВРХ і з розведення чорно�рябої

породи. Слід зауважити, що серед

племзаводів по червоно�рябій по�

роді господарство посідає друге

місце в Україні останні майже 10

років. Це неабияке досягнення,

адже до цього статусу «Відроджен�

ня» йшло поступово і наполегли�

во, практично з нуля відтворюю�

чи стадо.

А почалося все багато років

тому, можна сказати ще 1980�го,

коли юнаком з профосвітою Юрій

Ляшенко прийшов працювати в

тутешній колгосп. І відтоді робо�

чого місця не міняв.

Обіцянку займатися молочар�

ством і утримувати ферму вже як

голова новоствореного господар�

ства «Відродження» він дав своє�

му наставникові і колишньому го�

лові колгоспу світлої пам'яті Бори�

су Шемету. За його головування

впродовж 38 років тодішній кол�

госп отримував найвищі врожаї

зернових у районі і виробляв най�

більше молока. Керівник вмів

власним прикладом мотивувати

людей до роботи. Він постійно на�

голошував, що тваринництво за�

безпечує селу життя, і не просто

надає людям роботу, воно органі�

зовує довкола себе весь виробни�

чий цикл сільгосппідприємства.

До того ж у тваринництві цікаво

працювати. 

Відтоді багато чого змінилося,

в результаті розпаювання від ко�

лись успішного колгоспу залиши�

лися уламки ферм і чагарники на

полях. Почавши майже два деся�

тиліття тому на одному з таких

уламків господарювати, Ляшенко,

можливо, іноді шкодував про дане

слово. Однак Юрій Васильович
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жодного разу не дав слабини і меті

не зрадив. 

Так сталося, що 9 березня у

господарстві відзначають два дні

народження — великого сина ук�

раїнського народу Тараса Шевчен�

ка, і СПОП «Відродження». Гос�

подарство почало працювати 2000

року з занедбаних 300 гектарів ко�

лишнього КСП та зруйнованих

приміщень ферми. Скотарством

тут займаються від 2002 року, після

розширення земельного банку і

початку господарювання в с. Ско�

тареве, з 30 корів, здатних давати

не більше 3 літрів молока на день.

Відтоді багаторічна копітка робота

і грамотно продумана стратегія ро�

звитку перетворили господарство

на групу компаній «Відродження»,

яка є одним із кращих агровироб�

ників Черкащини. Наразі площа

оброблюваної нею ріллі стано�

влять близько 9 тис. га, а поголів'я

племінної великої рогатої худоби

налічує 2200 особин, із них 1240

дійних корів.

«Займатись молочним скотар�

ством надзвичайно важко, — зі�

знається голова господарства. —

Маємо справді хорошу худобу,

наші корови неодноразово брали

участь у виставках і посідали при�

зові місця. Кращі дають 11�13 тис.

літрів молока на рік при потенціа�

лі 14. Нині середній річний показ�

ник на корову становить більше

9,5 тис. літрів, але він є таким по�

рівняно невисоким через те, що

ми також займаємося відтворен�

ням. Для високих показників на�

доїв слід займатися виключно мо�

локом, ми ж активно займаємося

племінною справою. Якщо ми

працюємо з молоком — отримує�

мо 32 літра на добу при триразово�

му доїнні, якщо відтворенням —

доїмо 27 літрів. Мушу зізнатися,

що відтворенням з фінансової

точки зору займатися вигідніше,

бо ми реалізуємо племінний мо�

лодняк у нашій країні та за кордон

і за рахунок цього утримуємо в

складних економічних умовах усе

стадо. 

Щоби успішно працювати в

тваринництві, потрібно розвива�

тись, будувати нові приміщення. І

ми постійно будуємо. Разом із

тим, ми планували збільшити

дійне стало до 1600 корів, однак

поки призупинили нарощування

поголів'я заради належного утри�

мання».

Говорячи про економіку, він

навів приклад з «молочним таксі»,

за допомогою якого вигодовують

молоком телят на фермі. Напри�

клад, така машина від світових ви�

робників коштує близько 150 тис.

грн, у господарстві ж її зробили

власними силами за 20 тис. грн — і

вона чудово працює! Учасники за�

ходу, відвідуючи ферму, мали змогу

наочно з нею познайомитися. 

Господарі не приховують, що

шлях до нинішніх успіхів був тер�

нистим. Із перших корів зробили

ядро та приступили до відтворен�

ня стада — на м'ясо здавали тільки

вимушено, і шляхом селекціону�

вання досягли результатів. Вже

2003 року «Відродження» отрима�

ло статус племзаводу з розведення

української червоно�рябої молоч�

ної породи ВРХ, а два роки тому

— по чорно�рябій. Господарство

вибороло право бути одним із кра�

щих племзаводів в України. Завдя�

ки 16�річній племінній роботі пе�

реважна більшість нетелей на роз�

дої дають 40�45 л молока на добу.

Такого результату вдалося досягти,

у тому числі, завдяки спермі, яку

купують у США. Там на середньо�

продуктивній фермі надій на ста�

тистичну корову становить близь�

ко 44 літрів, і господарі до цих по�

казників поступово йдуть.

Юрій Ляшенко в розмові з

нами особливо наголосив на ва�

жливості племінної роботи і на

збереженні власного генофонду

ВРХ: «На згадку приходить при�

клад воєнного періоду: тоді худобу

з Матусівського племзаводу перег�

нали аж на Урал, а потім поверну�

ли додому. Робилося це не просто

так, а щоб зберегти генофонд, щоб

розвивати галузь, годувати насе�

лення. Хочу наголосити: якщо по�
губимо молочне скотарство, то
взавтра його вже не відродимо і за�
лишимося без свого молока!

Невже ситуація в країні на�

стільки критична, щоби таке до�

пустити? Мовляв, немає зовніш�

ніх ринків збуту для нашої молоч�

ної продукції. Не буду заперечува�

ти, цим треба активно займатись,

щоб галузь мала майбутнє. Але
чому ми недооцінюємо власного
споживача?

Невже сьогодні українці спо�

живають стільки молока, що цим

опікуватися навіть не потрібно?

Навпаки, ситуація складна. Віт�

чизняні виробники могли би пов�

ністю забезпечити українські

школи й дитячі садочки. Молоко

потрібне, щоб виростити здорову

дитину, аби завтра не довелось її

лікувати.

Ми завжди працювали і пра�

цюємо заради сьогодення і май�

бутнього, заради наших людей.

Багато років тому мене сильно

вразив вислів одного з найкращих

політиків і мудреців в історії люд�

ства — Уїнстона Черчилля, що

найкраща інвестиція у світі — це ін�
вестиція молока в дитину. У цій му�

дрості, крім того, що виховання

людини починається з молоком

матері, йдеться і про цілющу силу

молока. І це підтверджується са�

мим життям».

Наш співрозмовник зазначає,

що через нестачу в раціоні харчу�

вання українців молока і молоко�

продуктів, ми отримали хвороби,

які проявляються навіть у немов�

лят — ушкодження кишківника,

м'якість кісток. Педіатри наголо�

шують, що 90% теперішніх випу�

скників шкіл мають ті чи інші хво�

роби, спричинені, серед іншого,

нестачею в організмі вітамінів та

мікроелементів, насамперед каль�

цію. Саме дефіцит кальцію, який

в достатній кількості міститься в

молоці, є причиною переламів кі�

сток, проблем із зубами та хреб�

том, він породжує головний біль,

судоми, втомлюваність.

«Тому ми не просто розвива�

ємо молочний напрямок у госпо�

дарстві, а займаємося племінною

роботою, створюємо належні умо�

ви утримання худобі, дбаємо про

її здоров'я і збалансовані раціони

харчування. Ми вже багато років

виробляємо молоко екстра класу.

Ми вкладаємо кошти в молоко, бо

хочемо мати здорову націю!», —

резюмував Юрій Ляшенко.

Майбутні лідери
ВІДРІЗНЯЛА День ферми в

Шполі активна участь у його пле�

нарній і практичній частинах двох

десятків дітлахів у фірмових білих

футболках з написом «Я люблю

МЛУ». Це активісти молодіжної
громадської організації «Майбутні
лідери України. Шпола». Вони

презентували учасникам свою ор�

ганізацію і виклали звіт у Фей�

сбук. Ми ж мали можливість спо�

стерігати, як діти уважно слідку�

ють за всіма подіями заходу, відтак

розпитали їхнього куратора Оле�

ну Висоту, що ж таке «МЛУ».

