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Новини галузі

В Україні сільське господарство 
формує значну частину 
економіки — Тарас Висоцький

За 22 дні з початку роботи «Зернового коридору» з укра-
їнських морських портів вийшло 33 кораблі, на борту яких 
сукупно — 719 549 тонн агропродукції.
Також ще 18 суден вантажаться і очікують черги на виїзд.
Перший заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства України Тарас Висоцький в ефірі національного 
марафону UAразом, розповів чому відновлення експорту 
через морські шляхи є критично важливим не лише для 
продовольчої безпеки світу, а й для української економіки.
«До війни сільське господарство разом із іншими суміжними 
галузями формувало близько 20% української економіки. За-
раз на тлі падіння інших секторів це будуть усі 30%, можливо 
й 35%. Тобто 1/3 нашої економіки — це сільське господар-
ство, яке на 70% залежить від експорту. Ми виробляємо такі 
великі обсяги, що їх неможливо спожити на внутрішньому 
ринку», — розповів він.
Тому, за словами Тараса Висоцького, настільки критично не 
тільки виготовити те, що потрібно нам самим спожити, але й 
експортувати, щоб і надалі розвивати сільське господарство 
України, яке робить такий величезний внесок в українську 
економіку.
Він наголосив, якщо ми в липні експортували у цілому 3 млн 
тонн с/г продукції, то за 15 днів серпня — уже 2 млн тонн. 
Тобто, маємо вийти мінімум на 4 млн тонн експорту в серпні, 
а це плюс $ 250−300 млн валютної виручки тільки за місяць.
Крім того, завдяки роботі «Зернового коридору», як пояснив 
перший заступник Міністра, вирівнялися експортні ціни, які 
дають впевненість українським фермерам, що вони не збан-
крутують і матимуть змогу покрити витрати на виробництво.

Джерело: minagro.gov.ua

Як реєструватися в  
Державному аграрному реєстрі

Реєстрація в Державному аграрному реєстрі у розпалі. І вже 
скоро міністерство оголосить про програми підтримки для 
агровиробників, що будуть розподілятися через ДАР. Тож 
реєструйтеся зараз, щоб дізнатися про нові можливості пер-
шими. Для реєстрації у ДАР вам знадобляться: мобільний 
телефон, електронна пошта, кваліфікований електронний 
підпис (або BankID, якщо реєструється фізособа).

 • На сайті dar.gov.ua натисніть «Зареєструватися».
 • Пройдіть реєстрацію через квцаліфікований електрон-

ний підпис (завантажте файл ключа та введіть пароль 
ключа) або BankID (натисніть BankID; оберіть банк, яким 
користуєтеся;

 • пройдіть аутентифікацію через сайт банку).
 • Введіть свою електронну пошту та номер телефона.
 • Вам надійдуть п’ятизначні коди на пошту та телефон, 

введіть їх у відповідні віконця.
 • Надайте згоду доступу до персональних даних
 • Натисніть «Зареєструватися».
Готово!

Джерело: PigUA.info 

Колонка редактора

Олена Єфімова

Повномасштабна війна стала справжнім випробуван-
ням для агробізнесу. Очевидним лишається те, що 
бізнес підтримує економіку, якій доводиться особли-
во складно під час війни. Відомо, що в Україні сільське 
господарство формує значну частину економіки дер-
жави. Однак треба час, щоб пристосуватися до нової 
реальності. Тому нам було цікаво поспілкуватись з 
нашими давніми друзями та постійними партнерами 
з ПП «Кронос Агро» - заст. директора з наукової ро-
боти Марченковим Федором Семеновичем, кандида-
том біологічних наук, і директором заводу ПП «Кро-
нос Агро» Мартинюком Іллєю Олександровичем та 
дізнатись, а як саме пристосувалася до воєнних подій 
їх компанія, як вони вижили та працюють. Детальніше 
– на стор. 12-13.
Питання виживання нашої економіки зв’язане й з тим, 
як заощадити свої ресурси і розпорядитися ними гра-
мотно. Фахівці з годівлі знають про те, що за рахунок 
додавання до раціону ферментів екзогенного по-
ходження можна знизити витрати на вирощування і 
підвищити продуктивні характеристики тварин. Резуль-
тати досліджень у цій галузі показали, що застосування 
кількох ферментів може бути ефективніше, ніж викори-
стання одного. У цьому виникає питання сполученості 
та розрахунку впливу на поживність раціону даних 
комбінацій. Унікальна матриця «Натузим» (стор.4-6) 
враховує вплив добавки на 20 показників поживності 
раціону та за наявності докладних даних про якість 
вхідної сировини дозволяє зробити розрахунок рецеп-
ту з високою точністю.
У поточному році через зміни умов і термінів збері-
гання зерна та неможливості планово звільнити 
приміщення (ємності, елеватори, сховища) від запасів 
зерна попереднього року, очікується підвищення за-
раження зернових мікотоксинами. Військовий час та 
окупація дуже ускладнили не лише експортні проєкти, 
а й роботу комбікормової галузі усередині країни. Але 
є хороша новина – повна 100% детоксикація можлива 
за допомогою інноваційних продуктів Toxybind вироб-
ництва «FF Chemicals BV», Нідерланди, які постачає на 
наш ринок відома компанія «АгроПлюсІнвест» - чи-
тайте на стор. 8-10 про 4 рівня надійного захисту від 
мікотоксинів.
Цей номер дуже цікавий і насичений інформацією. Все 
для вас! Бажаємо корисного читання.
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Нові потужності для переробки 
та зберігання зернових 

