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Новини галузі

Допомога від Євросоюзу   
для малих с.-г. виробників

Найближчим часом Мінагрополітики презентує нові про-
грами підтримки для малих фермерів. Про це повідомив 
перший заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства України Тарас Висоцький під час пресконференції 
в «Укрінформі». Він також розповів про інші кроки, які наразі 
здійснюються для підтримки аграріїв в Україні.
Так, було створено Національну раду з відновлення України
від наслідків війни, яка підготувала Проєкт Плану з віднов-
лення України за напрямом «Нова аграрна політика», що був 
презентований під час Конференції з питань реформ в Україні 
(URC 2022) у Лугано. Документ окреслює трирівневу модель і 
містить план дій в аграрному секторі на період воєнного часу, 
післявоєнного відновлення та наступного етапу — розвитку. 
Його було ухвалено та взято за основу для втілення. 

Джерело: agravery.com

Названо культури, які найменше 
постраждають від війни

Найменший врожай у 2022 році 
українські фермери отримають з 
пшениці, соняшнику та ячменю, 
оскільки значна частина вироб-
ництва цих культур знаходиться 
безпосередньо у регіонах, що 
страждають від активних бойових 
дій та окупації. Про це повідомила 
аналітик зернового ринку «Укр-
АгроКонсалт» Марина Маринич під час вебінару «War in 
Ukraine. Grain & Oilseed Crop Forecast-2022». 
За прогнозами «УкрАгроКонсалт», найменше від війни по-
страждають соя та кукурудза. 
Попри складні умови фермери вдало провели посівну 
кампанію. Прогноз урожаю зернових на 2022 р. становить 
50-55 млн т (2021 р. — 86 млн т), а олійних культур — 16 млн т 
(2021 р. — 23 млн т).
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НБУ на 25% підняв офіційний 
курс гривні до долара

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скори-
гував офіційний курс гривні до долара США на 25%. Про це 
повідомляє прес-служба НБУ.
Відзначається, що такий крок дасть змогу збільшити конку-
рентоспроможність українських виробників, зблизити 
курсові умови для різних груп бізнесу та населення та 
підтримати стійкість економіки в умовах війни.
При цьому офіційний курс гривні до долара США й надалі є 
фіксованим.
«За умов високої невизначеності, зумовленої війною, 
фіксований офіційний курс до долара США є основним яко-
рем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконан-
ня пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні 
цінової та фінансової стабільності, що є важливою переду-
мовою відновлення економіки», — заявляють в НБУ.
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Колонка редактора

Олена Єфімова
Мирне життя нам зараз тільки сниться, але ми віримо, 
що воно скоро стане дійсністю. Однак повномасштаб-
ний збройний конфлікт, який перевернув наше життя 
з ніг на голову, продовжується. Я ось нещодавно поду-
мала: «Адже живуть люди в Ізраїлі, де постійно йдуть 
війни? Як бути людям, в країні яких війна? Як жити, як 
працювати? Адже життя не може зупинитися... Люди 
потрібні в їжі та воді , у медикаментах, у даху над го-
ловою. Так само і тварини на фермах. Їх потрібно году-
вати та підтримувати їхній добрий стан здоров’я». 
Цей військовий номер, як і попередні, має завдання 
розповісти нашим читачам - як економно вести своє 
господарство, лікувати стадо, які ефективні кормові 
добавки та корми можуть принести хороші резуль-
тати без величезних вкладень, адже їх просто немає 
зараз у більшості наших селян. Наші шановні автори 
розповідають про безпечні технології годівлі із засто-
суванням натуральних кормових продуктів. Багато 
цікавого й у цьому номері!
Органічне тваринництво висуває ряд вимог щодо 
кормовиробництва та годівлі тварин, як основного 
фактора якості та безпечності продукції галузі. За 
органічного кормовиробництва регламентований 
перелік речовин та методів, які не дозволено викори-
стовувати у технологічному процесі. Які саме? Про це 
йдеться у статті на стор. 10-11 «Вимоги до кормів та 
годівлі у органічному тваринництві» авторів І.В. Ко-
вальчук і А.Л. Шуляр (Житомирського НАУ).
Сучасне тваринництво вже неможливо уявити без 
використання спеціальних кормових добавок, покли-
каних підвищити поживну цінність корму. Одним із 
таких інструментів є ферментні препарати. Нині 
відомо близько 3000 ферментів. Ферментні препарати 
«Адіссео» – Ровабіо® Ексель та Ровабіо® Макс займають 
перші позиції за обсягами продажів у світі.
Потенціал виробництва в Україні кормів для аква-
культури є надзвичайно високим, і кормовиробники 
неодмінно мають скористатися цією можливістю.
Компанія Van Aarsen розробляє, виготовляє та постачає 
сучасне обладнання та цілі комбікормові заводи для ви-
робництва кормів для тварин та аквакультури в тому 
числі. Наші фахівців компанії та досвід дозволяють удо-
сконалювати виробництво кормів та покращувати їх 
якість, орієнтуючись на інноваційну спрямованість не 
лише задовольняти сьогоднішні потреби, а й передба-
чати перспективні запити. 
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Механізм отримання гранту на переробку
Держава надає до 8 млн грн безпово-
ротної допомоги підприємцям, які хо-
чуть створити або розвинути свій біз- 
нес у сфері переробки. Про це гово-
риться у повідомленні Міністерства 
економіки України. 
Перша тисяча заявників отримує грант у 
розмірі 70% від вартості проєкту, для на-
ступних учасників держава надає кошти 
у розмірі до 50% вартості проєкту. Також 
учасники можуть залучити додаткові 
кредитні кошти — до 16 млн грн за прог-
рамою «5-7-9» під 0% на 5 років. 