За словами пані Олени, дитя�

чу активність слід обов'язково під�

тримувати і всіляко розвивати в

дівчатах і хлопцях закладені від

природи таланти. Так, в нашій

країні 2016 року компанією Dykun

було створено громадську органі�

зацію «Майбутні фермери Украї�

ни», орієнтовану на молодь віком

від 14 років — учнів старших кла�

сів, студентів ліцеїв та коледжів.

Її метою є розвиток лідерських і

фахових навичок у молоді, що

пов'язує своє майбутнє з аграрним

комплексом, працювати над роз�

будовою країни в майбутньому.

Керівникам господарства — бать�

кові Юрію і дочці Тетяні Ляшен�

кам, ця ідея припала до душі, від�

так 2018 року «Відродження» ви�

ступило фундаторами і спонсора�

ми цього проекту, якій втілився у

створення громадської організації

«Майбутні лідери України.

Шпола».

Організація працює з молоддю

всього Шполянського району, на�

разі до неї залучено близько чо�

тирьох десятків дітей, їхня кіль�

кість поступово зростає. Коорди�

натори проводять тематичні занят�

тя, тренігни, організовують ек�

скурсії, тематичні зустрічі з цікави�

ми успішними людьми і фахівця�

ми аграрної галузі. Діти проявля�

ють неабияку активність і також

долучаються до організації і прове�

дення таких заходів — готують за�

питання, вчаться виступати перед

аудиторією і боротися з різними

фобіями. За підсумками — діти го�

тують інформаційні звіти, репор�

тажі, спільно з координаторами і

фахівцями обговорюють заходи —

що саме і чому сподобалося, що

запам'яталося. Слід також відміти�

ти, що 14�річним віком учасників

тут не обмежуються: якщо надих�

нувшись ідеями старших дітей

менші дітки в родини виявляють

бажання вступити до «МЛУ», їх

охоче приймають. 

Безумовно, побачене на фермі і

полях групи компаній «Відроджен�

ня» ні дорослих фахівців, ні юне

покоління, які лише замислюють�

ся на своїм майбутнім, не лишило

байдужими. Наприклад, побаче�

ний на фермі саморобний пристрій

для випоювання телят (молочне

таксі) — втілена впродовж стислого

часу ідея Юрія Ляшенка, в якій зі�

брані воєдино розум, інженерна

кмітливість і бажання впроваджу�

вати сучасні технології в умовах

жорсткого дефіциту коштів. І все

заради того, щоби забезпечувати

країну молоком.

Тетяна Шелкопляс
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АСТАРТА
КОМПАНІЯ «Волочиськ�агро», яка входить до складу

агропромхолдингу «АСТАРТА», закупила партію ква�

дрокоптерів DJI 4 PRO.

Як йдеться  у повідомленні компанії, дальність

польоту даних апаратів становить 7 км (від місця зна�

ходження керівного органу), швидкість — 15�16 м/с,

висота більше 500 м.

«Це дає змогу оперативно здійснювати обліт вели�

ких площ і попереджати зловживання, фіксувати по�

рушення», — зауважили в компанії.

«Відтепер фахівцями служби безпеки ТОВ «Воло�

чиськ�агро» буде проводитися цілодобовий обліт полів

з метою посилення контролю і запобігання пору�

шень», — додали в «Волочиськ�агро».

Овостар Юніон
КОМПАНІЯ «Овостар Юніон» протягом січня�чер�

вня 2019 року отримала чистого прибутку на суму $3,7

млн, що на 64,7% нижче, ніж за аналогічний період

минулого року.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

повідомлення компанії, її валовий прибуток знизився

на 57% — до $7,6 млн, а операційний — на 66% — до

$4,2 млн. При цьому виручка скоротилася на 15% — до

майже $54 млн.

Крім того, показник EBITDA компанії знизився на

57% — до $5,9 млн, тоді як минулого року він був на

рівні $13,8 млн.

HarvEast
У КОМПАНІЇ HarvEast поливом забезпечено 1,6 тис.

га оброблюваної землі. У найближчі роки агрохолдинг

планує розширити зрошувані поля до 5 тис. га.

Як повідомляє latifundist.com, перший етап впрова�

дження зрошувальних систем HarvEast запустив 2017

року. Дві дощувальні машини американського вироб�

ника Valley, обробляли 350 га. Через рік компанія

збільшила площі під зрошенням на 740 га, 2019 року —

ще на 500 га. Таким чином, сьогодні поливом забез�

печено майже 1,6 тис. га оброблюваної землі.

Під поливом в компанії знаходяться насінницькі

ділянки гібридизації соняшнику і кукурудзи. На них

вирощують елітне насіння пшениці, гороху, ріпаку та

інших культур. Тим самим компанія закриває власні

потреби в посівному матеріалі, а також надає послуги

з вирощування низці світових компаній.

«Вартість першого проекту зрошення обійшлася

нам в $2,5�3 тис. на га. На сьогодні у нас є практика

успішно реалізованого проекту в Київській області, де

ця вартість близько вдвічі нижча, тому що нам зали�

шилася готова інфраструктура і це істотно здешевило

витрати», — розповідає керівник проектів Ігор Єрмо�

лаєв.

За його словами, зрошення здатне збільшити вро�

жайність культур з 1 га до 4 разів (в залежності від ре�

гіону), тому компанія розширюватиме площі під зро�

шенням і надалі.

Нива Переяславщини
ГРУПА компаній «Нива Переяславщини» закупила

ремонтне поголів'я свиней. Про це йдеться у дописі на

сторінці компанії у Фейсбуці. 

«Щороку, аби підтримати породу, закуповуємо пле�

мінних тварин. Це три породи: дюрок — носій «бекон�

ного гену»; ландрас із високою здатністю до відтво�

рення та стійким материнським інстинктом; йоркшир

(велика біла) із надзвичайною плодовитістю. І якщо у

попередні роки ми закуповували хряків цих порід, то

зараз це 1000 свинок різного віку. Така кількість пот�

рібна для кардинального оновлення ремонтних сви�

нок, які згодом стануть основою всього племінного

поголів'я», — зазначає директор групи компаній «Нива

Переяславщини» Віталій Шакель. — Привезли їх наші

давні знайомі, з якими ми співпрацюємо уже багато

років, «законодавці моди» у цій галузі — компанія Bre�

eders of Denmark A/S. Дорога з Данії неблизька, майже

дві тисячі кілометрів і трьома машинами приїхало до

нас 169 кнурців та 500 свинок і це тільки в один при�

їзд, п'ятсот приїде пізніше».  

Авангард
СТАНОМ на 30 червня 2019 року загальне поголів'я

курей в агрохолдингу «Авангард» зросло на 15% порів�

няно з аналогічним періодом минулого року і склало

16 млн голів.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

повідомлення компанії, поголів'я курей�несучок збіль�

шилося на 35% — до 11,2 млн голів.

В «Авангарді» зазначають, що агрохолдинг наро�

щує поголів'я, щоб збільшити свою присутність на

внутрішньому і світовому ринках.

ViOil
ВІННИЦЬКИЙ олійно�жировий комбінат групи

компаній ViOil розпочав переробку насіння соняшни�

ку врожаю�2019.

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, підприємство працюватиме на

потужності 1 тис. тонн насіння на добу.

Найближчим часом програма переробки соняшни�

ку стартує й на Чернівецькому комбінаті. Зараз на за�

воді йде пере налаштування обладнання.

«Цього року якість насіння соняшнику гірша, ніж в

минулому сезоні. Мабуть, даються взнаки ранні по�

сівна і збиральна кампанії. Олійність насіння поки не

перевищує 46%, вихід олії становить 43%, шроту —

39%», — зазначив комерційний директор промисло�

вої групи ViOil Ігор Гадомський.

Він сподівається, що насіння соняшнику пізнього

посіву буде більш високої якості, що дасть змогу отри�

мати більший вихід олії та шроту.

Крім цього, Ігор Гадомський додав, що Вінниць�

кий олійно�жировий комбінат ViOil продовжує пере�

робку ріпаку.

