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Передовi технологiТ - запорука ефективного
виробництва бурякового цукру в yKpaTHi

Л.М. Хомiчак, dокmор mехнiчнuх наук, професор, duрекmор HHI якосmi i сmанdарmuзацii'
проdовольсmва mа харчовuх mехнолоziй НУБiП Украi'нu
С.М. Вшсuленко, dокrпор mехнiчнuх наук, duрекmор YKpaiHcbKozo Н,ЩI цукровоi'прол,tuсловосmi

Розzлtянуmо ocHoBHi напряJчru пidвutцення ефекmuвносmi вuробнuцmва в YKpai'Hi цукру з бурякiв. По-
казано, u,1o в разi розу]иноzо поеdнання puHKoBLtx 14оэlслuвосmей з поmенцiалолt наукu mа вuробнLtцmва,
MoJtcHa вidроdumu оDuн з найпоmужнiuluх склаdовuх azpapшozo секmора еконолtiкu YKpai'Hu - бурякоцу-
кровuй коJиплекс.

Ключовi слова: цукровi бурякu, насiннuцmво, mехнолоziя цукру, mеплоенерzеmuка.

Рассмоmрены основные направленuя повыIценuя эффекmuвносmu проuзвоdсmва в YKpiauHe сахара
uз свекльl. Показано, чmо в случае у]чlноzо сочеmанuя рыночньtх возJчложносmей с поmенцuалоJи наукu
u проuзвоdсmва 74ожно возроdumь odHy uз моtцнейlаuх сосmавляюл,l4uх alpapHozo секmора экономuкu
Укр auHbt - с в екло сахарньtй компл екс.

Ключевые слова: сахарная свекла, семеновоdсmво, mехнолоluя сахара, mеплоэнерzеmuка.

The basic directioпs for iпсrеаsе of beet sugar production еffiсiепсу iп Ukraiпe are coпsidered. It is proved
that iп case of а сlеvеr соmЬiпаtiоп of market possibilities with sсiепсе апd рrоduсtiоп poteпtial it is possible
to revive опе of the most powerful соmропепts of agrarian есопоmу sector iп (Jkrаiпе - beet sugar industry.

Keywords: sugar beet, seed-growiпg, techпolog1l of sugац heat-aпd-power епgiпееriпg.

Цукор завдяки cBoiМ цiнним
поживним та смаковим якос-
тям € одним з найважливiших та
обов'язкових продуктiв масово-
го, повсюдного споживання, а

розвинена та стабiльно функцi-
оЕуюча цукрова промисловiсть
HapiBHi з iншими гаJIузями, що
виробляють харчовi продук-
ти, € фундаментом економiчноi
безпеки буль-якоi держави. Ще
,Щ.I. Менделеев, який багато зро-
бив для розвитку бурякоцукрового
виробництва, скi}зав (мовою ори-
гiна_rу) : <<Свеклосахарный завод,
вызывая рrlзведение выгодного
корнеплода в своих окрестнос-
тях, рождает новые ценности,
ценность земли возвышаец труд
делает более производительным
и доходным, рожда9т вокруг себя
новые довольства, & с ними -
новые успехи, образование и
Iц)авственность).

Перша украiЪська цукроварня,
заснована у 1825 роцi на КиiЪ-
щд{1, покJItша початок потуж_
ноТ гаlцzзi, яка 1991 року вже
об'еднувала |92 чукровi заводи,

135 насiнницьких господарств,
12 машинобудiвних i ремонтних
заводiв, 4 науково-доспiднi та
HayKoBo-[poeKTHi iнстиryти, пiд-
приемства та органiзацii вироб-
ничоi та соцiальноi iнфраструк-
тури. YKpaiHa посiдала провiдне
мiсце у cBiTi за площами посiву
цукрових бурякiв та обсягами
виробництва бурякового цукру
(понад 5 млн. тон, що станови-
ло 10% свiтового виробництва) i
була в числi провiдних свiтових
екСпортерiв.
нинiшнiй стан вiтчизняних

виробникiв (<солодкого золота)
можна охарактеризувати як по-
сryповий ру( уЕиз: обсяги заго-
тiвлi цукрових бурякiв зменши-
лись з 50 млн. тонн до 10 млн.
тонн, а виробництво цукру - до
1,3 млн. тонн (данi 2009 р.). Га-
лузева наука перебувае не в кра-
щому cTaHi, нiж сама гаIý/зь.

