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Ситуація на аграрному ринку України, станом на 23 червня 2017 року
Рівень цін на пшеницю в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

16.06.2017

грн./т
грн./т

4400-4700
3900-4200

грн./т
грн./т
$/т
$/т

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.06.2017

23.06.2017

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

4400-4700
3900-4200

(0) – (0)
(0) – (0)

5000
4400

5000
4400

(0)
(0)

187
177

187
177

(0)
(0)

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

16.06.2017

3500-3750
4150
177

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.06.2017

23.06.2017

3500-3750
4230
177

(0) – (0)
(+80)
(0)

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

16.06.2017

4300-4500
4800
184-192

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.06.2017

23.06.2017

4300-4500
4800
172-174

(0) – (0)
(0)
(-12) – (-18)

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

16.06.2017

10300-10600
11100
375

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.06.2017

23.06.2017

10300-10600
11100
375

(0) – (0)
(0)
(0)

Рівень цін на ріпак в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

грн./т
$/т

2

16.06.2017

10200-10800
410

23.06.2017

10600-11200
410

2

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.06.2017

(+400) – (+400)
(0)
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Рівень цін на сою в Україні
Одиниці
виміру

Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)

16.06.2017

грн./т
грн./т

Україна (FOB порти Чорного моря)

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.06.2017

23.06.2017

10900-11200
11600

10700-11000
11500

(-200) – (-200)
(-100)

370-375

370-375

(0) – (0)

$/т

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на основні зернові та
олійні культури, які склалися на Акредитованих товарних біржах України
станом на 23 червня 2017 року
Назва зернових культур

Середньозважена
ПОПИТ

Середньозважена
ПРОПОЗИЦІЯ

Середньозважена
ПОПИТ/ПРОПОЗИЦІЯ

грн./тонна

грн./тонна

грн./тонна

Пшениця м`яка 2 клас
4600,00
5000,00
Пшениця м`яка 3 клас
4500,00
4900,00
Пшениця м`яка 4 клас
4250,00
4650,00
Пшениця м`яка 5 клас
4200,00
4600,00
Пшениця м`яка 6 клас
4150,00
4550,00
Ячмінь 3 клас
3900,00
4300,00
Кукурудза для кормових цілей
3900,00
4300,00
Сорго
3800,00
4200,00
Гречка
24100,00
24500,00
Горох 3 клас
7200,00
7600,00
Ріпак продовольчий
10900,00
Ріпак технічний
10300,00
Насіння соняшника 2 клас
10700,00
10900,00
Соя
11100,00
11300,00
Інформація надана Інформаційно-аналітичним центром
Асоціації “Союз бірж України” Тел/факс 044 235-02-63
E-mail: minagro@ukr.net www.sabu.org.ua

4800,00
4700,00
4450,00
4400,00
4350,00
4100,00
4100,00
4000,00
24300,00
7400,00
11000,00
10500,00
10800,00
11200,00

Мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об’єкти державного цінового
регулювання у 2016/2017 маркетинговому році
(у гривнях за 1 тонну)
Мінімальна
інтервенційна ціна (з урахуванням
податку на додану вартість)

Максимальна
інтервенційна ціна (з урахуванням
податку на додану вартість)

1 класу

3730,00

4200,00

2 класу

3650,00

4110,00

3 класу

3570,00

4020,00

Об‘єкт
державного цінового регулювання
Пшениця м'яка групи "А":
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Мінімальна
інтервенційна ціна (з урахуванням
податку на додану вартість)

Максимальна
інтервенційна ціна (з урахуванням
податку на додану вартість)

4 класу

3490,00

3930,00

5 класу

3410,00

3840,00

Пшениця м'яка 6 класу

3330,00

3750,00

1 класу

3500,00

3940,00

2 класу

3420,00

3850,00

3 класу

3340,00

3760,00

1 класу

15100,00

17000,00

2 класу

15020,00

16900,00

3 класу

14940,00

16810,00

Кукурудза 3 класу (для кормових
потреб)

3300,00

3900,00

Цукор-пісок (буряковий)

