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Ситуація на аграрному ринку України, станом на 02 червня 2017 року
Рівень цін на пшеницю в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

26.05.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 26.05.2017

02.06.2017

Україна (EXW елеватор)
2 клас
фуражна
Україна (СРТ порти Чорного моря)
2 клас
фуражна
Україна (FOB порти Чорного моря)
2 клас
фуражна

грн./т
грн./т

4700-4900
4350-4550

4600-4850
4100-4350

(-100) – (-50)
(-250) – (-200)

грн./т
грн./т

5050
4650

5000
4550

(-50)
(-50)

$/т
$/т

188
176

186
175

(-2)
(-1)

Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні
Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного моря)
Україна (FOB порти Чорного моря)

Одиниці
виміру

грн./т
грн./т
$/т

26.05.2017

3850-4050
4250
159

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 26.05.2017

02.06.2017

3750-4000
4150
155

(-100) – (-50)
(-100)
(-4)

Рівень цін на кукурудзу в Україні
Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного моря)
Україна (FOB порти Чорного моря)

Одиниці
виміру

грн./т
грн./т
$/т

26.05.2017

4400-4600
4750
170

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 26.05.2017

02.06.2017

4350-4550
4650
170

(-50) – (-50)
(-100)
(0)

Рівень цін на соняшник в Україні
Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)
Україна (FOB порти Чорного моря)

Одиниці
виміру

грн./т
грн./т
$/т

26.05.2017

10400-10800
11100
370

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 26.05.2017

02.06.2017

10400-10700
11000
375

(0)–(-100)
(-100)
(+5)

Рівень цін на ріпак в Україні
Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (FOB порти Чорного моря)

Одиниці
виміру

грн./т
$/т

2

26.05.2017

10200-10800
400

02.06.2017

10200-10800
395

2

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 26.05.2017

(0) – (0)
(-5)
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Рівень цін на сою в Україні
Одиниці
виміру

Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)

26.05.2017

грн./т
грн./т

Україна (FOB порти Чорного моря)

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 26.05.2017

02.06.2017

11400-11700
12000

11200-11500
11700

(-200) – (-200)
(-300)

383

370

(-13)

$/т

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на основні зернові та
олійні культури, які склалися на Акредитованих товарних біржах України
станом на 02 червня 2017 року
Назва зернових культур

Середньозважена
ПОПИТ

Середньозважена
ПРОПОЗИЦІЯ

Середньозважена
ПОПИТ/ПРОПОЗИЦІЯ

грн./тонна

грн./тонна

грн./тонна

Пшениця м`яка 2 клас
4500,00
4900,00
Пшениця м`яка 3 клас
4400,00
4800,00
Пшениця м`яка 4 клас
4200,00
4400,00
Пшениця м`яка 5 клас
4100,00
4300,00
Пшениця м`яка 6 клас
4000,00
4200,00
Ячмінь 3 клас
3700,00
3900,00
Кукурудза для кормових цілей
4300,00
4600,00
Сорго
3600,00
4000,00
Гречка
14500,00
15000,00
Горох 3 клас
7300,00
7600,00
Ріпак продовольчий
10600,00
Ріпак технічний
10100,00
Насіння соняшника 2 клас
10200,00
10800,00
Соя
11200,00
11800,00
Інформація надана Інформаційно-аналітичним центром
Асоціації “Союз бірж України” Тел/факс 044 235-02-63
E-mail: minagro@ukr.net www.sabu.org.ua

4700,00
4600,00
4300,00
4200,00
4100,00
3800,00
4450,00
3800,00
14750,00
7450,00
10600,00
10100,00
10500,00
11500,00

Мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об‟єкти державного цінового
регулювання у 2016/2017 маркетинговому році
(у гривнях за 1 тонну)
Об„єкт
державного цінового регулювання

Пшениця м„яка групи “А”:
1 класу
2 класу
3 класу
Пшениця м„яка групи “Б”:
4 класу
5 класу
Пшениця м'яка 6 класу
3

Мінімальна
інтервенційна ціна (з
урахуванням податку на додану
вартість)

Максимальна
інтервенційна ціна (з
урахуванням податку на додану
вартість)

3509,00
3429,00
3349,00

4719,00
4612,00
4504,00

3269,00
3189,00
3109,00

4397,00
4289,00
4181,00
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Об„єкт
державного цінового регулювання