Майже Bci бурякосiючi краiЪи
еС в 90-х роках минулого сто-
лiття провели планове реформу-
BaHHrI та реструктуризацiю cBoik
цукрових галузей. Вивели з екс-

плуатац11 мarлопотужн1 заводи,
замiсть них побудували HoBi,
технологiчно прогресивнi. Пос-
тiйне iHBecryBaHIш, кредитуван-
ня цукрових заводiв в цих кра-
iЪу € яскравим доказом .пропрlоритотнlсть та стратегlчн9
значення гаlryзi.

сировинА
Основна пробпема yKpaiHcbKo-

го цукру - його собiвартiсть та
вiдсутнiсть належноi уваги до
нього зi сторони держави. Саме
тому та враховуючи вступ дер-
жави в COl виробництво цу-
кробуряковоi продукцii в YKpaiHi
вимагае вивчоннrI закордонного
досвiду в питаннrIх забезпечення
if конкурентоспроможностi. .Так
полiтика протекцiонiзму KpaiH
еС щодо бурякоцукрового ви-
робництва призвела до повного
решаментуваннrI державою об-
сягiв виробництва, цiн, експорry
та iмпорry цукру.З метою не-
допущення збiльшення iмпорry
цукру здiйснена реформа систе-
ми цукрового ринку еС, котра
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поJUIгае в тому, tцо цiни на буря-
ки знижуються до 26,3 с;BpolT, а

цiна на цукор - до 404,4 евро/ц
проте фермери, KoTpi вирощують
цукровi буряки, отримують вiд-
окремлену цiнову компенсацiю
в розмiрi 64%, |\е призвело до
того, що площi пiд посiви цукро-
вих бурякiв зменшились за одно-
часного збiльшення урожайно cTi
при тому, що обсягiв виробни-
цтва цукру збiльшилися.

Наприклад, у Францii уро-
жайнiсть склала в середньому
70 тонн бурякiв з гектара при ви-
ходi цукру I2,0 тlга. !ля порiв-
няння, аналогiчнi данi по Укра-
iHi: 3б т/га бурякiв та 4,2 тlга
цукру. Збiльшення врожайностi
вдвiчi в стiльки ж раз зменшить
собiвартiсть бурякiв, а пiдви-
щення iх цукристостi з |6Yо до
20% - ще в 1,2 рази. Вiдповiдно
собiвартiсть цукру зменшиться
приблизно в 1,5 рази. Ось де кри-
€ться головний резерв галузi!

За ознакою фунтового потен-
цiалу та особливостям клiматич-
них ).мов Iнститутом цукрових
бурякiв НААН Украiни визна-
ченi три буряковi пояси Украi-
ни [1], в яких можливо одержу-
вати врожайнiсть коренеплодiв
в межах вiдповiдно 55-65 т/га,
50-55 тlrа та 45-50 т/га за ви-
cokoi iх технологiчноi якостi.
Тому аграрна полiтика УкраiЪи
якнайшвидше повинна врахову-
вати i вiдреагувати на наслiдки,
пов'язанi з членством краiни в
СОТ та сприяти зосередженню
вирощування цукрових корене-
плодiв у вiдповiдних областях
з наданням сутт€воi державноi
пiдтримки бурякосiючим госпо-
дарствам.

Привабливою для галузi може
бути система вирощуваннJI ко-
ренеплодiв цукрових бурякiв
висадковим способом за японсь-
кою технологiею, котра зарiв
дослiджуеться на дослiдних
полях Нацiонального yHiBep-
ситету бiоресурсiв та природо-
користуванлrя Украiни (НУБiП
Украiни). Першi отриманi ре-
зультати покa}зують, що за одно-
часного з посiвом висаджування
пророщених в умовах теплицi

цукрових бурякiв в стадii двох
справжнiх листкiв (за допомо-
гою спецiального комбайна, при
цьому землю попередньо можна
не орати), коренеплоди досяга-
ють технологiчноi стиглостi в
серединi серпня при середнiй
урожайностi бiльше 65 т/га, хоч
японськi спецiалiсти твердять,
що пiсля наведення порядку iз
землеробством ця цифра в умо-
вах УкраiЪи може бути на piBHi
100 т/га i бiльше (лля порiвттян-
ня, на ocTpoBi Хоккайдо на бiд-
них земJuIх серодня урожайнiсть
скJIада€ бiльше 75 тlга). Таким
чином, якщо на l0...20o/o за-
гальних площ пiд цукровi буря-
ки впровадити дану технологiю
(до речi, започатковану та дослi-
джену в YKpaiHi в серединi 60-х
poKiB минулого столiття), мож-
на майже на мiсяць подовжити
тривалiсть сезону цукроварiння,
чи в противному разi працювати
весь сезон на свiжовикопаних
буряках без тривалого Тх збе-

рiгання в полi чи на кагатних
полях.