«На переробку насіння соняшника всі наші заводи

перейдуть, коли почнеться масове збирання цієї куль�

тури», — додав він.

Agromino
КОМПАНІЯ Agromino у І півріччі 2019 року отримала

EUR 6,6 млн чистого прибутку, тоді як за аналогічний

період минулого року мала збиток у розмірі EUR 2,8

млн.

Як йдеться у повідомленні компанії, це пов'язано з

відсутністю втрат під час валютних операцій.

EBITDA підприємства за вказаний період стано�

вить EUR 10,2 млн, порівняно зі збитком у розмірі

EUR 1,8 млн минулого року. Показник EBITDA ком�

панії у І півріччі 2019 року покращило прийняття

Міжнародного стандарту фінансової звітності 16

«Оренда» (МСФЗ 16). Це дало змогу компанії оцінити

вплив витрат на оренду землі у сумі EUR 1,9 млн на

фінансовий стан та фінансові результати діяльності.

Повідомляється також, що компанія станом на 30

червня 2019 року наростила активи та пасиви, в тому

числі завдяки МСФЗ 16. Зокрема, було збільшено ак�

тиви з прав користування землею та орендні

зобов'язання.

Збільшено також загальну ємність зберігання зерна

до 101 тис. т завдяки створенню нових елеваторів, а

земельний банк зменшено на 0,5 тис. га — до 44 тис. га

станом на 30 червня 2019 року.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 05 вересня 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 9,00 961 #4,3% #13,0%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 44,65 933 1,7% #11,1%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 23,00 147 0,0% #2,1%

ІМК Варшава IMC PW PLN 15,45 131 #2,8% 18,8%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 80,00 122 #1,8% #29,2%

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

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,87 16 #4,7% #28,1%

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 •

Фото: ФБ5сторінка агропромхолдингу «АСТАРТА»

Фото: ФБ5сторінка групи компаній «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
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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 06.09.2019 (07:30) по 10.09.2019 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 – 5000 4950 4850 – – 4600 11880/11780 – – – 4200
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4790 4740 4640 – – 4390 11670/11570 – – – 3990
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4870 4820 4720 – – 4470 11750/11650 – – – 4070
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4940 4890 4790 – – 4540 11820/11720 – – – 4140
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 4850 4800 4700 – – 4450 11730/11630 – – – 4050
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 4850 4800 4700 – – 4450 11730/11630 – – – 4050
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 4790 4740 4640 – – 4390 11670/11570 3880 – – 3990
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 4650 4600 4500 – – 4250 11530/11430 – – – 3850
Філія «Тернівська», Запорізька обл. – 4560 4510 4410 – – 4160 11380/11280 – – – –
Філія «Кам’янка#Дніпровська», Запорізька обл. – 4700 4650 4550 – – 4300 11580/11480 – – – 3900
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 4320 4270 4200 – – 3950 – – – – 3400
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 4370 4320 4250 – – 4000 – – – – 3450
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 4410 4360 4290 – – – – – – – 3490
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4370 4320 4250 – – 4000 11150/11050 – – – 3450
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4320 4270 4200 – – 3950 11080/10980 – – – 3400
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4320 4270 4200 – – – 11080/10980 – – – 3400
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 4340 4290 4200 – – – – – – – 3400
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4370 4320 4250 – – 4020 – – – – 3450
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 4550 4500 4400 – – – 11330/11230 3540 – – 3600
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 4300 4250 4180 – – – 11100/11000 – – – 3300
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4430 4350 4300 – – 4050 11150/11050 – – – 3450
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4350 4300 4220 – – – 11100/11000 – – – 3450
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4250 4150 4050 – – — 11030/10930 – – – 3200
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 4050 4000 3870 – – 3550 10670/10570 – – – 3100
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 4150 4100 3970 – – – 10770/10670 – – – 3200

ПШЕНИЦЯ. Протягом минулого

тижня котирування на пшеницю на

Чиказькій фондовій біржі значно зни�

зилися, що пов'язано не з вагомими

змінами на ринку. Насамперед, з на�

ближенням терміну закінчення верес�

невих контрактів та необхідності зак�

риття позицій. При цьому на фізич�

ному ринку попит з боку покупців все

ще залишався слабким, що підштов�

хнуло деяких продавців з чорномор�

ського регіону знижувати свої цінові

пропозиції з метою реалізації додат�

кових обсягів цієї культури та знижен�

ня ризику зупинки відвантажень і

торгівельної діяльності відповідно. Як

наслідок, такий стан справ спровоку�

вав падіння котирувань і на Паризь�

кій біржі, навіть незважаючи на факт

ослаблення євро і очікуваної проти�

лежної реакції біржі. 

На даний момент глобальна про�

позиція пшениці залишається дуже

високою, що утримує цінову тенден�

цію на ринку даної культури від зро�

стання та дозволяє покупцям наполя�

гати на своїх цінових рівнях. При

цьому попит на продовольчу пше�

ницю продовжує слабшати. Така си�

туація призводить до зростання кон�

куренції між експортерами та у бо�

ротьбі змушує їх знижувати поточні

ціни у порівнянні з минулим тижнем. 

Пропозиція фуражної пшениці в

Україні на вересень�жовтень скороти�

лася, але відчутна конкуренція на ос�

новних ринках збуту з боку Румунії та

Болгарії створює тиск на внутрішні

ціни. Додамо, що останнім часом

попит на українську пшеницю з боку

індонезійських покупців почав слаб�

шати через конкуренцію з боку арген�

тинських продавців. 

Станом на 5 вересня закупівельні

ціни в портах України такі: пшениця

2�го класу 4970�5120 грн/т, 3�го класу

4950�5080 грн/т, фураж 4840�5020

грн/т.

ЯЧМІНЬ. Минулого тижня досить

несподівано для учасників ринку яч�

меню Туреччина оголосила про про�

ведення тендеру на закупівлю 200 тис.

тонн цієї культури з періодом постав�

ки, що припадає на вересень�жовтень

2019 року. Згідно з умовами тендеру,

цінові пропозиції від учасників (про�

давців) будуть прийматися до 10 ве�

ресня. 

Інших змін з боку попиту на яч�

мінь наразі не відмічається, у зв'язку

з цим цінові пропозиції  продавців пе�

ребувають під тиском. Найбільш по�

ступливими з точки зору ціни, через

ослаблення євро на 1% за останні 7

днів та зниження котирувань пшениці

на біржі MATIF, від тижня до тижня

залишаються трейдери з Німеччини.

Відмітимо, що відповідно до прогно�

зів Міністерства сільського господар�

ства Німеччини, поточного сезону в

цій країні очікується зростання вало�

вого збору ячменю на 32% порівняно

до результатів попереднього, досить

посушливого, маркетингового року. 

Станом на 5 вересня закупівельні

ціни в портах України на ячмінь пере�

бувають у такому діапазоні: 4590�4900

грн/т.

КУКУРУДЗА. Біржові котирування

на кукурудзу все ще схильні до стану

безтурботності і, судячи з усього, за�

лишаться у звичному діапазоні до

виходу балансового звіту Міністер�

ства сільського господарства США,

публікація якого запланована на 12

вересня. 

В Аргентині польові роботи зі зби�

рання кукурудзи фактично добігають

кінця, станом на поточну дату жнива

проведено на 98% збиральної площі.

Виходячи з цього, оцінка валового

збору кукурудзи перебуває на познач�

ці у 48 млн тонн. 

Ситуація з новим валютним регу�

люванням в Аргентині може надати

підтримку цінам, так як фермери мо�

жуть знижувати темпи реалізації зерна

для страховки від знецінення місцевої

валюти відносно долара США. Необ�

хідність в отриманні спеціального до�

зволу на покупку більше $10 тис. на

місяць позбавляє сільгоспвиробників

можливості переводити отриманий

прибуток від реалізованої продукції у

долари США і, тим самим, зберігає

ризик зменшення або втрати прибут�

ку при подальшому знеціненні місце�

вої валюти (аргентинського песо). 

З іншого боку, занепокоєння щодо

можливості повернення експортного

мита після жовтневих виборів у краї�

ні, підштовхує експортерів активізу�

вати торгівельну діяльність на зовніш�

ніх ринках, що останнім часом і стало

головною причиною обвалу цін в Ар�

гентині.