11550,00

13200,00

Об‘єкт
державного цінового регулювання
Пшениця м'яка групи "Б":

Жито:

Гречка:

НАКАЗ 14.09.2016 № 305, Офіційний вісник України від 25.10.2016 — 2016 р., № 82, стор. 107, стаття
2711, код акту 83445/2016

Ставки океанського фрахту (станом на 23 червня 2017 року)
Район експорту

Район імпорту
Мексика (Веракруз)

Мексиканська
затока

Атлантичне
узбережжя
р. Св. Лаврентія

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Північ Південної Америки (Чилі)
Північ Південної Америки (Колумбія)
Схід Північної Америки (Бразилія)
Західна Африка (Нігерія)
Східне Середземномор‘я (Італія)
Західне Середземномор‘я (Марокко)
Близький Схід (Єгипет)
Японія
Північ Південної Америки (Венесуела)
Західна Африка (Нігерія)
Близький Схід (Єгипет)
Північ Південної Америки (Венесуела)
Європа/Роттердам
Близький Схід (Єгипет)
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
4
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Район експорту

"Handy" 2530 (тис.т)

Район імпорту

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

"Handymax"
40-46 (тис.т)

"Panamax"
54+ (тис.т)

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

$27
$27
$23
$20

СВІТОВИЙ РИНОК
На аграрних ринках світу (станом на 23 червня 2017 року)
Зміна за день,
US$

Кукурудза
CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Грудень '17
Кукурудза
Euronext - Червень '17 (€/МT)

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за бушель
0,086
3,754

Зміна за
день, US$

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за метричну тонну
3,386
147,79

0,086

3,830

3,386

150,78

0,086

3,930

3,386

154,72

Ціна за М.Т. (євро)
1,15
175,75

Ціна ($) за метричну тонну
1,28
196,08

Euronext - Серпень '17 (€/МT)

1,16

174,00

1,29

194,13

Euronext - Листопад '17 (€/МT)

1,29

176,50

1,44

196,92

Кукурудза
TOCOM - Липень '17 (¥/МT)

Ціна за М.Т. (JPY)
60,00
21 970

Ціна ($) за метричну тонну
0,54
196,78

TOCOM - Вересень '17 (¥/МT)

40,00

22 560

0,36

202,06

TOCOM - Листопад '17 (¥/МT)

50,00

22 560

0,45

202,06

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

Ціна ($) за бушель
0,016
4,636

Ціна ($) за метричну тонну
0,588
170,34

0,014

4,782

0,514

175,71

0,010

5,012

0,367

184,16

Ціна за М.Т. (євро або ф.ст.)
2,31
177,50

Ціна за метричну тонну (US $)
2,58
198,04

Euronext - Грудень '17 (€/МT)

1,97

180,75

2,20

201,66

Euronext - Березень '17 (€/МT)

1,94

183,75

2,16

205,01

Ріпак
Euronext - Серпень '17 (€/МT)
Euronext - Листопад '17 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро або канад. $)
0,96
366,25
1,09
5

370,50

Ціна за метричну тонну (US $)
1,07
408,62
1,22

413,37
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Зміна за день,
US$

На кінець дня,
US$

Зміна за
день, US$

На кінець дня,
US$

0,95

373,50

1,06

416,71

Euronext - Лютий '18 (€/МT)
Овес
CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Грудень '17
Соєві боби
CME - Липень '17
CME - Серпень '17
CME - Вересень '17
Соєві боби
TOCOM - Червень '17 (¥/МT)
TOCOM - Серпень '17 (¥/МT)
TOCOM - Жовтень '17 (¥/МT)
Соєвий шрот
CME - Липень '17
CME - Серпень '17
CME - Вересень '17
Соєва олія
CME - Липень '17
CME - Серпень '17
CME - Вересень '17
Рис
CME - Липень '17
CME - Вересень '17
CME - Листопад '17
Етанол
CME - Червень '17
CME - Липень '17
CME - Серпень '17
Сухе молоко
CME - Травень '17
CME - Червень '17
CME - Липень '17
Цукор
CME -Липень '17
CME -Жовтень '17
CME -Березень '18