Мінімальна
інтервенційна ціна (з
урахуванням податку на додану
вартість)

Максимальна
інтервенційна ціна (з
урахуванням податку на додану
вартість)

2859,00
2779,00
2699,00

3846,00
3738,00
3631,00

9969,00
9889,00
9809,00

13409,00
13301,00
13193,00

3269,00
3060,00
2687,00
3192,00
10015,00

4900,00
4800,00
4600,00
4233,00
11028,00

Жито
1 класу
2 класу
3 класу
Гречка
1 класу
2 класу
3 класу
Борошно пшеничне:
вищого ґатунку
першого ґатунку
другого ґатунку
Борошно житнє
Цукор-пісок (буряковий)

Ставки океанського фрахту (станом на 02 червня 2017 року)
Район експорту

Район імпорту
Мексика (Веракруз)

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Північ Південної Америки (Чилі)
Північ Південної Америки (Колумбія)
Схід Північної Америки (Бразилія)
Мексиканська
Західна Африка (Нігерія)
затока
Східне Середземномор‘я (Італія)
Західне Середземномор‘я (Марокко)
Близький Схід (Єгипет)
Японія
Північ Південної Америки (Венесуела)
Атлантичне
Західна Африка (Нігерія)
узбережжя
Близький Схід (Єгипет)
Північ Південної Америки (Венесуела)
р. Св. Лаврентія Європа/Роттердам
Близький Схід (Єгипет)
Східне Середземномор‘я (Італія)
Західне Середземномор‘я (Іспанія)
Великі Озера
Роттердам
Західна Африка(Марокко/Алжир)
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Північ Південної Америки (Чилі)
Північ Південної Америки (Колумбія)
Північно-західне Близький Схід (Єгипет)
Східна Африка (Джібуті/Момбаса)
Тихоокеанське
Північна Азія (Індонезія/Філіппіни)
узбережжя
Тайвань
Північна Корея
Японія
Американська зернова асоціація
4

"Handy" 2530 (тис.т)

"Handymax"
40-46 (тис.т)

$15
$27
$24
$18
$26
$37
$29
$25

$13

$40
$28
$40

"Panamax"
54+ (тис.т)

$55
$31
$39
$48

$24
$21
$30
$49
$44
$40
$44
$23
$26
$25
$32
$45
$37
$29
$25
$21
4

$27
$27
$23
$20

Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”

СВІТОВИЙ РИНОК
На аграрних ринках світу (станом на 02 червня 2017 року)
Зміна за день,
US$

Кукурудза

На кінець дня, US$

Ціна ($) за бушель

CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Грудень '17

+0,050
+0,050
+0,052

3,710
3,800
3,900

Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

Ціна ($) за метричну тонну

+1,968
+1,968
+2,047

146,06
149,60
153,54

Кукурудза
Euronext - Червень '17 (€/МT)

0,00

162,00

0,00

182,15

Euronext - Серпень '17 (€/МT)

0,59

171,50

+0,66

192,83

Euronext - Листопад '17 (€/МT)

0,44

170,25

+0,49

191,42

Ціна за М.Т. (євро)

Ціна ($) за метричну тонну

Кукурудза
TOCOM - Липень '17 (¥/МT)

-590,00

21 600

-5,31

194,56

TOCOM - Вересень '17 (¥/МT)

+60,00

21 590

+0,54

194,47

TOCOM - Листопад '17 (¥/МT)
Пшениця
CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Грудень '17
Пшениця
Euronext - Вересень '17 (€/МT)

-30,00

22 580

-0,27

203,39

Ціна за М.Т. (JPY)

Ціна ($) за бушель

-0,002
-0,002
0,000

4,296
4,442
4,666

Ціна за М.Т. (євро або ф.ст.)

Ціна ($) за метричну тонну

Ціна ($) за метричну тонну

-0,073
-0,073
0,000

157,85
163,22
171,45

Ціна за метричну тонну (US $)

+0,15

166,75

+0,17

187,49

Euronext - Грудень '17 (€/МT)

+0,15

171,25

+0,17

192,55

Euronext - Березень '17 (€/МT)

0,00

175,00

0,00

196,76

Ріпак
Euronext - Серпень '17 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро або канад. $)

Ціна за метричну тонну (US $)

-0,63

353,00

-0,71

396,90

Euronext - Листопад '17 (€/МT)

-0,63

356,50

-0,71

400,83

Euronext - Лютий '18 (€/МT)

-0,69

359,50

-0,78

404,21

Овес

Ціна ($) за бушель

CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Грудень '17

+0,052
+0,054
+0,012

CME - Липень '17
CME - Серпень '17
CME - Вересень '17

+0,032
+0,022
+0,004

Соєві боби

2,476
2,416
2,300

Ціна ($) за бушель

Соєві боби
TOCOM - Червень '17 (¥/МT)
TOCOM - Серпень '17 (¥/МT)
TOCOM - Жовтень '17 (¥/МT)
Соєвий шрот
CME - Липень '17

9,112
9,182
9,176

Ціна (JPY) за М.Т.

