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Новини галузі

Зеленський: розвивати свої 
енергоносії та добрива

Україна спроможна забезпечити виробництво десятків 
мільйонів тонн чистого й дешевого аміаку.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час 
виступу на саміті філантропії, говориться у повідомленні на 
сайті глави держави.
«Усьому світу потрібні добрива для виробництва продуктів 
харчування. Навіщо їх купувати чи робити з російського 
газу? Можна побудувати потужності для виробництва 
десятків мільйонів тонн чистого «зеленого» й дешевого 
аміаку в Україні. Можна заробляти на цьому й допомагати 
цим не тільки продовольчій безпеці, а й миру — миру на 
нашій планеті», — підкреслив Зеленський.
Також Президент вкотре запевнив, що українська електрика 
може допомогти замістити брудні російські енергоресурси.
Крім того, він розповів, що Україна має колосальні 
можливості у розвитку водневої енергетики й транспорту-
вання «зеленого» водню в Європу.
«Сонце, вітер, атомна енергетика, «зелений» водень — усе 
це є в Україні. І це не просто мільярди доларів, які можна 
інвестувати й заробити, а це мільярди доларів, які працюва-
тимуть на допомогу різним країнам і народам — десяткам 
мільйонів людей. Нова «зелена» чиста енергетика потребує 
літію, графіту та інших рідкоземельних металів. У нас їх до-
статньо. Тому, інвестуючи в Україну, можна прискорити роз-
виток «зеленої» енергетики і в інших країнах», — зауважив 
Зеленський. Глава держави також зазначив, що щороку 
Україна генерує десятки мільйонів кубів деревини, забезпе-
чуючи при цьому відновлення лісів.

Джерело: agroportal.ua

Переорієнтація агробізнесу  
в умовах війни

Аграрії обирають олійні культури як альтернативу зерновим. 
Адже поки що не зрозуміло, як діятиме надалі «зернова уго-
да», укладена в липні за посередництва ООН та Туреччини. 
Тому фермери все більше сіють ріпак, соняшник та сою.
Український агробізнес переорієнтується в умовах війни з 
рф і дедалі більше робить ставку на олійні культури. Про це 
сказав перший заступник міністра аграрної політики та про-
довольства Тарас Висоцький, повідомило напередодні DW.
«Цього року можна було б посіяти мільйон гектарів ріпаку. 
Площа, яка, незважаючи на окупацію частини країни, при-
близно, відповідатиме торішній. Ріпак вже посіяний на 70% 
площі, це свідчить про те, що фермери загалом сіють олійні 
культури», – наголосив Висоцький. Він нагадав, що між 
Україною та Польщею було підписано меморандум щодо 
будівництва трубопроводу, який транспортуватиме олію з 
України до Польщі. Він має запрацювати вже наступного року.
«Труба на експорт олії буде затребувана і після війни, оскільки 
Україна є і залишиться світовим лідером з експорту олії. Це 
довгостроковий проєкт, який змінить ринок. Ідея полягає 
в експорті олії з польських портів до третіх країн. Планова 
потужність – до 2 млн тонн олії на рік», - додав перший за-
ступник міністра. Станом на 9 вересня в Україні було зібрано 
392 тис. тонн соняшникового насіння при врожайності 
15,6 ц/га з 251,4 тис. га (5% посівних площ).