Ціна ($) за бушель
0,010
2,682

Ціна ($) за метричну тонну
0,580
155,60

0,026

2,616

1,508

151,77

0,004

2,520

0,232

146,20

Ціна ($) за бушель
0,012
9,376

Ціна ($) за метричну тонну
0,441
344,51

0,014

9,410

0,514

345,76

0,012

9,434

0,441

346,64

Ціна (JPY) за М.Т.
0,0
50 000

Ціна ($) за метричну тонну
0,000
447,83

1 190,0

47 000

10,658

420,96

0,0

46 800

0,000

419,17

Ціна ($) за коротку тонну
0,600
301,6

Ціна ($) за метричну тонну
0,661
332,5

0,600

303,3

0,661

334,3

0,600

305,2

0,661

336,4

Ціна (Cnt$) за фунт
0,29
32,81

Ціна (Cnt$) за кілограм
0,64
72,27

0,29

32,98

0,64

72,64

0,30

33,10

0,66

72,91

Ціна ($) за неметричний центнер
0,120
11,520

Ціна ($) за метричну тонну
2,643
253,74

0,125

11,805

2,753

260,02

0,140

12,015

3,084

264,64

Ціна ($) за амер. галон
0,021
1,541

Ціна ($) за літр
0,006
0,41

0,020

1,555

0,005

0,41

0,020

1,541

0,005

0,41

Ціна ($) за фунт
0,00000
0,91700

Ціна ($) за кілограм
0,00000
2,02

0,00400

0,93575

0,00088

2,06

0,00375

0,96025

0,00083

2,12

Ціна ($) за фунт
0,0002
0,1351

Ціна ($) за тонну
0,4405
297,58

0,0004

-

0,8811

-

0,0002

-

0,4405

-

Перелік умовних позначень та скорочень:
CBOT - Chicago Board of Trade
KCBT - Kansas City Board of Trade
MGE - Minneapolis Grain Exchange
6
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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”

БІРЖОВИЙ РИНОК РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Середньозважені ціни сільськогосподарську продукцію, які склалися
на Білоруській універсальній товарній біржі, станом на 23 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
Тритикале фуражний
Казеїн технічний
Сухе знежирене молоко
Сухе цільне молоко

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

178,00
189,00
185,00
736,00
864,00
773,00
217,00
277,00
452,00
575,00
171,00
6100,00
773,00
390,00

“Білоруська універсальна товарна біржа”

БІРЖОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Мінімальні та максимальні біржові ціни на сільськогосподарську продукцію, які
склалися на біржовому ринку Росії станом на 23 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

EXW
EXW
EXW
EXW
7

156,20
142,12
128,89
122,06
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Назва товару

Базис
поставки

Середньозважена ціна за тонну
USD (з ПДВ)

EXW
EXW
EXW
EXW

116,51
239,85
320,08
698,63

Ячмінь фуражний
Борошно пшеничне в/г
Насіння соняшнику
Олія соняшникова сира
“Союз продовольчих бірж”

БІРЖОВИЙ РИНОК КАЗАХСТАНУ
Середньозважені ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися в Казахстані,
станом на 23 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

146,09
118,12
119,00
87,00
960,00
270,00
250,00

“Товарна біржа ЕТС ”