Китай повинен відновити закупі�

влю кукурудзи ближче до кінця по�

точного місяця, коли розподіляться

150�200 тис. тонн залишкових квот

2019 року на імпорт цієї культури.

Попит з Північної Африки і Близько�

го Сходу на рівні з ЄС практично від�

сутній, бо на згаданих ринках домінує

кукурудза з Південної Америки за за�

ниженими цінами.

Станом на 5 вересня закупівельні

ціни в портах України на кукурудзу

перебувають у діапазоні: 4200�4300

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 58504502)

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 «Гермес�Трейдинг» на 03.09.2019 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 4250 – 4400 4350 – – – 3420
ТОВ «Королівське ХПП» 3850 4250 – 4400 4350 – – – 3420
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – 4300 – 4400 4350 – – – –
ТОВ «УкрАгроКом» 3850 4250 – 4400 4350 – – – 3420
ПАТ «Шарівське» 3850 4250 – 4400 4350 – – – 3420



З початку вересня 2019

року Європейський Союз

заблокував імпорт низки

плодоовочевих продуктів з

України. Наша країна потра�

пила під обмеження, по�

в 'язані  з  пересторогою

щодо імпорту до ЄС плодо�

овочевої продукції, яка по�

ходить із країн, що не є чле�

нами ЄС. Обмеження по�

в'язане з ризиком прони�

кнення на територію країн

ЄС разом із продукцією

низки захворювань рослин. 

«ВІДПОВІДНУ директиву ЄС

2019/523 було ухвалено ще в бе�

резні 2019 року», — повідомив

економіст інвестиційного депар�

таменту Продовольчої і сільсько�

господарської організації ООН

(ФАО) Андрій Ярмак на своїй

сторінці в Facebook. 

Експерт указав, що з березня

2019 року 38 країн світу підтверди�

ли ЄС, що зазначені у Директиві

2019/523 захворювання рослин на

території цих держав не зафіксо�

вані. У переліку 38 країн, які на�

лежним чином підтвердили вимо�

гу ЄС, значаться потужні аграрні

держави, такі як Нова Зеландія,

Чилі, Південна Африка, США

тощо. 

Вчасно зреагували на вимоги

директиви ЄС і малорозвинуті аг�

рарні країни, що лише жевріють

на міжнародному ринку, зокрема

Гана, Ямайка, Бангладеш. 

Україна, яку світова аграрна
спільнота вже відносить до по�
тужних міжнародних гравців, у
переліку країн, які вчасно відпові�
ли на вимоги ЄС, не відзначена. 

Те, що з початку вересня кон�

трольні органи ЄС практично ви�

конують означену директиву ЄС

щодо України, відзначили в Укра�

їнській плодоовочевій асоціації

(УПОА). «Підтвердження про те,

що українські яблука і томати з 1

вересня не відправляються до ЄС,

надійшло нам відразу від декіль�

кох експортерів і виробників», —

повідомила на сайті  УПОА дирек�

тор з розвитку асоціації Катерина

Звєрєва.

Також на обмеження з боку

ЄС зреагувала і Держпродспожив�

служба України. Уповноважений

держрегулятор випустив офіцій�

ний прес�реліз, датований 4 ве�

ресня цього року. В документі, зо�

крема, сказано, що відповідно до

Директиви ЄС 2019/523, з 1 верес�

ня 2019 року змінено умови ім�

порту низки свіжих фруктів та

овочів, зокрема і для тих, що на�

разі можуть бути експортовані з

України.

Йдеться про Malus Mill (яблу�

ня), Pyrus L. (груша), Prunus L.

(слива), Capsicum annuum L. (пе�

рець), Solanum aethiopicum L.

(пасльон), Solanum lycopersicum L.

(томати) та Solanum melongena L.

(баклажан).

Наразі українські виробники

можуть направляти експортні ван�

тажі лише з ділянок, вільних від

Neoleucinodes elegantalis (Guenee),

Enarmonia prunivora Walsh,

Grapholita inopinata Heinrich, Rha�

goletis pomonella (Walsch), Guignar�

dia piricola (Nosa) Yamamoto,

Tachypterellus quadrigibbus Say,

Tephritidae (non�European). У су�

провідних документах має бути

зазначено, що експортована про�

дукція зібрана з рослин, які пере�

бувають у стані вегетації.

У Держпродспоживслужбі

також відзначили, що неоднора�

зово нагадували сільгоспвиробни�

кам�експортерам про необхідність

дотримання фітосанітарних вимог

країн�партнерів України в міжна�

родній торгівлі. У відповідь від віт�

чизняних аграріїв�експортерів

держрегулятор жодного звернен�

ня не отримав.

Таким чином Держпродспо�

живслужба дійшла висновку про

відсутність наявності на земель�

них ділянках виробників плодо�

овочевої продукції означених у

директиві ЄС 2019/523 шкідливих

організмів. На цій підставі Держ�

продспоживслужба у серпні по�

точного року надіслала до ЄС

запит щодо визнання всієї Украї�

ни такою країною, яка вільна від

Neoleucinodes elegantalis (Guenee),

Enarmonia prunivora Walsh,

Grapholita inopinata Heinrich, Rha�

goletis pomonella (Walsch), Guignar�

dia piricola (Nosa) Yamamoto,

Tachypterellus quadrigibbus Say,

Tephritidae (non�European).

Зараз Держпродспоживслужба

проводить перемовини з Євросо�

юзом щодо позитивного розв'я�

зання зазначеного питання та виз�

нання України країною — віль�

ною від вказаних організмів та на�

дання безперешкодного експорту

фруктів та овочів. 

Щодо України, рішення поки

що не прийняте. Однак поточні

консультації з ЄС дають змогу

припустити, що рішення може

бути схвалене найближчим часом.

«Після розгляду звернення Держ�

продспоживслужби, ЄС включить

Україну до переліку країн, яким

дозволено експорт овочів та фрук�

тів без додаткових нетарифних

бар'єрів», — відзначено у прес�ре�

лізі держрегулятора.

Втім експерт ФАО Андрій

Ярмак незгоден зі швидкістю, з

якою Держпродспоживслужба Ук�

раїни зреагувала на відповідну ди�

рективу ЄС. Він відзначив, що

враховуючи термін прийняття ди�

рективи, — березень 2019 року,—

український регулятор мав достат�

ньо часу, щоб на неї відреагувати

та забезпечити безпроблемну ро�

боту для експортерів фруктів та

овочів. В інших країнах це було

зроблено, а в Україні — ні.

Марнування часу призвело до

того, що виробники тепличних

томатів преміальної якості, які ін�

вестували десятки мільйонів дола�

рів у виробництво, і які заробля�

ють для країни мільйони виручки,

зараз втратили свій єдиний ринок

збуту. Томати, на відміну від

яблук, зберігати 2�3�6�10 місяців

неможливо. «Тому зараз ці аграрії

несуть прямі збитки від малоефек�

тивної роботи наших державних

органів, які так інтенсивно «євро�

інтегруються», що зараз втратили

доступ на ринок головного парт�

нера і навіть цього не помітили»,

— відзначив фахівець.

Обіцянки держрегулятора

швидко вирішити питання досту�

пу нашої продукції до європейсь�

ких ринків викликають серед уча�

сників ринку певний скептицизм

— з огляду на неповороткість бю�

рократії ЄС. 

Ще одне потенціальне гальмо

на шляху розв'язання проблеми

— наразі зовсім не зрозуміло, яка

держструктура займатиметься

цим питанням в Україні. Ця пе�

ресторога виникла в контексті

нещодавньої ліквідації Мінагро�

політики. 

У довгостроковій перспективі

з'являється ще один ризик — чи

матиме поглинач аграрного відом�

ства — реорганізоване Мінеконо�

міки — достатньо ресурсів і опера�

тивної інформації, щоби вчасно

запобігати таким викликам. 

Наразі українські виробники

терміново самотужки займаються

вирішенням цієї проблеми. Зокре�

ма, експортери тепличних томатів

і перцю за власні кошти намага�

ються юридично оформити вве�

зення продукції з України в зони

або регіони, вільні від даних шкід�

ників згідно з процедурами ЄС. 