0,0
-10,0
0,0

48 100
48 990
46 250

Ціна ($) за коротку тонну

+0,500
5

298,3

Ціна ($) за метричну тонну

+3,017
+3,133
+0,696

143,65
140,17
133,44

Ціна ($) за метричну тонну

+1,176
+0,808
+0,147

334,81
337,38
337,16

Ціна ($) за метричну тонну

0,000
-0,090
0,000

433,26
441,27
416,59

Ціна ($) за метричну тонну

+0,551

328,8
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Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

CME - Серпень '17
CME - Вересень '17

+0,500
+0,300

299,5
300,9

+0,551
+0,331

330,1
331,7

CME - Липень '17
CME - Серпень '17
CME - Вересень '17

-0,08
-0,07
-0,07

Соєва олія

Ціна (Cnt$) за фунт

Рис

31,35
31,44
31,58

Ціна ($) за неметричний центнер

CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Листопад '17
Етанол

-0,055
-0,045
-0,035

11,145
11,445
11,670

Ціна ($) за амер. галон

CME - Червень '17
CME - Липень '17
CME - Серпень '17

+0,009
+0,017
+0,017

CME - Травень '17
CME - Червень '17
CME - Липень '17

0,00000
+0,01950
+0,02150

Сухе молоко

1,535
1,555
1,551

Ціна ($) за фунт

Цукор

0,87425
0,94050
0,98000

Ціна ($) за фунт

CME -Липень '17
CME -Жовтень '17
CME -Березень '18

-0,0015
-0,0015
-0,0014

0,1487
0,1517
-

Ціна (Cnt$) за кілограм

-0,18
-0,15
-0,15

69,05
69,25
69,56

Ціна ($) за метричну тонну

-1,211
-0,991
-0,771

245,48
252,09
257,04

Ціна ($) за літр

+0,002
+0,004
+0,004

0,41
0,41
0,41

Ціна ($) за кілограм

0,00000
+0,00430
+0,00474

1,93
2,07
2,16

Ціна ($) за тонну

-3,3040
-3,3040
-3,0837

327,53
334,14
-

Перелік умовних позначень та скорочень:
CBOT - Chicago Board of Trade
KCBT - Kansas City Board of Trade
MGE - Minneapolis Grain Exchange
CME - Chicago Mercantile Exchange
NYBOT - New York Board of Trade
USD або $ - долар США
GBP або ф.ст. - британський фунт стерлінгів
CHF - швейцарський франк
HKD - гонконгський долар
CAD - канадійський долар

EUR – євро
Довідка про окремі одиниці виміру:
Барель нафти = 159 л. (США)
Бушель, як міра обсягу/маси сипучих тіл, зазвичай становить - 36-37 л, для пшениці англ., амер. - 27, 22 кг; для
ячменю англ. - 22, 68 кг, амер. - від 21, 32 до 22, 68; для вівса англ. - 17, 69 кг, амер. - 14, 61 кг; для жита англ. - 27,
21 кг, амер. - 25, 40 кг; для кукурудзи англ. - 27, 21 кг, амер. - от 23, 79 до 25, 43 кг; для картоплі амер. - 27, 22 кг.
Галон = 3,785 л. (США)
Коротка (або «мала») тона, short ton, дорівнює 907-907,2 кг.
Пункт = 0,01 цента
Фунт = 453 грама.
Центнер ("неметричний") = 100 фунтів, або 45,4 кг.
Джерело: “Інформаційний центр УАК”
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БІРЖОВИЙ РИНОК РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Середньозважені ціни сільськогосподарську продукцію, які склалися
на Білоруській універсальній товарній біржі, станом на 02 червня 2017 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
Поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця фуражна
Кукурудза фуражна
Ячмінь фуражний
Олія соняшникова нерафінована
Олія соєва нерафінована
Олія ріпакова нерафінована
Шрот соняшниковий
Шрот соняшниковий
Шрот соєвий
Шрот соєвий
Казеїн
Сухе знежирене молоко
Сухе цільне молоко