НОВИНИ
Держрибагентство: Державний океанічний риболовецький флот приніс до
державного бюджету 26,6 млн грн.
У 2017 році в державний бюджет України надійде 26,6 млн грн від діяльності державного
океанічного риболовецького флоту за 2016 рік, що вдвічі більше ніж за 2015 рік (13 млн грн). Ці
кошти – дивіденди та частки прибутку, отримані державною риболовецькою компанією
«Фішинг Компані» та ДП «Сервіс». Про це повідомив Голова Державного агентства рибного
господарства Ярема Ковалів.
За словами Яреми Коваліва, загальна сума дивідендів для держави від діяльності компанії
«Фішинг Компані» у 2016 році – 14,7 млн грн (565,5 тис. дол. США). Відповідно до останніх
змін законодавства (постанова КМУ №120 від 01.03.2017 «Про затвердження базового
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави») акціонерні товариства з переважною
часткою власності держави мають сплачувати державі 50% від прибутку в формі дивідендів.
Проте з огляду на фінансові можливості компанії, було прийнято рішення щодо застосування
коефіцієнту 75%. 16.06.2017 на державний казначейський рахунок України до державного
бюджету надійшов перший транш дивідендів від діяльності «Фішинг Компані» у розмірі 9,8 млн
грн (377 тис дол. США). Другий транш у розмірі 4,9 млн грн (188,5 дол. США) заплановано
сплатити до кінця червня 2017 року.
ДП «Сервіс» за 2015-2016 роки має сплатити державі частку прибутку у 11,7 млн грн, з яких
2,3 млн грн вже надійшли до державного бюджету, а залишок 9,4 млн грн буде сплачено до
кінця 2017 року. Окрім того, частка чистого прибутку за І квартал 2017 року в розмірі 0,3 млн
грн сплачена в повному обсязі.
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«Ми багато працювали над тим, щоб державне майно, океанічний риболовецький флот,
почало ефективно використовуватися і приносити державі гроші. Плануємо позитивну динаміку
і в 2017 році», - прокоментував Ковалів.
Прес-служба Мінагрополітики

Вартість інвестпроектів в АПК у І кварталі склала близько 37 млрд грн.
Загальна вартість інвестпроектів в АПК у І кварталі 2017 року склала близько 37 млрд грн, з
яких основним джерелом фінансування є власні кошти – 27,6 млрд грн. (74,7% до загальної
вартості). Кошторисна вартість 297 проектів становить до 500 млн грн (97,7%), 1 проекту – до 1
млрд грн (0,3%) та 6 – понад 1 млрд грн (2%).
За підсумками першого кварталу поточного року в українському аграрному секторі
реалізується 304 інвестиційні проекти, з яких 45% припадає на тваринництво.
Зокрема, напрями реалізацій таких проектів:
вирощування ВРХ – 74 од. (24% до загальної кількості);
свинокомплекси - 46 од. (15,1%);
птахівництво – 18 од (5,9%);
овоче- та фруктосховища – 28 од. (9,2%);
переробка – 19 од. (6,3%);
багаторічні насадження – 15 од. (4,9%);
інші проекти – 55 од. (18%).
Серед областей найбільша кількість інвестиційних проектів впроваджується у Львівській
(37 од.), Вінницькій (32 од), Херсонській (32 од.), Полтавській (31 од.) та Черкаській (27 од.)
областях.
За вартістю проектів, що впроваджуються, лідерами серед регіонів є Вінницька (19,8 млрд
грн), Одеська (2,7 млрд грн), Сумська (2,3 млрд грн), Київська (2 млрд грн) та Черкаська (2 млрд
грн) області.
Прес-служба Мінагрополітики

НААН відкриє насіннєвий завод на базі Миронівського інституті пшениці в
2018 році.
У 2018 році Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла планує відкрити насіннєвий
завод та біотехнологічну лабораторію. Про це повідомив президент Національної академії
аграрних наук України Ярослав Гадзало під час прес-конференції.
«Наступного року ми відкриємо насіннєвий завод і лабораторію для біотехнологій для
проведення прискореної селекції генетичним методом. Адже генетичні можливості пшениці
Миронівського інституту є одними з найкращих, і їх необхідно використовувати», - зазначив
президент НААН.
Так, в Державному реєстрі сортів рослин перебуває 83 сорти зернових, а на
держвипробування передано ще 39 сортів селекції Миронівського інституту. Також в інституті
працюють над вдосконаленням технологій вирощування пшениці. Зокрема, минулого року було
створено лабораторію агротехнологій, в якій досліджуються різні прийоми та методи вирощування зернобобових
культур.