Джерело: korrespondent

Колонка редактора

Олена Єфімова

Національна гідність і самоповага – це атрибути націо-
нальної свідомості, тобто осмисленого ставлення до 
себе, до свого народу, своєї держави, історії, культури, 
мови. Це перманентне зусилля пізнати ці феномени, 
пізнати інших, аби зрозуміти суть і сенс перебування 
свого і своєї спільноти на світі, аби знати справжні вар-
тості та вміти відрізняти їх від фіктивних і фальшивих.
Свого часу П. Манчіні говорив, що територія, поход-
ження, мова, побут і звичаї, минувшина, законодав-
ство, релігія – всі ці об’єктивні ознаки нації ще не тво-
рять цієї спільноти, бо вони – немов життєздатна, але 
матерія, яка потребує «подиху життя». «Тим подихом, 
що оживляє націю, є національна свідомість – почут-
тя, яке вона генерування із самої себе, яке дає їй змогу 
утримуватись назовні і виявлятися всередині».
Історія засвідчує: національність у свідомості – це 
виявлення часового модусу буття людини жити не 
тільки тепер, у дану мить, а й завтра – у перспективі. 
Тобто, національне усвідомлення – це раціональне, 
інтелектуальне прагнення завбачити перспективи 
життя народу в системі його самозабезпечення. Тому 
поняття української перспективи адекватне національ-
ній свідомості народу.
Важко дається українському народові усвідомлення 
і повернення до своєї держави, рідної мови та інших 
національних цінностей. Тяжить над ним колоніальне 
минуле, даються ознаки деформації ментальності, ре-
цидиви свідомості, наслідки геноциду й етноциду. Од-
нак національне становлення вимагає часу і зусиль.
Ми – українці, можливо не усі за походженням, але 
за самовідчуттям й діями. Ми робимо все, кожний на 
своєму місці, щоб наша держава витримала свої випро-
бування, щоб ми усі витримали, вистояли, перемогли. 
Ми, наше Видавництво, видаємо журнали, щоб аграрії 
отримували корисну інформацію й вижили, щоб ми усі 
вижили разом.
І навіть якщо нас запитують: «Який у вас бізнес? Жур-
нали? Це комусь потрібно зараз?», ми відповідаємо: 
«Так, потрібно. Це елемент стабільності, журнал завж-
ди можна взяти в руки та почитати, навіть якщо немає 
електрики і над тобою гудуть ракети. Все одно треба 
жити. Життя не зупинити».
Читайте нас, передплачуйте наші видання. 
Ми разом з вами. Ми разом сила.
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Ринки продукції птахівництва залишаються профіцитними
Військові дії та окупація територій 
фізично не вплинули на виробничі 
потужності основних виробників м’я-
са бройлерів в Україні. Про це 
розповів виконавчий директор Спілки 
птахівників України Сергій Карпенко.
«Так цього не можна сказати про ви-
робників яєць: втрачено низку 
провідних підприємств у Херсонській, 
Донецькій, Запорізькій областях, – за-
значив він. – На превеликий жаль, тут 

будуть зміни щодо обсягів виробницт-
ва основних гравців». 
За словами Сергія Карпенка, ринки 
продукції птахівництва залишаються 
профіцитними, що за військового стану 
добре для продовольчої безпеки дер- 
жави, але негативно впливає на фінан-
сові результати діяльності сектору.
«Сподіватися на швидке відновлення 
внутрішнього попиту найближчим 
часом не варто, - зазначив він, - тому 

найважливішим напрямком збуту м’яса 
бройлерів буде експорт, тим більше за-
раз складаються дуже сприятливі цінові 
тренди на деяких ключових ринках».
Виробники яєць традиційно більше 
орієнтуватимуться на внутрішній ри-
нок, додав експерт. Однак переробка 
та експорт будуть важливими кана-
лами збуту для підтримки належного 
рівня прибутковості яєчного сектора.

Джерело: ptichki.net

Мінекономіки закликало українські 
банки підтримати економіку під час 
війни шляхом фінансування експорту 
українських товарів, робіт та послуг на 
світові ринки. Для цього напрацьова-
ний механізм, який дозволяє видавати 
доступні кредити під страхове покриття 
Експортно-кредитного агентства (ЕКА).
Механізм портфельного страхування 
кредитів, виданих на виконання ек-
спортних контрактів, був запущений 
ЕКА в червні цього року. Сьогодні за 
цією програмою фінансову підтримку 
надають «Ощадбанк», «Укргазбанк» та 
«Укрексімбанк».
Ними вже було профінансовано стра-
хування 24 кредитних контрактів на 
70 млн грн, що надало можливість 
здійснити експорт на 323,5 млн грн.
За словами першої віцепрем’єр-мініс-
терки — міністерки економіки Юлії 
Свириденко, програма передбачає 
страхування кредитів під експортні 
контракти в національній або іноземній 
валюті на суму до 20 млн грн терміном 
до одного року.