EXW
EXW
EXW
EXW
DAР
EXW
DAР
EXW
EXW
DAР
FCA
FCA
FCA

129,00
185,00
124,00
984,00
863,00
822,00
248,00
310,00
579,00
524,00
6175,00
3760,00
3945,00

“Білоруська універсальна товарна біржа”

БІРЖОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Мінімальні та максимальні біржові ціни на сільськогосподарську продукцію, які
склалися на біржовому ринку Росії станом на 02 червня 2017 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця м’яка 3 клас
Пшениця м’яка 4 клас
Пшениця фуражна
Жито група А
Ячмінь фуражний
Борошно пшеничне в/г
Насіння соняшнику
Олія соняшникова сира

EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW

160,00
142,48
131,25
125,00
119,00
254,37
307,72
716,67

“Союз продовольчих бірж”

БІРЖОВИЙ РИНОК КАЗАХСТАНУ
Середньозважені ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися в Казахстані,
станом на 02 червня 2017 року
Назва товару
Базис
Середньозважена ціна за тонну
поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця 1 клас
Пшениця 2 клас
Пшениця 3 клас
Пшениця 4 клас
Пшениця 5 клас
Ячмінь 2 клас
Жито 1 клас
Олія соняшникова нерафінована
Борошно пшеничне вищий ґатунок
Борошно пшеничне 1 ґатунок

EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW

“Товарна біржа ЕТС ”
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185,00
164,00
137,00
126,00
114,00
973,00
260,00
237,00
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НОВИНИ
Українські лісівники у Туреччині пройшли навчання з біологічного захисту
лісів
Група українських спеціалістів лісозахисних підприємств відвідала Турецьку Республіку
для стажування у галузі використання біологічних і біотехнічних методів контролю шкідників і
хвороб.
У ході семінарів турецькі колеги поділилися досвідом з ведення лісового господарства. Так,
українську групу було проінформовано про параметри, які використовують в Туреччині для
оцінювання функціонування лісових екосистем, шкал дефоліації дерев різних порід і категорій.
Зокрема, розповіли, про заходи для забезпечення постійного моніторингу інвазивних і
карантинних видів лісів.
Окрім того, турецькі колеги надали поради щодо боротьби з шкідливими комахами і
хворобами лісових насаджень. Зокрема, було рекомендовано друкувати порадники та довідники
з метою визначення категорій санітарного стану лісів для загального моніторингу. Також,
довідники мають містити інформацію щодо визначення ступеню пошкодження дерев комахами
і шкідниками кожної породи дерев.
Корисними також стали поради щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за
незаконні рубки, підпал лісу, механізми запобігання різних видів порушень та проведення
контролю діяльності лісових підприємств.
Також, в рамках навчання, українська група відвідала біолабораторію, де оглянула
приміщення та обладнання лабораторії, отримала практичні навички.
Окрім того, українська делегація відвідала лісові насадження різних регіонів
Чорноморського регіону (Шавшат, Артвін, Хопа) в осередках масового розмноження короїдів,
оглянула феромонні пастки, отримала консультацію з визначення причин всихання смерекових
насаджень. Зокрема, отримала практичні навички щодо проведення заходів біоконтролю
короїдів та інших шкідників у лісових насадженнях.
Наприкінці навчання турецькі лісівники наголосили про важливість міжнародної співпраці
у біологічному захисту насаджень від шкідників. Так, на сьогодні планується продовження
співпраці з турецькими колегами з метою впровадження біологічних методів захисту лісу в
Україні та заснування двох лабораторій з вирощування паразитів і хижаків для біологічного
захисту лісів України.
Прес-служба Держлісагентства