Прес-служба Мінагрополітики

Україна на 19% збільшила експорт ячменю.
У квітні-травнем 2017 року Україна зберігала підвищені темпи експорту ячменю. Всього з
початку поточного сезону Україна експортувала 5,25 млн. Тонн ячменю, що вже на 19%
перевищує експорт за весь минулий сезон.
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Поставки українського ячменю в Лівію досягли рекордних 920 тис. Тонн. Експорт на ринок
ЄС збільшився на 53% - до 348 тис. Тонн в порівнянні з 227 тис. Тонн за весь минулий сезон.
Експорт українського ячменю в поточному сезоні збільшився майже по усіх ключових
напрямах. Зросли поставки в Йорданію, до Ізраїлю, в Алжир. Експорт українського ячменю в
Марокко виріс майже в 6 разів, а в Туніс майже в 7 разів.
Варто відзначити також і деяке відновлення експортних поставок ячменя з України і на
ринок Туреччини. У звітний період українські експортери відвантажили до Туреччини 128 тис.
Тонн ячменю в порівнянні з 11 тис. Тонн в 2015/16 МР.
Прес-служба ІЦ УАК УкрАгроКонсалт

Експорт м’яса з України зріс на 50%.
Експорт м’яса та м’ясопродуктів за 5 місяців поточного року склав 154 тис. тонн («плюс»
50% до січня−травня 2016 року), імпорт — 71 тис. тонн («плюс» 11%). Про це повідомляє пресслужба Економічного дискусійного клубу. Частка м’яса птиці у загальних обсягах експорту
становила 80% (124 тис. тонн, або на 42% більше, ніж роком раніше). Найвищим попитом
українська птиця у ц. р. користувалася у Єгипті, Нідерландах, ОАЕ, Азербайджані.
Пожвавився попит зовнішнього ринку на яловичину та свинину, експорт яких у січні-травні
ц. р. перевищив минулорічний більш, ніж у 2 рази. Найбільші обсяги цієї української продукції
надійшли до країн колишнього СРСР – Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Грузії, Молдови.
У січні-травні вивезено 22 тис. тонн яловичини, що становить 18% від її вітчизняного
виробництва, та 6 тис. тонн свинини (близько 2% від виробництва).
М’ясний імпорт, як і в попередні періоди, переважно представлений свининою та м'ясом
птиці. При цьому, імпорт птиці у січні-травні ц. р. зріс на 47%, а свинини — зменшився на 15%.
Імпортується м'ясна продукція, в основному, із Польщі та Німеччини. Частка імпорту у
внутрішньому продовольчому споживанні у січні−травні 2017 року склала 8,0%.
За балансовими розрахунками, за 5 місяців ц. р. порівняно з відповідним періодом 2016
року наповнюваність внутрішнього ринку м’ясом та м’ясопродуктами майже на 5% нижча, ніж
роком раніше (яловичина — «мінус» 3,8%, свинина — «мінус» 5,3%, м'ясо птиці — «мінус»
5,3%).
Відповідно середньодушове споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів відстає від
торішнього на 4,4% або 1 кг і склало за 5 місяців 20,5 кг у розрахунку на особу.
Прес-служба ІЦ УАК УкрАгроКонсалт