Джерело: forbes.ua

Проєкт держбюджету розроблено з огляду 
на те, що бойові дії триватимуть у 2023 році

Про це повідомив голова бюджетного 
комітету Верховної Ради Юрій Арістов.
«Проєкт бюджету розроблено з огля-
ду на те, що бойові дії триватимуть 
весь 2023 рік. Якщо вони припинять-
ся, то, звісно, макропоказники будуть 
іншими. Це стосується й інфляції, й 
курсу гривні до долара. З одного боку, 
що міцніша гривня, то нижча інфляція, 
але якщо курс вищий, то для дохідної 
частини бюджету це краще», — зазана-
чив Арістов.
За його словами, протягом 2022 року 
ухвалено 12 законів, що вносять зміни 
до поточного бюджету. Можливо, що 

й наступного року держкошторис 
змінюватиметься залежно від зовнішніх 
чинників, потреб того чи іншого сек-
тору. Важливо розуміти: навіть якщо 
в макропрогнозах є помилки, маємо 
інструмент, щоб їх виправити. На цьому 
етапі важливо сформувати головний 
фінансовий документ країни з такими 
показниками, які є, проголосувати за 
нього та перейти до переговорів із кре-
диторами. Раніше їх розпочати немож-
ливо, адже має бути якась точка відліку 
— проголосований у Верховній Раді та 
підписаний Президентом документ.

Джерело: аgravery.com

Уряд просить 
банки підтримати 
експортерів 
через механізми 
страхування ризиків

Держава повинна стимулювати 
розвиток тваринництва

Гранти, які пропонує держава для 
фермерів, приносять велику користь, 
однак на тлі нестачі м’яса та проблем 
з експортом зерна в Україні необхідно 
спрямувати кошти на скотарство.
Про це в ефірі телемарафону на «Сус-
пільному» повідомив перший віцепре-
зидент Асоціації фермерів України 
Віктор Шеремета.
«Це добре, що діють грантові програми. 
Знаю, що ті перші фермери, які подали 
свої проєкти, сьогодні навіть вже отри-
мали кошти. Але в напрямі тваринницт-

ва ще недостатньо працюють такі про-
грами. А це та галузь, де робота триває 
цілий рік. Тому що овочівництво, 
садівництво — це сезони. Там потреба 
є, але вже не така», — зазначив Віктор 
Шеремета. На його думку, насамперед 
держава повинна стимулювати розви-
ток тваринництва. І варто це зробити 
через невеликі приватні господарства. 
І, в першу чергу, — це молочне скотар-
ство.
Віктор Шеремета повідомив, що Асо-
ціація фермерів України вже надси-
лала свої пропозиції до Міністерства 
агрополітики, зокрема ті, що підтри-
мують молочне скотарство. За його 
словами, повинні бути грантові проєкти 
на придбання корів або нетелів, або 
взагалі молодняку — і птахівництва, і 
свинарства, щоб дати стрімкий розви-
ток тваринництву.

Джерело: agroportal.ua
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Всеукраїнська безкоштовна гаряча лінія

0 800 300 008

ШЛЯХ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ТА 
ПРИБУТКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЕНТЕРОНОРМІН ТМ

Скасування вільного обороту антибіотиків – 
важливе та необхідне завдання!

Ентеронормін дозволяє вирощувати 
сільськогосподарську птицю та тварин 
БЕЗ АНТИБІОТИКІВ
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