ДПЗКУ активно закуповує зернові в рамках форвардної програми 2016/17 МР
У Державній продовольчо-зерновій корпорації України триває форвардна програма 2016/17
МР, в рамках якої стартували активні закупівлі ярих культур, зокрема кукурудзи та сої врожаю
2017 року. Про це повідомила начальник відділу форвардних закупівель ПАТ «ДПЗКУ» Наталія
Головань.
«На даний час вже укладено договори із сільгоспвиробниками на закупівлю 52 тис. тонн
зерна майбутнього врожаю. Сума авансування складає майже 138 млн. грн», - зазначила
начальник відділу форвардних закупівель.
За її словами, наразі на розгляді форвардного комітету корпорації знаходяться ще 47 заявок
щодо поставки майже 50 тис. тонн збіжжя на суму авансування 127 млн. грн.
Нагадаємо, з метою розширення прямої співпраці з сільгоспвиробниками, цього року
ДПЗКУ покращила умови форвардної програми для українських фермерів, пропонуючи їм
вигідні умови фінансування та пільгові тарифи на зберігання збіжжя на елеваторах корпорації.
«Сьогодні в рамках форвардної програми ДПЗКУ, ми прагнемо надавати підтримку саме
дрібним та середнім фермерським господарствам. Середній договірний обсяг зернових по
наших форвардних договорах становить 750 тонн»,- підкреслила Наталія Головань.
Прес-служба ПАТ "ДПЗКУ"
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Відкриття першого кооперативного елеватору допоможе малим та середнім
виробникам будувати бізнес, - Ковальова
Відкриття першого кооперативного елеватору на Дніпропетровщині допоможе малим та
середнім виробниками розвинути свій бізнес та поліпшити економічне становище на сільських
територіях. Таку думку висловила заступник Міністра Олена Ковальова під час відкриття
першого кооперативного елеватора в Україні з метою поширення досвіду ефективної моделі
сільськогосподарської кооперації.
«Об‟єднання малих та середніх фермерів у кооперативи значно посилює їх спроможність
розвивати свій бізнес і нарощувати прибуток. Відкриття першого кооперативного елеватору
стало черговим прикладом такого ефективного об‟єднання, яке має поширюватись на всю
територію України», - зазначила Олена Ковальова.
ТОВ «Перший кооперативний елеватор» заснований сільськогосподарським кооперативом
«Зерновий» в рамках реалізації «Проекту розвитку зерносховищ і сільськогосподарських
кооперативів в Україні» (Канадського кооперативного зернового проекту). У кооператив
об'єдналися понад 50 невеликих фермерів Дніпропетровщини, земельний банк яких складає
близько 25 тисяч га. Декілька фермерів скористалися підтримкою Фонду фермерських
господарств для участі в даному проекті.
Загалом передбачається, що члени кооперативу безкоштовно користуватимуться
елеватором за умови, що протягом найближчих 5 років самостійно побудують другу чергу
зерносховища.
Прес-служба Мінагрополітики

Держрибагентство: Рибоохоронний патруль працює вже у 17 регіонах України
Станом на 31 травня рибоохоронний патруль працює вже в 17 регіонах України, зокрема у
Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Київській, Харківській,
Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Полтавській,
Запорізькій, Чернігівській областях, Чорноморському та Азовському басейновому управлінні.
Минулого тижня розпочали роботу Запорізький, Донецький, Чернігівський та Азовський
рибоохоронні патрулі.
Окрім того, Держрибагентство продовжує процес запуску рибоохоронних патрулів по всій
Україні, процес відбору триває у 5 регіонах. До Управління в Полтавській та Чернівецькій
областях шукають ще по 5 патрульних, у Волинській області – 1 патрульного, в Азовське
управління – ще 12 патрульних, в Чорноморське – ще 12.
«Рибній галузі та рибоохоронному патрулю потрібні нові люди – принципові та
вмотивовані до позитивних змін. Кадрові конкурси до патрулю тривають в кількох областях
України, інформація про це завжди є на сайті Держрибагентства. Подавайте документи,
проходьте кадровий відбір, приєднуйтеся до реформування галузі», – зауважив Голова
Держрибагентства Ярема Ковалів.
Голова Держрибагентства також повідомив, що рибоохоронних патрульних в регіонах чекає
навчання, сучасна форма, заробітна плата у 9 тисяч гривень. До кінця року рибоохоронні
патрулі будуть оснащені сучасною технікою.
Рибокопи у своїй роботі патрулюють водойми та проводять рибоохоронні рейди,
затримують порушників правил рибальства, перевіряють діяльність рибалок-промисловиків та
законність походження риби у точках продажу. Також патрульні активно співпрацюють з
громадськістю та проводять роз‟яснювальну роботу з рибалками. Робота триває кожен день.
Держрибагентство планує запустити рибні патрулі у всіх регіонах України до кінця 2017
року.
Нагадаємо, перший пілотний проект рибоохоронного патруля розпочав роботу на Київщині
16 червня 2016 року. За 11 місяців було проведено 1235 рибоохоронних рейдів, в рамках яких
викрито більше 1560 порушень.
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Довідково:
У прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування у розмірі 40 млн грн на
рибний патруль. Це найбільша сума, виділена в рамках держбюджету за останні 10 років для
оснащення органів рибоохорони (закупівлі автомобілів, човнів).
Прес-служба Держрибагенства

