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5СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА!

Війна в Україні вплине на світову молочну промисловість
Вторгнення росії в Україну матиме 
далекосяжні наслідки для молочної 
промисловості, адже війна прискорить 
інфляцію критично важливих ресурсів 
у ланцюжку постачання молочних 
продуктів.
«Глобальний ланцюжок поставок досі 
не відновився після збоїв, пов’язаних з 
пандемією, а вторгнення росії в Україну 
тільки посилило ситуацію», — зазначає 
аналітик Daily Dairy Report Бетті Бернінг, 
пише Dairy Herd Management.
За словами аналітика, вторгнення 
росії в Україну скоротить споживан-
ня молочних продуктів у цих країнах 
і також вплине на світову молочну 

промисловість, необов’язково через 
зміни попиту та пропозиції, але через 
зростання цін на молочні продукти.
За даними Rabobank, на росію та 
Україну припадає 18% світового ек-
спорту кукурудзи — ключового кормо-
вого інгредієнта молочних раціонів у 
всьому світі. 
Через зростання цін на кукурудзу та 
інші фактори виробництва ціни на мо-
локо та молочні продукти, ймовірно, 
також зростатимуть. Вищі ціни на 
молочні продукти загрожуватимуть 
глобальному споживанню, особливо 
дорогих молочних продуктів.

Джерело: AgroPortal.ua

Втрати малого та середнього бізнесу з початку війни 
оцінюються в $80 мільярдів

Загальні прямі втрати малого та серед-
нього бізнесу за чотири тижні війни 
оцінюються в $80 мільярдів. А їх оцінка 
скорочення ВВП України у 2022 внаслідок 
зниження ділової активності — 21%.
Про це йдеться у опитуванні Advanter 
Group спільно з діловими клубами 
України та Центром економічного 
відновлення, передає epravda.com.ua.
«Лише 17% підприємців сподіваються 
принаймні зберегти обсяги продажів 
по відношенню до 2021 року. Натомість 
34% не бачать можливості мати суттєві 
обсяги діяльності в цьому році», — 
йдеться в повідомленні. Які стратегічні 
рішення вже реалізує бізнес:

 •  запуск нових продуктів або бізнесів 
— 37,1%,

 •  адаптація виробництва і сервісів 

під поточні потреби держави і сус-
пільства — 54,5%,

 • пошук нових експортних можливо-
стей — 32,9%,

 • об’єднання з іншими підприємст-
вами — 22,5%,

 •  орієнтація на державні закупівлі — 
10,8%,

 • заморожування діяльності — 27,7%.

«Основними потребами бізнесу зали-
шається доступ до фінансів. Також кри-
тичним є збереження ключових спів-
робітників для функціонування бізне-
су», — підкреслили експерти.

Джерело: Milkua.info

Сольський окреслив ключові пріоритети міністерства на 
найближчий час

Новопризначений міністр аграрної по-
літики та продовольства України Ми-
кола Сольський ключовими пріо-
ритетами міністерства на найближчий 
час назвав спрощення доступу аграріїв 
до кредитних ресурсів та логістику 
агропродукції. Про це йдеться в 
інтерв’ю на сайті Agropolit.com.
«Питання, які турбують всіх — посівна, 
а також не менш важливе завдання — 
налагодження логістики експорту зер-
на. Тому що це дуже великі об’єми», 
— заявив він в інтерв’ю.
За його словами, в Україні існують за-
паси зерна, які були передбачені на 
експорт — у грошовому еквіваленті це 

складає близько $ 7,5 млрд.  Водночас, 
як зазначив міністр, робота українських 
портів обмежена через війну. «Порти 

обмежили. Раніше ми в місяць виво-
зили 4−5 млн т сільсько-господарської 
продукції, зерна, продуктів переробки 
через порти. Зараз — лише декілька 
тисяч тонн через західні кордони. Дуже 
важливо це налагодити. Очевидно, 
відмінусувавши ті запаси, які потрібні 
країні», — зазначив Микола Сольський.
Адже, за його словами, ці кошти від 
експорту потрібні аграріям для оплати 
оренди, на зарплати та посівну.
«Тому це основна робота, яка ведеться 
міністерством, аграрним Комітетом і 
на якій всі зосереджені», — підсумував 
міністр.

Джерело: AgroPolit.com.
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До переліку товарів критичного 
імпорту включено необхідну аграріям 
сільськогосподарську техніку

Уряд розширив перелік товарів критич-
ного імпорту, включивши в нього необ-
хідну аграріям с/г техніку, запчастини, 
обладнання для с/г робіт. Йдеться про 
трактори, с/г машини, вантажівки, 
сідельні тягачі, обприскувачі, зро-
шувальне обладнання, сівалки, всю 
ґрунтообробну техніку, цистерни тощо. 