Щоб долучитись до програми, підпри-
ємцю необхідно підготувати бізнес-план 
та подати разом із заявкою та докумен-
тами для верифікації діючого підпри-
ємства через портал «Дія». АТ «Ощад-
банк» протягом 10 днів здійснює оцінку 
бізнес-плану, перевірку ділової репу-
тації отримувача, а також проводить із 
ним співбесіду. 
Рішення про надання гранту прийма-
ється Мінекономіки на основі оцінюван-
ня банку. 
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Непрямі втрати у сільському господарстві 
оцінюються у $23,3 млрд

В Україну прямує обладнання для тимчасового зберігання зерна
В Україну буде ввезене спеціальне об-
ладнання для тимчасового зберігання 
зернових культур. Про це розповів 
перший заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України Та-
рас Висоцький. «У нас є підтвердження 
від міжнародних партнерів про до-
даткове завезення великих мішків, які 
вмістять 200 тис. тонн, та обладнання 
для їх закладки та розвантаження. При-
близно додатково на 10−15 млн тонн 
зерна. У серпні плануємо розпочати 
процедуру розподілу», — сказав він.

За словами Висоцького, такої кількості 
обладнання буде достатньо для того, 
щоб при існуючих темпах експор-

ту зберігати цьогорічний врожай. В 
мішках зерно може зберігатися протя-
гом 12−17 місяців.
У Верховній Раді зареєстрували законо-
проєкт, який передбачає звільнення 
від ввізного мита товарів, що викори-
стовуються для зберігання зерна.
У Міністерстві аграрної політики та про-
довольства України прогнозують, що 
у 2022 році врожай зернових культур 
становитиме приблизно 52 млн тонн та 
олійний культур — 13−15 млн тонн.

Джерело: Укрінформ
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ТОП-10 
іноземних ринків, 
найбажаніших 
для українських 
експортерів

До ТОП-10 найбільш бажаних для ук-
раїнських експортерів іноземних рин-
ків входять країни ЄС, США і Канада.
Міністр закордонних справ Дмитро 
Кулеба проінформував, що МЗС після 
запуску цифрової платформи NAZOVNІ 
отримало 357 запитів від 93 вітчизняних 
компаній на пошук партнерів за кордо-
ном і вирішення проблемних питань, із 
них 319 запитів після 24 лютого.
«На основі цих запитів маємо ТОП-10 
найбільш бажаних для українських 
експортерів іноземних ринків. Це 
Німеччина, США, Польща, Франція, Ту-
реччина, Австрія, Румунія, Канада, 
Чехія та Іспанія», — зазначив Кулеба.
Він додав, що найпопулярнішими ек-
спортними позиціями є агропродукція, 
алкогольні та безалкогольні напої, 
косметичні засоби на натуральних про-
дуктах, сувенірна продукція, технології 
машинобудування, декор і предмети 
інтер’єру. 
Кулеба закликав українських експор-
терів розширювати не лише номенкла-
туру експорту, але і його географію — в 
Азію, Африку, Латинську Америку.

Джерело: AgroPortal.ua 

Непрямі втрати у сільському госпо-
дарстві України через зменшення ви-
робництва, блокаду портів та здорож-
чання виробничих факторів оцінюють-
ся у 23,3 млрд дол. США. Такі показни-
ки дають розуміння масштабу падіння 
галузі та величезні потреби для повно-
цінного відновлення виробництва.
Про це повідомляють в Аграрному 
комітеті Верховної Ради України.
Оскільки значна частина виробництва 
с.-г. культур знаходиться у регіонах, що 
страждають від активних бойових дій та 
окупації, тому втрати через недоотри-
маний врожай сільськогосподарських 
культур оцінюються у 9,6 млрд дол. 
США. Найбільш значуще зниження у 
прогнозованому врожаї 2022 року 
відзначається для виробництва пшени-
ці (очікується 33% спад у врожаї 2022 
року), соняшнику (32%), ячменю (31%), 
кукурудзи (18%). Бойові дії порівняно 
менше впливають на врожай кукуруд-
зи, порівняно з врожаєм інших культур, 
очікується зниження врожаю на 18%.

Втрати через менший врожай багато-
річних культур склали 89 млн дол. США. 
В середньому, для початку плодоно-
шення нових багаторічних насаджень 
знадобиться п’ять років. Відтак, втрати 
врожаю багаторічних насаджень впро-
довж п’яти років складуть 222,4 млн 
доларів США.
Варто зазначити, що паралельно із прог-
нозованим врожаєм сільськогоспо-
дарських культур, загальні втрати тва-
ринницького сектору оцінюються в 
682 млн доларів США.
Одним із наслідків вторгнення є зни-
ження цін виробників на експортно-
орієнтовні товари. Через блокаду портів 
військово-морськими силами агресора, 
Україна зіткнулась з перенасиченістю 
внутрішнього ринку експортно-орієн-
тованої продукції та майже чотирикрат-
ним здорожчанням експортної логіс-
тики. Це призвело до зменшення цін 
всередині країни на основні експортно-
орієнтовані культури більш, як на 30%.

Джерело: agravery.com
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