Розвиток агрокластерів в Україні – ефективний інструмент для спільних
проектів з іноземними партнерами
Створення регіональних сільськогосподарських кластерів в Україні стане ефективним
інструментом для успішної роботи малого та середнього фермера як на зовнішніх, так і на
внутрішніх ринках, а також для залучення іноземного інвестування.
Про це заявила заступник Міністра агарної політики та продовольства України з питань
євроінтеграції Ольга Трофімцева під час свого виступу на 7-му спільному засіданні
Координаційної ради з економічного розвитку і торгівлі України та Комітету економічного
співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу «Кейданрен».
«Об‟єднання малого та середнього аграрного виробника в регіональні кластери може стати
стимулюючим фактором для реалізації спільних проектів з потенційними іноземними
партнерами та для залучення інвестицій», - підкреслила Ольга Трофімцева та розповіла, що
відмінним прикладом у цьому напрямку сьогодні є Ізраїль, Нідерланди, Данія та інші країни, в
яких поєднання аграрного виробництва, науки, освіти та інновацій дає чудові результати для
всієї економіки. У цих країнах виробництво, переробка, наука, дослідження, освіта, рітейл та
зелений туризм складаються в потужний економічний ланцюг.
«Ідея кластеру не нова, і ми не будемо вигадувати велосипед. Ми будемо використовувати
найкращий досвід інших країн та залучати сильних партнерів з таких країн як Японія»,прокоментувала заступник Міністра з питань євроінтеграції.
Також Ольга Трофімцева зазначила, що за результатами 2016 року обсяги двосторонньої
торгівлі аграрною продукцією між Україною та Японією становили лише $86,5 млн. А
ключовими товарами українського аграрного експорту стали зернові культури, згущене молоко
та тютюн.
«Обсяги торгівлі є незначними, і ми маємо працювати як над збільшенням об‟єму торгівлі,
так і над диверсифікацією її структури. Наші країни мають ще багато цікавих ніш для
поглиблення співпраці в аграрному секторі, а також для збільшення двосторонньої торгівлі. Такі
українські товари, як м‟ясо птиці, яйця, червоне м‟ясо, інша продукція тваринного походження
матимуть великий попит на рику Японії», - зауважила заступник Міністра та додала, що наразі
Держпродспоживслужба України опрацьовує питання доступу м‟яса птиці та яєць на ринок
Японії разом з компетентними органами цієї країни. За словами заступника Міністра, активна
позиція з боку представників японського бізнесу, торгівельних домів на кшталт Марубені,
зацікавлених в активізації імпорту до Японії певних позицій, позитивно впливатиме на
відкриття ринку для низки якісних українських товарів з доданою вартістю та диверсифікації
двосторонньої торгівлі.
Довідково:
За результатами 2016 року, товарообіг аграрною продукцією між Україною та Японією
становив $ 86,5 млн, з яких експорт української продукції становив $ 83,7 млн. Основні
продукти українського експорту до Японії: зернові злаки – $ 36,8 млн; тютюн та вироби з
нього – $45,1 млн. Імпорт японських продуктів в Україну становив $ 2,8 млн, з яких: різні
харчові продукти –$ 0,48 млн; ефірні олії – $1,7 млн.
Прес-служба Мінагрополітики