Про це повідомляє прес-служба Мініс-
терства аграрної політики та продо-
вольства України.
«У перший же день війни Кабмін По-
становою №153 від 24 лютого 2022 ро-
ку затвердив перелік товарів кри-
тичного імпорту, щоб забезпечити 
безперебійне постачання продоволь-
ства, а також усіх товарів, необхідних 
для підготовки до весняно-польових 
робіт», — розповідає Роман Лещенко, 
міністр аграрної політики та продо-
вольства України.
За його словами, завдання Мінагро-
політики — забезпечити безперебійні 
поставки в Україну всіх позицій, які гаран-
тують українцям продовольчу безпеку.

Джерело: Прес-служба 
Мінагрополітики України

В Україні є 
достатній запас 
енергоресурсів

Міністр енергетики Герман Галущенко 
заявив, що в Україні є достатній запас 
енергоресурсів, а приєднання до єв-
ропейської енергомережі збільшило за-
пас міцності вітчизняної енергосистеми.

«Я не хочу називати конкретні цифри, 
тому що в умовах військової агресії це 
буде не коректно. Повірте, що у нас є 
запас міцності по всіх ресурсах», — на-
голосив міністр.

Джерело: PigUA.info 

Війна в Україні призводить до різкого здороження кормів
Британські свинарі попередили, що га-
лузь може «впасти», якщо ціни на кор-
ми різко зростуть внаслідок вторгнен-
ня росії в Україну. Ці країни є двома 
найбільшими постачальниками пше-
ниці для кормів тварин.
За тиждень ціни зросли на 50% і 
Національна асоціація свинарів (NPA) 
закликала роздрібних торговців плати-
ти більше за свинину.
Міністр сільського господарства Вікто-
рія Прентіс сказала: «Я вже оголосила 
про негайний перегляд справедливості 
в ланцюжках поставок галузі, і робота в 
цьому напрямку вже ведеться».
Вона додала: «Це ґрунтується на схе-
мах, які ми ввели, щоб допомогти усу-
нути відставання у постачаннях свиней, 

схемі тимчасової візи для м’ясників, а 
також на розмовах з великими банка-
ми та роздрібними торговцями, щоб 
переконатися, що вони виявляють 
гнучкість по відношенню до свинарів у 
цей важкий час.
Британські фермери не можуть дозво-
лити собі останнє підвищення цін.

Коментарі деяких з них:
 • «Війна в Україні мала великий вплив 

на ціни на зерно, тому всі наші кор-
ми сильно подорожчали».

 • «Я щойно намагалася купити трохи 
пшениці, і мені запропонували 317 
фунтів стерлінгів за тонну. До того, 
як Україна вступила у війну, ми мог-

ли розраховувати приблизно на 215 
фунтів стерлінгів».

 • «Корм для свиней становить 70% 
наших витрат, тому нам платять 
близько 1,38 фунтів стерлінгів за 
кілограм на свиню, але тепер його 
виробництво коштуватиме понад 
2 фунти стерлінги за кілограм».

Керівники галузі вже попереджали про 
кризу цього року, після того, як 40 000 
свиней були вибраковані і «викинуті» 
через брак м’ясників для їх переробки.
Фермери влаштували акцію протесту 
через брак м’яса біля будівлі уряду в 
Йорку. Як фактори були названі Brexit і 
COVID-19.

Джерело: PigUA.info

Наслідками війни буде глобальна продовольча криза та політична 
дестабілізація, — президент України

За цією війною може прийти глобаль-
на продовольча криза та політична 
дестабілізація. Про це заявив прези-
дент України Володимир Зеленський 
на саміті G7. 
«Сталася глобальна катастрофа. Росія 
знищила глобальну безпекову архі-
тектуру, завдала потужного удару по 
міжнародних відносинах. Але це лише 

початок. Після цієї війни може настати 
глобальна продовольча криза. Чим до-
вше не буде миру на українській землі, 
тим менше продовольства з України 
отримає світовий ринок. У багатьох 
країнах Азії, Африки, Європи можуть 
навіть виникнути надзвичайні пробле-
ми з доступом до базових продуктів і 
з цінами на продовольство», - заявив 

глава держави. Він наголосив, що війна 
однозначно завершиться політичною 
дестабілізацією.
«Може в цьому також мета ро-
сійського керівництва, мені це невідо-
мо. Ми всі повинні діяти негайно. Не-
гайно зупиняти російські війська, при-
брати їх з території України».

Джерело: uacouncil.org