НАСIННИЦТВО
На державному piBHi потрiбно

якомога швидше навести про-
зорий порядок на ринку HaciH-
ництва цукрових бурякiв. Рiзнi
комерцiйнi струкryри торгують
насiнням сумнiвного походжеЕ-
ня та низькоi якостi, що не лише
завдае значних втрат товарови-
робнику, апе й дискредитуе Bi-
тчизняно насiнництво. В кожнiй
бурякосiючiй областi е HaciHHeBi
заводи, якi виробляють та торгу-
ють гiбридами й сортами цукро-
вих бурякiв, проте майже HixTo
з них реально не купуе в оригi-
HaTopiB - наукових установ ви-
хiдних лiнiй i суперелiти. Таким
чином, комерцiя обходиться без
науки, проте успiшно дискре-
дитуе науку тим, що вида€ свое
фальсифiковане насiння невiдо-
мого походження за BciM вiдомi
гiбриди i сорти. Тому вважаемо,
що сьогоднi дJuI господарств
ycix фор, власностi потрiбно
якомога швидше ввести реальну
наукову, а не iснуючу формаль-
ну, дорадчу службу.

ТЕХНОЛОГII ПЕРЕРОБКИ
Класична технопогiя rrере-

робки цукрових коренеплодiв
iз застосуванru{м дифузiйного
способу отримання соку, його
вапняно-карбонатного очищен-
ня з наступним вилученням цук-
рози з розчину шляхом крис-
талiзацii незмiнна вже бiльше
пiвтора столiття. [, як показала
практика, основним критерiем
пiдвищення ефективностi та-
кого виробництва е в першу
чергу пiдвищення чистоти клi-
тинного соку цукрових бурякiв,
що поступають на переробку
та вдосконалення апаратурного
оформлення технологiчних про-
цесiв. Так, за чистоти дифузiй-
ного соку, яка суттево залежить
вiд чистоти клiтинного, в межах
Ч:85% теоретична витрата вап-
на на очищення складае близько
-\,8О/о СаО до кiлькостi бурякiв,
а при Ч:90О/о аналогiчна витрата
складас I,2Yо СаО, що дпя заво-
ду А:3000 т/добу означа€ змен-
шення витрати вапнякового ка-
меню на 38 т/добу та зменшення
подачi на верстат заводу води з
вапняним молоком на 63 т/добу.
OKpiM цього, суттево зменшуеть-
ся тривалiсть перебуваннrI coKiB
на BepcTaтi та навантаженЕrI Еа
насосний парк й фiльтрацiйне
обладнання, а значить - еконо-
миться електро- та теплоенергш.

Аналогiчне значення мае i ве-
личина вiдбору дифузiйного соку
(вiдкачка), зниженIuI якоi на 10Оlо

до кiлькостi бурякiв (к.б.) сприяе
зниженню витрат пари на техно-
логiчнi потреби на 4О/о до т.б. З
метою скорочення вiдбору соку
з дифузiйного апарату icHye хиб-
на д)aмка, що застосуванЕя пре-
ciB глибокого вiджиманнJ{ жому
сприятиме цьому. Так, але лише
в тому рi}з1, коли продуктивнlсть
дифузiйноi установки буде piB-
ною або ж меншою за реальну
продуктивнiсть заводу. В проти-
лежному випадку, i особливо за
поганоТ технологiчноi якостi бу-
рякiв (Чд.с.< 85oh), можна отри-
мати зворотнiй результат.