А надалі, якщо ці заходи спра�

вдяться, поставка української про�

дукції до ЄС стане можливою. Аг�

рарії  сподіваються, що окремому

виробнику�експортеру це вийде

зробити швидше, ніж дочекатися,

коли держрегулятор отримає доз�

віл ЄС для України. 

Втім виробники очікують, що

розблокування експорту можливе

ще до середини вересня, оскільки

раніше вже стикалися з подібною

проблемою. Стимулюючим ЄС

фактором тоді був дефіцит фрук�

тово�овочевої продукції у сезон

осіннього врожаю і піку попиту

саме на свіжі товари.

«Євросоюз є дуже важливим,

хоч і не головним ринком збуту

для українських виробників яблу�

ка преміальної якості», — зазна�

чив А. Ярмак. У сезоні 2018/19

років близько 6 тис. тонн яблука

преміальної якості було відправле�

но на ринки таких країн ЄС, як

Швеція, Велика Британія, Греція,

Польща тощо. Також ЄС — це ва�

жливий ринок збуту для проми�

слового яблука з України, в тому

числі і сертифікованого як орга�

нічне. Такого яблука було експор�

товано близько 5 тис. тонн за

сезон 2018/19. 

«Якщо поставки не будуть роз�

блоковані, то гіпотетичні втрати

наших виробників яблука в ново�

му сезоні 2019/20 складуть близь�

ко $4�5 млн, або близько 15% всієї

експортної виручки», — прогнозує

експерт. 

Якби ЄС розблокувало плодо�

овочевий експорт цієї осені, укра�

їнське яблуко могло би в сезоні

2019/20 міцно закріпитися на

ринках ЄС. Цьому сприяють по�

зитивні відгуки імпортерів і спо�

живачів про українську продукцію

минулого сезону. 

Ще один сприятливий для ук�

раїнських виробників фактор —

зниження виробництва яблука в

ЄС і очікування зростання цін на

нього. «Поєднання зняття овоче�

во�фруктової блокади і вплив оз�

начених ринкових факторів реаль�

но дозволять українським садів�

никам збільшити не тільки обсяг

поставок, а й виручку від експор�

ту», — вважає А. Ярмак

Для постачальників тепличних

овочів з України ринок ЄС є ще

більш важливим. На нього припа�

дає понад 50% всіх поставок у фі�

нансовому обсязі — це приблизно

$4 млн на рік.
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ЄС каже «зась» українським
плодоовочевим продуктам?!

Підготував Костянтин Макульський



У ТОМУ ЧИСЛІ і завдяки ухва�

леним 20 років тому законо�

давчим рішенням. Про це розпо�

вів Степан Капшук, генераль�

ний директор асоціації «Укролія�

пром», під час VII Міжнародної
конференції «Black Sea Oil Trade�
2019» 5 вересня в Києві. Органі�

затором заходу традиційно висту�

пила консалтингова компанія

«УкрАгроКонсалт». 

У конференції взяли участь

понад 250 делегатів із більш як 25

провідних країн учасниць олій�

но�жирового ринку — виробни�

ки та переробники, трейдери,

підприємства з глибокої пере�

робки рослинних олій, інвести�

ційні компанії, банки, консал�

тингові, логістичні, брокерські,

страхові, сюрвеєрські й інші

компанії. 

За словами генерального ди�

ректора «УкрАгроКонсалт» Сер�

гія Феофілова, не в останню

чергу завдяки Степанові Капшу�

ку Україна сьогодні має таку ви�

сокорозвинену і прибуткову га�

лузь. Не так давно Україна була

дрібним виробником насіння со�

няшнику й імпортером соняш�

никової, виробленої в Туреччині

з нашого зерна. Тепер ми країна

№1 у світі з експорту соняшни�

кової олії!

Степан Капшук, предста�

вляючи олійно�жирову галузь

України, уточнив, що до 1999

року Україна вирощувала 2,5 млн

тонн соняшнику, який, в основ�

ному, закуповувала в нас Туреч�

чина, натомість завозила до нас

140 тис. тонн олії — з нашого ж

насіння. Того таки 1999 року Вер�

ховна Рада України вдалася до

«неринкових» заходів і ухвалила

закон, яким було встановлене

23% мито на експорт насіння со�

няшнику з подальшим понижен�

ням відсоткової ставки. І хоча

мито згодом зменшили до 10%,

вивозити сировину все одно було

невигідно. І це стимулювало вну�

трішню переробку, заради чого

таке рішення і було ухвалене. 

«За ці 20 років було збудовано

64 переробних підприємства

олійної галузі, з них 48 (!) олієек�

стракційних заводів, кожен з

яких — це $100�150 млн інвести�

цій. Збудовано 16 терміналів у 6

портах, елеваторні комплекси,

розбудована логістика», — розпо�

вів С. Капшук.

Ще один важливий поштовх

до зростання галузі — її, а відтак і

наша з вами, енергонезалежність.

Лушпиння, яке раніше не знали

куди дівати, зараз використову�

ють як альтернативний вид пали�

ва для виробництва енергії, і не

лише на оліє переробних підпри�

ємствах. Усі галузеві заводи пере�

ведені на котли з опаленням

вторсировиною, а надлишки

лушпиння продаються до ЄС. 

За підсумками сезону

2018/2019 галузь виробила 6,4

млн тонн соняшникової олії, на

експорт поставлено 6 млн тонн.

При цьому загальний світовий

обсяг ринку соняшникової олії

становить 10 млн тонн. Таким

чином Україна займає 60% цього

ринку, а наша соняшникова олія

продається до 124 країн світу.

Також, за словами фахівця,

стає трендом виробництво висо�

коолеїнової олії і поглиблення

переробки, тобто продаж за кор�

дон не сирої олії, а вже рафінова�

ної і дезодорованої. 

За попередніми розрахунка�

ми «Укроліяпром», загальний

урожай олійних культур цього

року становитиме близько 22

млн тонн. З них соняшнику —

14�14,5 млн тонн при зменшених

площах і збільшеній врожайно�

сті, по сої через зменшення площ

на 130 тис. га очікування стано�

влять 3,7�3,8 млн тонн, ріпак,

при збільшених на 300 тис. га

площах цьогоріч «вистрілив» —

3,1 млн тонн. 

При цьому на переробку піде

близько 17 млн тонн олійних. З

них — весь обсяг соняшнику

буде перероблено в Україні, 370�

400 тис. тонн ріпаку, 1,8�2 млн

тонн сої. Решта піде на експорт. 

Щодо нинішніх цін на олій�

ні, то вони не так відчутно впали,

як на інші культури, особливо на

зернові, які після останнього

звіту USDA просіли на $20�30 за

тонну. «Є певне зниження, але

незначне, зараз соняшник заку�

повують по $387 за тонну, при

тому, що ціни на олію невисокі,

ледь більше $700 і шрот десь

$200», — зазначив С. Капшук. 

Відкриттям цього року для

ринку українських шротів став

Китай, який закупив 1 млн тонн.

Основні споживачі нашої олії це

Індія (більше 2 млн тонн), ЄС

(1,6 млн тонн), Китай (зазвичай

700 тис. тонн). 

Тобто у галузі є всі передумо�

ви для подальшого динамічного

розвитку. «Сьогодні заводи, осо�

бливо з переробки сої, та й ріпа�

ку, зростають, як гриби після

дощу. Після запуску потужного

заводу компанії «Кернел» у Ста�

рокостянтинові наступного року

(планована річна потужність пе�

реробки — 1 млн тонн олійних —

прим. ред.), наші потужності з пе�

реробки досягнуть 24 млн тонн,

при тому, що ми вирощуємо 22

млн тонн. Ми могли би все пере�

робляти, але специфіка цієї тор�

гівлі така, що ріпак нам не вда�

ється втримати», — зазначив

С. Капшук. 

За його словами, лише за ли�

пень нового маркетингового

року було експортовано 487 тис.

тонн ріпаку, що на 160 тис. тонн

більше, ніж минулого року. Якщо

такі темпи експорту продовжать�

ся, до листопада буде вивезено

весь обсяг цієї культури. Тут

варто зазначити, що з 1 січня

2020 року має бути введене ек�

спортне мито на ріпак (якщо ни�

нішній склад уряду і ВРУ не ух�

валять інших законодавчих

актів), тому експортери намага�

ються виконати зовнішні кон�

тракти до цієї дати і не понести

через мито додаткових витрат.