Механізм страхування інвестицій в умовах війни
Уряд України працює над механізмом 
страхування інвестицій в умовах 
воєнного стану, що дозволить гаран-
тувати інвесторам безпеку капітало-
вкладень в українські активи.
Про це в ефірі телемарафону повідомив 
Заступник Міністра економіки України 
Олександр Грибан.
Зараз українська сторона веде пере-
мовини з Багатостороннім агентством 
з інвестиційних гарантій (MIGA), яке 
входить до групи Світового банку. Дана 
організація має програми страхуван-
ня інвестицій в умовах терористич-
них загроз. «Активно працюємо над 
механізмами страхування інвестицій. 
У світі, на жаль, не дуже багато такої 
практики. Але елементи подібних про-

грам існували в тих країнах, в яких були 
бойові терористичні дії. Робимо все 
можливе, щоб покриття MIGA було до-
ступним в Україні, щоб була можливість 
інвестувати вже навіть зараз, в той 
період, коли воєнні дії ще продовжу-

ються», — зазначив Олександр Грибан.
Для гарантування безпеки, інвестори 
купуватимуть страховку, вартість якої 
розраховується в залежності від об-
сягу інвестицій. У разі форс мажорних 
обставин інвестор зможе отримати 
компенсацію цих коштів.
Також Міністерство економіки працює 
над покращенням умов для ведення 
бізнесу в Україні. Зокрема — над про-
грамами для залучення інвестицій та 
дерегуляцією.
Раніше Уряд схвалив законопроект про 
спрощення дозвільних процедур для 
набуття права на землю та для початку 
будівництва під час реалізації проектів, 
що спрямовані на відновлення економіки.

Джерело: me.gov.ua

Контроль 
державних цін

Протягом 7 місяців 2022 року фахівці 
Держпродспоживслужби здійснили 
85 планових та 855 позапланових пе-
ревірок суб’єктів господарювання з 
питань дотримання вимог щодо фор-
мування, встановлення та застосуван-
ня державних регульованих цін. Під 
час проведення перевірок порушення 
встановлені у 705 випадках, що ста-
новить 74,9% від загальної кількості 
здійснених перевірок.
За результатами проведених перевірок 
прийнято 575 рішень про застосування 
адміністративно-господарських санк-
цій на загальну суму 46,9 млн гривень.
Крім того, складено 260 приписів щодо 
усунення порушень порядку форму-
вання, встановлення та застосування 
державних регульованих цін та узгод-
ження цін/тарифів з вимогами чин-
ного законодавства, 228 посадових 
осіб притягнуто до адміністративної 
відповідальності шляхом накладання 
штрафів на загальну суму 509,9 тис. 
гривень.

Джерело: dpss.gov.ua

Міністерство аграрної політики та про-
довольства України вітає оголошен-
ня перших аукціонів із приватизації 
за новими правилами. Вже у вересні 
підприємці отримають змогу долучити-
ся до програми та створити виробницт-
ва для гарантії продовольчої безпеки.
Так, Фонд державного майна оголо-
сив аукціони приватизації 2 спиртових 
активів — Кобиловолоцького МПД ДП 
«Укрспирт» та Марилівського МПД ДП 
«Укрспирт» у Тернопільській області. 
Аукціони заплановано на 19 та 20 ве-
ресня зі стартовими цінами 25,2 млн 
грн та 54,3 млн грн відповідно. Окрім 
того, у вересні заплановано проведен-
ня ще шести аукціонів приватизації 
об’єктів спиртової галузі.
Приватизація спиртових активів за-
безпечить використання та розви-
ток інфраструктури підприємств для 
зберігання й перероблення зерно-
вих. Подібні об’єкти мають підведені 
інженерні комунікації, що дозволить у 

короткий час запустити виробництво.
Окрім спиртових активів, уже най-
ближчим часом очікується оголошен-
ня аукціонів із приватизації комбінатів
хлібопродуктів. За умови часткової мо-
дернізації та налагодження ефективної 
роботи в приватній власності КХП змо-
жуть налагодити перероблення зер-
на та насичуватимуть внутрішній ри-
нок крупами, макаронними вироба-
ми, пластівцями та іншими товарами, 
які також експортуватимуться й на 
зовнішній ринок.
Після отримання активів у власність 
приватний бізнес готовий інвестувати 
в переобладнання підприємств для їх 
запуску, забезпечуючи виготовлення 
продукції з високою часткою доданої 
вартості.
За очікуваннями, цьогорічний врожай 
зернових в Україні становитиме близь-
ко 50 млн тонн на додаток до понад 
20 млн тонн зернових та олійних куль-
тур врожаю 2021 року, які не вдалося 
експортувати. Розширення наявної 
аграрної інфраструктури дозволить 
зменшити нестачу складських потуж-
ностей, яка може сягати близько 10−15 
млн тонн до жовтня поточного року.
Таким чином, приватизація об’єктів, 
які перебувають у державній власності 
та наразі простоюють або використо-
вуються неефективно, сприятиме по-
доланню наявних викликів в аграрній 
галузі.

Джерело: minagro.gov.ua