Проте пресуваннrI жому з по-
BepTaHIшM жомопресовоi води
дае Ее тiльки технологiчний



Економrr(А упрАвлlнняa
ефект за рахунок пiдвищення
якостi дифузiйного соку та змен-
шення втрат цукру з жомом, але
й теплотехнiчний, бо дозволяе
зменшити втрати тепла з жомом
(що в еквiвалентi пари складае
1...|0% до к.б.) в 1,5...4,0 рази
в залежностi вiд стуtIеню пресу-
вання жому.

Стосовно прямого використан-
ня захiдних технологiй вапняно-
карбонатного очищення дифу-
зiйного соку в умовах наших цу-
крових заводiв е певнi обмежен-
нrI. Згадаймо радянськi часи,
коли жоден цукровий завод iM-
портноi поставки за вiдсутностi
на той час будь-яких фiнансо-
вих обмежень не змiг в першi
2-3 роки набрати проектну про-
дуктивнiсть в бiльшостi ви-
падкiв саме через необхiднiсть
вдосконt}JIення схеми очищення
або ж станцii фiльтрування со-
KiB. Зв'язано це в першу чергу зi
скJIадом нецукрiв у дифузiйно-
му соку, особливо високомоле-
кулярних лiофiльних колоiдiв,
що потребуе специфiчного пiд-
ходу до процесiв попереднього
вапнування та використання
рlзного роду повертань [2,3].

Потрiбно звертати увагу на
питання додавання вапна на
II-ry карбонiзацiю, що с корис-
ним з точки зору пiдвищен-
rrя ефекту очищення соку, i}ле
спричиня€ додатковi витрати
в обсязi близько 0,9О/о пари до
т.б. за рахунок додатковоi води
з вапняним молоком та до-
даткового зниженIUI темпера-
тури соку II-Т карбонiзацii на
1,0... 1,5ОС через збiльшення
витрати сатурацiйного газу на
II-ry карбонiзацiю в 2.,,З рази.
OKpiM цього, за високого BMic-
ту у вапняку магнiю (бiльше
2,5Уо) можливе збiльшення в
очищеному соку залишкових
солей кальцiю-маг-нiю, оскiль-
ки ocTaHHi не осаджуються за
рН менше l0,8. З цiеi точки
зору досить ефективним е спо-
сiб двосryпеневого проведення
[I-i вапнокарбонiзацii [4], що
IIrдгверджуеться досвiдом ро-
боти цукрових заводiв Украiни
та РФ.

Не потрiбно передчасно, не
маючи вiдповiдних умов гнати-
ся за високими значеннями су-
хих речовин (СР) сиропу, тому
що прирiст СР вiд 66О/о до ]2% -
це лише 8О% eKoHoMii палива,
а проблем з його фiльтрацiею
та Еаступним уварюванням на
вакуум-апаратах, особливо не-
обладнаних механiчними при-
строями для примусовоi цирку-
ляцii - на coTHi тисяч гривень.
Але альтернативи високоi гус-
тини сиропiв з випарноi станцii
немае, тому що зi збiльшенням
концентрацii сиропу на 5О/о ви-
трата пари на уварювання утфе-
лю I-i кристалiзацii зменшуеться
на 0,28О/о уIи. палива. Тому, заЙ-
маючись модернiзацiею тепло-
Boi схеми не.потрiбно забувати
1 про вlдповlдну модернiзацiю
станцii фiльтрування сиропiв та
вакуум-апаратiв.

ОБЛАДНАННЯ
Сьогоднi зрозумiло, що без сут-

тевого технiчного переозброен-
ня цукрових заводiв Украiни не-
можливо думати про економiчну
ефективнiсть бурякоцукрового
виробництва. Вiтчизнянi та за-
хiдноевропейськi компанii про-
понують нам практично повний
перелiк необхiдного обладнан-
ня на досить вигiдних фiнан-
сових умовах. Постае питаннJI:
що бажано придбати, що може
принести справжню користь з
точки зору зменшеннrI пi}ливно-
енерготичних та ресурсних за-
траъ а що краще модернiзувати
за )л{астю провiдних науковцiв
та фахiвцiв?