Щодо сої, то, на думку фахів�

ця, так звані соєві правки мали

позитивний ефект для ринку. На�

гадаємо, у грудні 2017 року Вер�

ховна Рада ухвалила зміни до за�

конодавства, якими скасувала

відшкодування ПДВ на сою з 1

вересня 2018 року до 31 грудня

2021 року.

За словами Степана Капшу�

ка, через це збільшилася вну�

трішня переробка сої — до 1,8

млн тонн, при тому, що зазвичай

останніми роками переробляли

близько 900 тис. тонн. Відтак зріс

і експорт олії та шроту — майже

вдвічі порівняно з попереднім се�

зоном: 310 тис. тонн соєвої олії і

750 тис. тонн соєвого шроту. 

«Переробка, хочемо ми того

чи не хочемо, це додана вартість,

робочі місця. Якщо врахувати,

що вартість переробки становить

сьогодні близько $60 за тонну, то

ми втрачаємо додану вартість у

$300 млн від вивезених 5 млн

тонн сої і ріпаку», — зазначив він.

Також Степан Капшук спрог�

нозував подальше зростання вну�

трішньої переробки олійних

культур через наявні значні по�

тужності, які потрібно заванта�

жувати. 

* * * 

УКРАЇНСЬКИЙ аграрно�про�

мисловий комплекс і олійно�жи�

рова галузь зокрема наразі на�

стільки розвинені і потужні, що

завадити їхньому подальшому

розвитку буде надзвичайно

важко, навіть попри невиважені

рішення щодо аграрної політики.

Про це заявила Ольга Трофімце�

ва, до вчорашнього дня викону�

юча обов'язків міністра аграрної

політики України, натякаючи на

об'єднання Мінагрополітики з

Мінекономрозвитку, яке тепер,

до речі, називатиметься Міні�

стерство розвитку економіки,

торгівлі та сільського господар�

ства України.

Потужний розвиток олійно�

жирової галузі, її логістики і ін�

фраструктури, особливо в пор�

тах, сильно впливає на весь ком�

плекс АПК і суміжні галузі, заз�

начила вона. О. Трофімцева

окремо наголосила на зростанні

переробки ріпаку і сої.

Ринок землі, на її думку, ска�

совувати потрібно, але поетапно,

з обмеженнями. «Вільний ринок

і конкуренція — це добре. Але як

показує досвід тих країн, які вже

пройшли цей шлях, такі рішення

потребують публічної дискусії за

участі профільних асоціацій, ви�

робників — від малих до агрохол�

дингів», — зауважила фахівець.

За її словами, український

сільгоспвиробник в очікуванні

відкриття ринку землі притримує

кошти, що стримує внутрішні ін�

вестиції і є негативним факто�

ром. Вона також висловила спо�

дівання, що громадські профіль�

ні асоціації і надалі матимуть

змогу брати участь в обговоренні

важливих для галузі законопро�

ектів. 

P.S. Матеріали конференції з

тезами виступів інших вітчизня�

них і закордонних фахівців галузі

читайте в наступних числах

газети «Агропрофі».

Підготував Артем Житков
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Олійно	жирова галузь України
має сьогодні динаміку сталого розвитку 

Степан КАПШУК

Ольга ТРОФІМЦЕВА
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Підвищено прогноз 
світового виробництва соняшнику
ЗА ОСТАННІМИ прогнозами OilWorld, передає «Про�

агро Груп», українські аграрії зберуть 15,1 млн тонн на�

сіння соняшнику (+0,1 млн тонн до попередньої оцін�

ки), та на 0,4 млн тонн менше результату минулого

року. Також була підвищена оцінка для Росії, — +0,5

млн тонн до 12,9 млн тонн. Водночас, прогноз вало�

вих зборів для Казахстану було знижено на 0,1 млн

тонн до 0,8 млн тонн. Також на 0,1 млн тонн скороти�

лися очікувані валові збори олійної в країнах ЄС. Тим

не менш, поточна оцінка врожаю соняшнику в Євро�

пейському Союзі в сезоні 2019/20 продовжує помітно

перевищувати результат попереднього сезону. Таким

чином, узагальнена оцінка глобальних валових зборів

соняшника в новому маркетинговому році зрівняється

з рекордними 52,6 млн тонн, отриманими 2018/19 МР.

Нові фітосанітарні вимоги ЄС 
щодо овочів і фруктів
З 1 ВЕРЕСНЯ набули чинності нові фітосанітарні ви�

моги Європейського Союзу про захисні заходи проти

ввезення в ЄС організмів, шкідливих для рослин та

рослинної продукції, і проти їх поширення в межах

Євросоюзу.

Обов'язковою умовою для імпорту є відсутність в

країні або місці виробництва ряду паразитарних орга�

нізмів. Про це повідомляє прес�служба Держспожив�

служби.

Так, змінено умови імпорту яблук, груш, слив,

стручкового перцю, ефіопського пасльону, томатів і

баклажанів. Обов'язковою умовою для імпорту є:

— для перцю, пасльону, томатів і баклажанів — по�

ходження з країни або місця виробництва, визнаних

вільними від Neoleucinodes elegantalis (Guenee);

— для імпорту яблук — походження з країни або

місця виробництва, визнаних вільними від організмів

Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Hein�

rich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola

(Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say;

— для імпорту груш — походження з країни або

місця виробництва, визнаних вільними від Guignardia

piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus

Say;

— для імпорту слив — походження з країни або

місця виробництва, визнаних вільними від Tephritidae

(non�European).

Беручи до уваги, що Україна є вільною від зазначе�

них організмів, Держпродспоживслужба запропонува�

ла Європейській Комісії ухвалити рішення щодо без�

перешкодного імпорту до ЄС яблук, груш, слив,

стручкового перцю, томатів і баклажанів.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 03 вересня 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 #3,2282 137,3954
CME – Грудень'19 #3,3857 142,1196

CME – Березень'20 #3,1495 147,3162 
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Листопад'19 #0,3404 177,0616
Euronext — Січень'20 0,0000 182,8264

Euronext – Березень'20 #0,1647 185,5715
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Вересень'19 #0,1883 196,8741
TOCOM – Листопад'19 0,0000 207,0427

TOCOM – Січень'20 #0,5649 218,4352
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 #1,4697 163,5095
CME – Грудень'19 #3,3069 166,9634

CME – Березень'20 #3,7479 169,2415
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень '19 #1,6800 177,0616
Euronext – Грудень '19 #0,3294 182,5519

Euronext – Березень '20 #0,3184 187,2186
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад'19 #0,0769 418,3595
Euronext – Лютий'20 #0,0769 418,6340

Euronext – Травень'20 #0,2306 399,6925
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 #2,0886 –
CME – Грудень'19 #2,0886 153,7435

CME – Березень'20 #2,4367 156,7603
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 +0,1470 314,2321
CME – Листопад'19 +0,1470 318,5679

CME – Січень'20 +0,0735 323,4915
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 #1,4330 317,6829
CME – Жовтень'19 #1,4330 320,2182
CME – Грудень'19 #1,3228 324,8478

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Вересень'19 +0,5066 63,4141
CME – Жовтень'19 +0,6608 63,7445
CME – Грудень'19 +0,6167 64,0749

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень'19 +0,3304 –
CME – Листопад'19 +0,4405 263,4310

CME – Січень'20 +0,1101 267,2855
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Вересень'19 #0,0042 –
CME – Жовтень'19 #0,0100 0,3453

CME – Листопад'19 #0,0095 0,3517
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Вересень'19 +0,0055 2,2748
CME – Жовтень'19 +0,0330 2,3029

CME – Листопад'19 +0,0441 2,3287
Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Жовтень'19 +1,1013 246,6960
CME – Березень'20 #1,3216 –

CME – Травень'20 #1,9824 –

* 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 30 серпня 2019 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 169,94 4,6250 #0,1525 4,7000 #0,1350 4,7500 #0,1175 4,7950 #0,1100 4,8850 #0,0975
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 145,96 3,9725 #0,0750 4,1350 #0,0650 4,2400 #0,0700 4,3325 #0,0750 4,4650 #0,0675
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 182,52 4,9675 #0,1775 5,1050 #0,1700 5,2075 #0,1650 5,3075 #0,1650 5,4100 #0,1600
CBOT Чикаго (Кукурудза) 135,86 3,6975 0,0200 3,8225 0,0225 3,9000 0,0150 3,9700 0,0175 3,9925 0,0025

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

347,24 8,8200 0,1075 8,9425 0,0900 9,0450 0,0725 9,1425 0,0600 9,1900 0,0625

США. Ставки океанського фрахту на 30 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) 52
Східне Середземномор'я (Італія) 39
Західне Середземномор'я (Марокко) 39
Близький Схід (Ірак) 77
Близький Схід (Єгипет) 33
Японія 53 52

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 56
Близький Схід (Єгипет) 51

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) 61
Близький Схід (Єгипет) 33
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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* * *

10�12 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.