Інвестиції в АПК зросли на 58%
В Україні зберігається тенденція зростання інвестицій в аграрний сектор. Про це
повідомляють в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
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За даними Держстату, загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних в аграрному
секторі економіки у січні–березні 2017 року, склав 10,9 млрд грн. Це на 4,0 млрд грн або 57,9%
більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Практично увесь приріст капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки досягнуто за
рахунок сільського господарства. У структурі загального приросту інвестицій у економіку воно
займає 35%.
"На 1 гривню капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів і тютюнових
виробів у січні-березні 2017 року припало 3,38 грн інвестицій у сільське господарство", коментують науковці.
За прогнозами науковців, якщо в 2017 році не виникне форс-мажорних обставин, взятий
інвесторами у 2016 році і в січні-березні цього року темп дозволить збільшити загальний обсяг
капітальних інвестицій на розвиток виробництва агропродукції з минулорічних 49,7 млрд грн до
75,0 і більше млрд грн.
"Оскільки в Україні поки що не створено умов для широкомасштабного інвестиційного
розвитку малих і середніх сільгосптоваровиробників, інвестиції в аграрний сектор економіки в
2017 році буде здійснювати великий агробізнес", - зазначив Микола Кисіль, завідувач відділу
інвестицій "Інституту аграрної економіки".
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Виробництво цукру в новому МР буде на рівні 2 млн т
Оновлений прогноз виробництва цукру в Україні в 2017/2018 МР складає 2,0-2,05 млн т, що
майже на рівні минулорічного показника – 2,008 млн тонн. Про це повідомляє асоціація
«Укрцукор».
«Низхідний ціновий тренд на світовому ринку не дозволив вітчизняним виробникам
цукрового буряку наростити посівні площі до раніше прогнозованих 350 тис. га – на
сьогоднішній день маємо 310 тис. га., тому, враховуючи «неочікувані» весняні заморозки, які
можуть вплинути на урожайність цукрового буряку, виробництво цукру в 2017/2018 МР,
ймовірно, складе 2,0-2,05 млн тонн. Внутрішнє споживання оцінюється в 1,5 млн т», - коментує
керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило.
В квітні-травні поточного року балканський циклон замість весняного тепла приніс сніг та
заморозки, чим зіпсували плани аграріїв в період завершення посіву цукрових буряків, проте,
більшість посівів витримала такі випробування.
«З 10 300 га ми пересіяли 400 га, основними причинами стали кірка та приморозок, посівну
розпочали в першій декаді квітня. Головними проблемами, які спричинили пересівання: 330 га –
кірка, 70 га – це приморозки», - коментують в АФ «Корсунь», Черкаська область.
Якщо проаналізувати структуру посівів, беззаперечним лідером є Вінницька область, де вже
вдалося засіяти 57,4 тис. га, що на 2,6 тис. га більше ніж в минулому сезоні. На другому місці Хмельницька область, яка випередила за обсягами посівів цукрових буряків Полтавську на 1000
га, вони мають на своїх полях відповідно 37,1 тис. га та 36,1 тис. га. Четвертою за посівними
площами стала Тернопільщина – 26 тис. га.
НАЦУ «Укрцукор»

УЗА звернулася до Гройсмана через проблеми із перевезенням зернових
Українська зернова асоціація звернулася до прем'єр-міністра України Володимира
Гройсмана через ситуацію, яка склалася із транспортуванням зернових вантажів.
Згідно з прогнозними балансами УЗА, у 2017-2018 маркетинговому році зерновий експорт
України знову перевищить 40 млн тон. Така кількість продукції значно збільшить навантаження
на зношену транспортну інфраструктуру України.
За підрахунками експертів, доля залізниці у перевезенні зернових вантажів в Україні
сьогодні становить 65%. Ще 30% припадають на автомобільний транспорт, а 5% - на водний.
Однак кожна з цих галузей має ряд проблем.
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Так, транспортуючи зернові залізницею, аграрії постійно стикаються з дефіцитом вагонівзерновозів та локомотивної тяги, застарілим вагонним парком тощо.
Серед проблем у галузі перевезення вантажів водним транспортом - відсутність
налагоджених перевезень річками, насамперед Дніпром, наявність цілої низки платежів, які не
дозволяють бізнесу використовувати річкову інфраструктуру, відсутність прогресу у
днопоглибленні Дніпра.
Водночас автоперевізники теж зіткнулися з рядом проблем, одна з яких - кількісні
обмеження на перевезення. Наявність таких бар'єрів значно уповільнює час доставки вантажу до
експортних терміналів та збільшує вартість послуг з перевезення.
"З огляду на вищезазначене, просимо Вас ініціювати зустріч між представниками ПАТ
"Укрзалізниця", Міністерства інфраструктури України, Адміністрацією морських портів
України та представниками агропромислового комплексу для обговорення наявних проблем та
пошуку варіантів для виходу з цієї складної ситуації", - йдеться у зверненні УЗА.
Українська аграрна конфедерація
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