Питання стосовно придбання
с)цасних жомопресiв, фiльтр-
пресlв та вакуум-апаратiв з при-
мусовою циркуляцiсю утфелю
сьогоднi не викJIикае заперечень
- його можливо можна сприйма-
ти як безальтернативне. Засто-
сування фiльтрпресiв однознач-
но вирiшуе не тiльки питаннrI
збiльшення виходу цукру (на
0,|,..0,ЗОh до м.б.), зменшення
розбавлення соку промивками,
аJIе й сприlIтиме зменшенню
витрати вапна на очищення за
рахунок )rможJIивлення в разi

прямоТ фiльтрацii вiддiлення
сатурацiйного осаду вiд соку
HaBiTb за Fо бiльше 6, що прак-
тично неможливо на вацOaм чи
дискових фiльтрах (для яких Fк
не повинен перевищувати 4). За
цих умов досить важливим е й
сутт€ве зменшеншI викидiв рiд-
ких вiдходiв на поля фiльтрацii
та можJIивiсть використання са-
ryрацiйного осаду як добрива.

.Використання вакуум-апара-
тlв з примусовою циркуляцiею
сIIрияе застосовуванню в про-
дуктовому вiддiленнi вторинноi
пари третього чи кiнцевих, а
не другого корпусу випарноi
установки (ВУ), що рiзко пiдви-
щу€ Kp:}THicTb випарювання ВУ
OKpiM цього, цо дозволяс вари-
ти утфелi iз сиропiв з високими
концентрацiями сухих речовин
(понад 70О^), що практично не-
можливо для звичайних вакуум-
апаратiв. А це в свою чоргу за-
порука зниження забарвленостi
цукру, покраIцення його грану-
лометричного складу, пiдвищен-
ня виходу за рахунок зменшення
втрат вiд термiчного розкJIаду.
Щоцiльним € також придбання
HacociB з частотним управлiн-
ням потужностi, с)лrасних енер-
гоощадних центрифуr

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
За ocTaHHi 10 poKiB доJuI пали-

ва та енергii у собiвартостi пере-
робки цукрових бурякiв склада€
близько 30Yо, а складова части-
на паJIива у собiвартостi цукру
досягJIа l7%. В той час, коли
цукровi заводи европи за раху-
нок зменшення питомих витрат
енергii дос ягли2,6, . .З,OУо витрат
умовного палива до кiлькостi бу-
рякiв, ана-rrогiчнi показники для
украiнських заводiв залишають-
ся на piBHi близько бО/о, хоча с
декiлька заводiв з витратою па-
лива в межах 4Yо. Енергетич-
ний баланс цукрового заводу
показуе, rцо iз загальних витрат
палива 80...85% припадае на ви-
робництво тепловоi енергii для
технологiчних потреб, 8...|2% -
на виробництво електроенергii
та на виробництво вапна i 

"у.-лекислого газу [1]. Тому визна-



| чальним напрямком зменшення

| питомого споживання паливно-

| енергетичних pecypciB с скоро-
| чення витрат тепловоТ енергiТ на

| переробку цукрових бурякiв.

l Bioorl стандартнi" перевiренi

| на практицl пiдходи до вирiшення

| проЬлеми енергозбереження. Вiд-

l повlдно немас резону укратнським
| заводам вtдволlкатися на (псевдо-

| ефективн.i> технiчнi рiшення. шо

| тlльки зOlльшують статки учасни-
I KtB впровадження. але мало вирi-
| шують проблеми заводу.
I

l

| ПЕРСПЕКТИВА
| _ Дп" того. шоб мати весь при-

l Оуток вlд вирощування цукро-
| вих 

, 
коренеплодiв. доцiльно

| органlзовувати потужнi тери-

| торlально-виробничi агропро-

| мисло_в1 комплекси (ТВАК), ле
| оули о зосереджено вирощуван-

| ня цукрових бурякiв. iх комп-

| лексна переробка на цукор, бiо-
| етанол, виробництво KopMiB та

| вlдгодlвля тварин, В такому разi
| можна розраховувати на суттсве
| зниження собiвартостi цукру та

| його досягнення його конкурен-
| тоспроможностi на cBiToBoMy
l--
| ринку,навlть у порlвняннi з цу-

l кром lз тростини. Це можливо
l за рахунок суттсвого зменшення
| заготiвельних i особливо загаль-
I

| ногосподарських витрат.

| Наступним кроком вдоско-
l налення 0урякочукрового ви-
| робничтва с суттсве зменшення
| витрат вапна на очищення за

I pa"y"on пiдвищення чистоти

| клlтинного соку бурякiв i вдос-

| коналення технологiчноТ схеми
| очистки з переходом на односта-

| лiйну фiльтрачiю й, в кiнцевому

| пiд.уrпу, максимально можливу
| замtну вапна на HoBiTHi коагу-
| лянти та флокул ян-ги. Науково-

дослiднi роботи у цих напрям-
ками активно ведуться в НУБiП
Украiни та НУХТ.