* * *

20 вересня 2019 року у м. Миколаїв на території
Суднобудівно�Судноремонтного заводу «НІБУЛОН» від�
будеться Міжнародний форум «TRANS EXPO ODESA�

MYKOLAIV 2019» і найбільша в Україні традиційна спе�
ціалізована Міжнародна виставка «Суднобудування

і водний транспорт�2019». 

Цього дня територія Суднобудівно�Судноремонтного за�
воду «НІБУЛОН» перетвориться на виставковий ком�
плекс. Учасники та гості стануть свідками історичної події
— урочистого введення в експлуатацію 140�метрового
самохідного плавучого крана пр. П�140 NIBULON Max —
найдовшого кранового судна класу «річка�море», збудо�
ваного за останні 25 років незалежності України, і най�
більшого за всю історію суднобудівного заводу «НІБУ�
ЛОН».
Для усіх присутніх відбудеться захоплююче водне шоу та
масштабний парад флоту компанії «НІБУЛОН». Кожен
зможе піднятися на борт нібулонівських суден. Водні
прогулянки на пасажирських суднах компанії «НІБУЛОН
Експрес» чекають на усіх охочих. Запланована також
оглядова екскурсія по підприємству.

* * *

25�29 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, про�
мислові товари, будівельна індустрія, автомобілі і техніка,
агропромисловий комплекс, фінанси і інвестиції, туризм і
спорт, народні майстри. На відкритих виставкових площах
ХX ювілейної виставки�ярмарки «Таврійський ярмарок»
традиційно будуть розташовані торговельні павільйони в
яких відвідувачі зможуть купити за вигідними цінами
м'ясо�молочну та плодоовочеву продукцію вирощену на
родючих ґрунтах Херсонщини. За попередніми заявками,
експозиції ювілейного «Таврійського ярмарку» предста�
влятимуть понад 220 учасників з 19 областей 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!

* * *

25�28 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».

* * *

10�12 жовтня 2019 року в м. Харків відбудеться
XII Міжнародна агропромислова виставка та форум

з розвитку фермерства «АГРОПОРТ Схід Харків

2019». Організатори форуму — Консалтингова компанія
«Авіабренд» та Департамент АПК Харківської облдерж�
адміністрації.
Основні тематики виставки: сільгосптехніка, насінництво,
агрохімія, рибництво, ягідництво, тепличне господар�
ство, садівництво, тваринництво, птахівництво, бджо�
лярство, зберігання та переробка, фасування та послуги
щодо супроводу агробізнесу.
У рамках «АГРОПОРТ Схід Харків 2019» відбудеться стра�
тегічна сесія «Інвестиційний клімат українського АПК» —
форум за участю профільних міністерств, профільних
урядових організацій та комітетів, міжнародних профіль�
них об'єднань та виробників, тощо. Протягом трьох днів
у 3�х залах відбудуться тематичні семінари, тренінги та
майстер�класи для фермерів та аграріїв.
Протягом трьох днів працюватиме експозиція виставки,
розташована в терміналі аеропорту та на привокзальній
площі. Загальна площа виставки — понад 25000 кв.м.
Очікується понад 7000 відвідувачів.
Третій день заходу відбудеться в форматі Дня поля, в
рамках якого заплановані: стаціонарний показ техніки;
індивідуальна демонстрація сільськогосподарської техні�
ки в дії; барбекю�фестиваль; розважальна програма.

* * *

29�31 жовтня 2019 року в м. Київ (Міжнародний Ви�
ставковий Центр) пройде Виставка ефективних рішень

для агробізнесу «AgroComplex 2019». Організатор —
ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»,
співорганізатор — IFWexpo Heidelberg GmbH.
«АгроКомплекс» — міжнародна виставка ефективних рі�
шень для аграрного бізнесу, яка презентує весь комплекс
передових технологій для підвищення конкурентоспро�
можності виробництва відповідно до світових викликів
та глобальних змін.
У рамках виставки «АгроКомплекс 2019» будуть реалізо�
вані спецпроекти:
1. Агрополігон 2019: Випробувальний проект націлений
на створення професійних інформаційних приводів для
різних груп фахівців господарств�виробників, постачаль�
ників матеріально�технічних ресурсів, науковців та сту�
дентів. Агрополігон завершується проведенням підсум�
кової конференції у рамках виставки «АгроКомплекс
2019».
2. IT�corner 2019: спеціалізована експозиція в форматі
open�space, на якій представлені цифрові рішення та
smart�технології для агробізнесу.
3. AgroEnergyDAY 2019: міжнародний експо�форум біо�
енергетичних технологій та альтернативної енергетики в
агробізнесі, який включає виставкову експозицію та спе�
ціалізований захід.
4. Ривок до якості 2019: Найбільша в Україні експозиція
національних виробників сільськогосподарської техніки
з наданням компаніям�виробникам, представленим на
виставці, віртуального демонстраційного сервісу у експо�
зиційному залі павільйону №3 виставки «АгроКомплекс
2019».
5. Тепличний бізнес України 2019: спеціалізована ек�
спозиція технологічних рішень для захищеного ґрунту.
6. Продуктивне бджільництво: міжнародна спеціалізо�
вана виставка обладнання, ветеринарної медицини та
новітніх технологій для бджільництва та джмільництва.
7. LOCAL to GLOBAL: спеціалізована експозиція фермер�
ської та крафтової продукції.
«АгроКомплекс» проходить один раз на два роки, чер�
гуючись з міжнародною виставкою виробників сільсько�
господарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО». 
На «АгроКомплекс 2019» очікується: більше 450 компа�
ній; понад 15 країн світу; Національна експозиція Німеч�
чини; більше 18 тис. відвідувачів з усіх регіонів України.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Зозулі і фенологія
Але чим це загрожує? Напри�

клад, усі ми знаємо, що зозуля

підкидає свої яйця у гнізда інших

птахів. Але не всі знаємо про фе�

нологію. Це система знань і су�

купність відомостей про сезонні

явища природи, терміни їх на�

стання і причини, що визнача�

ють ці терміни, а також наука

про просторово�часові законо�

мірності циклічних змін природ�

них об'єктів і їхніх комплексів,

пов'язаних із річним рухом Землі

навколо Сонця. Простіше кажу�

чи, якщо добре розпитати фено�

лога, він розповість, що буде, на�

приклад, з зозулями за зміни клі�

мату. Точніше, що з ними вже

відбувається. Так, за словами ні�

мецького фенолога, через поте�

пління змінилися строки мігра�

ції перелітних птахів. У різних

видів по різному. Відтак посуну�

лися терміни відкладання яєць

птахами. Для «німецьких» зозуль це оз�

начає, що тепер, коли вони прилітають

додому з зимівлі, яйця підкладати вже

нема кому — у гніздах повно дорослих

пташенят і жодного яйця.

Натомість зозулі призвичаїлися під�

кладати яйця дорогою додому — в

Швейцарії чи Італії. Здавалася б, яка

німцям справа до того, що у них на те�

риторії поменшає зозуль? Тим більше з

огляду на їхню паразитичну репутацію.

А інтерес все ж таки має бути, бо біль�

шість видів зозуль харчуються великими

комахами, в тому числі волохатою гусін�

ню, яка для інших птахів, за рідкісними

виключеннями, не їстівна. Тож помен�

шання зозуль спричиняє збільшення по�

пуляції цієї гусені та ушкодження нею

зелених насаджень, що призводить до

зростання шкоди від гусені людині. 

Ще кілька прикладів
У ФІНЛЯНДІЇ, наприклад, чайка і вели�

кий кроншнеп зазвичай влаштовували

свої гнізда на полях ячменю після весня�

них сходів. Але оскільки значення тем�

ператури підвищилися, тепер ці птахи

дедалі частіше відкладають яйця до того,

як фермери добираються до своїх полів,

що означає, що гнізда птахів піддаються

більшому ризику руйнації трактором або

іншою технікою.

Спостерігаючи за даними останніх 38

років, дослідники виявили, що фермери

в Фінляндії тепер засівають поля на тиж�

день раніше у відповідь на більш високі

значення температури, а ось птиці від�

кладають яйця на 2�3 тижні раніше. Тож

незабаром ми матимемо зниження попу�

ляції цих птахів.

Хутро американського зайця�біляка

змінюється від коричневого до білого

протягом зими через маскування тва�

ринки. Але через потепління сніговий

покрив сходить раніше в ареалі прожи�

вання біляка, який таким чином стає

більш помітним для хижаків. Оскільки

маскування надзвичайно важливе для

виживання цих тварин, слід також очі�

кувати на скорочення їхньої популяції.

А у Великій Британії, наприклад,

виявили, що пташенята великої синиці

вже не вилуплюються достатньо рано

для того, щоб потрапити на пік доступ�

ності їхньої найважливішої їжі — гусені.

Для маленьких пташенят, що тільки вча�

ться здобувати собі їжу — це найцінніше

і найлегше джерело білку, яке тепер вони

втрачають.

Олені�карибу в західній Гренландії

харчуються лишайником уздовж узбе�

режжя. Навесні і влітку вони відправля�

ються вглиб суші для народження по�

томства, харчуючись тамтешніми росли�

нами. Однак оскільки Гренландія нагрі�

лася, ці внутрішньоматерикові рослини

почали проростати раніше, тобто до того

часу, коли тварини до них дістаються —

більшість їхньої їжі деревеніє і втрачає

придатність для харчування. Про це свід�

чать результати проведеного в Арктиці

дослідження.

Внаслідок глобального потепління

перелітні білощокі казарки, об'єкт ще од�

ного арктичного дослідження, змушені

прискорювати переліт до своїх північних

гніздувань. Щоб прискоритися,  вони

пропускають важливу харчову зупинку,

що робить їх слабкішими, а їхнє потом�

ство менш схильним до виживання.

Цікавого висновку дійшли студенти з

університету Fort Lewis College в штаті

Колорадо (США): розглянувши описи

гербаріїв, що охоплюють період у 122

роки, вони виявили зсув середніх стро�

ків цвітіння рослин на 4�5 днів. Середні

показники зміни у цвітінні рослин, які

ростуть на більш низьких висотах, гово�

рять про цвітіння на 15 днів раніше, ніж

у 1890�х роках, водночас як рослини, що

зростають на великих висотах, демон�

струють різницю лише в 3 дні.

Ці зміни мають наслідки для комах,

птахів та інших тварин, які так чи інак�

ше залежать від цих рослин. Багато ро�

слин потребують комах для запилення,

але цвітуть дуже рано, кількість запилю�

вачів може бути недостатньою для ре�

продукції рослин, що призводитиме до

скорочення популяції. Тобто більш

раннє цвітіння може порушити синхро�

нізацію рослин і їхніх запилювачів. А

якщо комахи у свою чергу вироблять

більш ранній розвиток, як вплине це на

перелітних птахів, для яких вони зазви�

чай є джерелом їжі? А як це вплине на

людину?

Вуглець і людина
НАСПРАВДІ, відповідь на це та багато

інших питань доведеться шукати лише

емпіричним шляхом, на основі фактів і

спостережень. Адже природні взає�

мозв'язки настільки численні і складні,

що вченим дуже важко їх охопити. А тим

більше об'єднати в одну систему. 

Рослини і тварини адаптувалися до

відносно стабільних кліматичних умов

довгі роки. Зараз же людство гонить

природу батогом. Бо саме людська

діяльність, за словами вчених, є причи�

ною різких змін клімату. Вуглекислий

газ, збільшення наявності якого в атмо�

сфері призводить до глобального поте�

пління, це та сполука, що ми виробляє�

мо щоденно своїми організмами за ра�

хунок дихання. 

Втім, основна причина викидів СО2

це не дихання людства, а спалювання

людиною викопних видів палива, таких

як нафта, вугілля, природний газ. Цього

висновку вчені дійшли після аналізу

даних, які свідчать, що зростання кон�

центрації в атмосфері вуглецю стрімко

пішло вгору саме після промислової ре�

волюції середини 19 ст. До негативних

факторів слід додати і вирубування і зни�

щення лісів — саме рослини й океан пе�

реробляють більшу частину вуглекислого

газу з атмосфери, виробляючи кислород.

І саме тому в ООН так занепоко�

єні нинішніми пожежами в най�

більших лісах планети — лісах

Амазонки і Сибіру.

Скажи, зозуля…
ОКРІМ опосередкованого впли�

ву через тварин, найбільш оче�

видним і згубним для людства

наслідком потепління, який спо�

стерігається вже зараз, є опусте�

лювання територій. Регіони, ко�

лись придатні для вирощування

основних сільськогосподарських

культур, поступово перетворю�

ються на малопродуктивні землі.

Крім того матимемо і значні

соціальні наслідки. Як стверджує

Міжурядова група експертів зі

зміни клімату, через підвищення

середньої температури поверхні

Землі на 2°С близько 280 мільйо�

нів людей будуть змушені мігру�

вати. Бо, з одного боку, матиме�

мо опустелювання, а з іншого —

підтоплення багатьох прибереж�

них територій, через що і спостерігати�

меться масова міграція. 

Кліматологи відзначають, що з 19 ст.

середня температура поверхні Землі пі�

двищилася на 1°С і продовжує стрімко

зростати. За прогнозами експертів, вона

підвищитися на 2�3°С до кінця 21 ст.,

якщо кількість викидів вуглекислого газу

залишиться на рівні сьогодення.

Крім того, на думку експертів, до 22

ст. рівень світового океану підвищувати�

меться на кілька сантиметрів на рік,

тобто в 100 разів швидше, ніж зараз.  І

жителям деяких дрібних островів і при�

бережних міст, розташованих в низинах,

доведеться замислюватися про переїзд

вже до 2050 року.

Насправді, таких страшилок�теорій

дуже багато. Але їх хоч якось можна

спрогнозувати. Крім того, матимемо

вплив глобального потепління на і на мі�

льйони видів росли і тварин на планеті,

як ось було в прикладі з зозулею та ін�

шими тваринами. І хто знає, можливо,

прямо зараз зникає популяція якоїсь ко�

махи, яка вкрай необхідна для контролю

сільськогосподарських шкідників? Мо�

жливо, цей вид призвичаїться і виживе,

як та «німецька» зозуля. Можливо, приз�

вичаїмося і виживемо ми, історія повна

цікавими сюжетами. Можливо, ми вже

почали боротьбу за виживання — альтер�

нативна енергетика, автомобілі на елек�

тричних двигунах… Але якось мляво,

здається. То чи виживе людство? Скажи,

зозуля…

Підготував Павло Мороз
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Скажи, зозуленька…
Надзвичайно спекотний початок осені примушує всерйоз дослухатися до

ООН і спеціалістів зі зміни клімату: глобальне потепління впевнено крокує

планетою, наражаючи людей на чималі ризики. 

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень вуглекислого

газу в атмосфері досяг найвищого показника за всю історію. Такий рівень

спостерігався 3,5 млн років тому, коли температура була значно вищою.

Крім того, липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії. У цей

час в Гренландії розтануло 179 млрд т льоду.

Кліматичні зміни спричиняють значний вплив на біоту й екосистеми.

Серед таких кліматогенних ефектів можна виділити зрушення ареалів тва�

рин і зміщення меж лісової рослинності в меридіанному напрямку і по ви�

соті в горах, а також зміна площі зон вічної мерзлоти.