Не потрiбно забувати й про
енергетичну незалежнiсть кра-
iни. Вченими Украiни вже де-
кiлька poKiB тому розроблено та
запатентовано спосiб одержання
ВКЩ (майже чистого етилово-
го спирry) як ефективноi до-
бавки до бензину. Враховуючи

той факц що цукор з бурякiв е
поновлюваною енергетичною
сировиною, варто попрацювати
над способом здешевлення пе-
реробки цукрових бурякiв пара-
лельно на спирт та цукри. I тут
можна йти по вже апробованому
в Свропi паралельному способi
отримання цукру та спирту) але,
на наш гIогJIяд, заслуговуе ува-
ги запропонований нами спосiб
отримання спирту не з дифу-
зlиного соку, а з напiвпродуктiв
бурякочукрового виробництва.
B.ocHoBi котрого с максимапrне 

]

вIддlлення на першiй стадiТ очи- 
|

Щення лифузiйного соку суспен_ 
|

зii скоагульованих ,u ua.rnouo I

осаджених нецукрiв, змiшаного l

з мелясою чи, за необхiдностi, 
J

iншими вiдтоками проду*rоuо.о l

вiддiлення [5]. l

Нам потрiбне роз}ъ4не посд- 
|нання ринкових можливостей 
|з потенцiалом науки та вироб- 
|

ництва. В такому разi ми Bci не l
лише виживемо 

" р""*о"о*у 
|Mopi. а й справдi вiдродимо по- l

тужний локомотив arpupno.o 
I

сектора економiки УкраТни - бу- 
|

рякоцукровий комллекс. 
I

I
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1 Czarnikow опублiкував свiй
dруеuй проеноз щоОо

балансу цукру у 2010/11 МР

У свосму другому прогнозi
щодо балансу цукру у 2010/11
МР Czarnikow знизив очiкуване
виробничтво з I74.3 млн.'rо",
да \72,2 млн. тонн. Аналiтики
компанiТ вважають, що у 20l0lI l
МР виробництво цукру з трос-
тини зросте до 137,9 млн. тонн
проти 123,1 млн. тонн TopiK, а
виробЕицтво цукру з бурякiв
залишиться незмiнним у порiв-
нянн1 з минулим роком i складе
3413 млн. тонн.

Попит на цукор у 2010 роцi
досягне lб7,9 млн. тонн, а у
2011 зросте до 171о3 млн. тонн.

Зниження очiкуваних обсягiв
виробництва заснову€ться на та-
ких тенденцiях:

Бразuлiя: обсяги виробництва
в краiЪi за перереднiми оцiнка-
ми мають скJIасти близько 41,7
плпн. тонн цукру.

Iнdiя: попереднi оцiнки уро-
жаю 2010/11 МР дають надiю на
збiльшенrrя рiвня виробництва
цукру Еа30Уо до 27,Т млн. тонн.

Пакiсmан: очiкуеться вироб-
ництво на piBHi 3,75 млн. тонн.
СС: оцiнка очiкуваного ви-

робництва цукру знижена на 0,4
илн. тонн до 16,2 млн. тонн.
Росiя: прогноз виробництва

}нижено з 4,1 млн. тонн до 3,3
илн. тонн.
Кumай: у 20l0lll МР очiку-

]ться виробництво у обсязi |3,2
чIЛЕ. ТОНН, аJIе СПОЖИВаНIUI ЗРОС-
ге до 16,1 млн. тонн i у KpaiHi
ryде дефiцит у 2,9 млн. тонн.
Таiланd: цьогорiчний урожай

lозволить KpaTHi виробитп 7,6 
,

длн. тонн цукру, що на 0,8 млн. l

,онн менше, нiж у 2009l2Ol0 МР. 
I

Czarnikow зilзначае, що значне l

бiльшення виробницт"u цуору |

l БразилiТ та Iндii дозволить ypi* 
llоважити попит i пропозицiю у l

.0l0/ll МР. Але ризики при- 
l

,одних катаклiзмiв в цих KpaiHax 
Iалишаються досидь високими. l
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