Засуха відступила, але рекордного врожаю не буде.
Ситуація з відсутністю вологи на полях за останній тиждень трохи змінилася в кращу
сторону - в ці вихідні і раніше пройшли опади.
Про це в коментарі AgroPortal.ua розповіла начальник відділу агрометеорології
«Укргідрометцентру» Тетяна Адаменко.
«Наскільки це допоможе врожаю озимих - поки складно припускати. Якщо наступила
воскова стиглі, як в деяких районах ще 10 червня, то ці дощі вже не врятують. Так, хороші
опади пройшли в Черкаській і Одеській областях, а в Київській, Полтавській, Кіровоградській
опадів було недостатньо для того, щоб змінилася ситуація », - сказала Адаменко.
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Зниження врожайності озимих культур в найбільш постраждалих областях (Київській,
Херсонській, Запорізькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях),
за оцінками експерта, все ще можливо на рівні 10-15% в порівнянні з оцінками на початок
травня.
І для ранніх ярих настав пом'якшення умов, однак посуха вже торкнулася посівів, це вплине
на врожайність - високого врожаю очікувати не варто.
«Пройшли дощі, але тут же підвищилася температура. Та волога, яка просочилася в ґрунт,
зараз швидко випарується, тому що температури будуть високі - 28-32 градусів. Кілька днів, але
цього буде достатньо, щоб мінімізувати позитивний ефект дощів. Оптимізм вселяє Західна
частина України там прекрасний температурний режим і вологість. Що стосується центральних
та східних областей - то останніх опадів було мало », - пояснила Адаменко.
Для пізніх культур опади були життєво необхідні, вважає експерт.
«Спочатку їм було холодно, потім було сухо. Тепер їм буде тепло і трошки волого. Ми
побоювалися за пізні культури. Якщо ранні мають більш розвинену кореневу систему, і вони
можуть брати вологу з глибших шарів пошти, то у пізніх коріння поки нерозвинені, і вони
більше страждають від посухи », - сказала Адаменко.
За її прогнозом, 21 червня в західних і північних областях України очікуються короткочасні
дощі та деяке зниження температур, що буде сприяти розвитку сільгоспкультур. Також є
ймовірність дощів в південно-східних областях 24 червня.
Прес-служба ІЦ УАК УкрАгроКонсалт

Цукрові заводи активно модернізують виробництво.
Про це повідомила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило,
передає прес-служба асоціації. «Окрім того, збільшується середня потужність цукрових заводів
― за 5 років на 740 т цукрових буряків на добу, а за 25 років ― 1,2 тис. т цукрових буряків на
добу», ― прокоментувала Бутило. Що стосується експортного потенціалу галузі, вітчизняні
виробники за останній рік зуміли повністю змінити географію поставок та наростити
виробництво цукру І категорії, який користується попитом на міжнародній арені.
«За 2016/2017 МР реалізували на зовнішні ринки 732 тис. т цукру і лідером з імпортерів є
Шрі-Ланка. Проте, ринок ЄС є пріоритетом номер один для виробників, тому ми неодноразово
наголошували на необхідності збільшити квоти на поставки цукру в ЄС в 15 раз до 200 тис. т»,
― пояснила Бутило.
Прес-служба ІЦ УАК УкрАгроКонсалт

Ціни на ринку сої знизилися ще на 200 грн/т.
На умовах поставки EXW-елеватор ціни на сою просіли на 200 грн/т, на СРТ-завод на 100200 грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось. На зниження цін впливає
наближення нового врожаю, поступове скорочення попиту, укріплення гривні. Про це
повідомляє прес-служба Аграрного союзу України.На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) соєвий
ф’ючерс з поставкою в липні прибавив на 3,3$/т під впливом побоювань щодо ускладнення
погодних умов в соєвих регіонах США.«На наступному тижні очікується збереження
сьогоднішньої тенденції н ринку сої, тобто переважатиме знижувальна тенденція», —
прогнозують аналітики.
Прес-служба ІЦ УАК УкрАгроКонсалт
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Землю все частіше віддають у тривалу оренду.
Протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція до заключення довгострокових
договорів оренди земельних паїв – від 7 років. Про це йдеться у повідомленні ННЦ "Інститут
аграрної економіки".
Так, якщо 2011 року частка договорів оренди сільгоспземель строком на 4-5 років складала
46,2%, то станом на 1 січня 2016 року було лише 26% договорів оренди, укладених на строк до
7 років. Натомість, кількість договорів оренди на строк 8-10 років зросла у 2016 році до 45%.
Також збільшилася кількість договорів, укладених на строк понад 10 років. У 2011 році їх
було 11,4%, а у 2016-му - вже до 17%.
Прес-служба ІЦ УАК УкрАгроКонсалт

Зроблений черговий крок до запровадження інноваційної моделі розвитку
сільськогосподарського виробництва.
Відбулось спільне засідання Робочої групи Аналітичного центру Аграрного союзу України
з інноваційного розвитку аграрного сектору і Центру інновацій та технологічного розвитку
Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАНУ.
Інновації вже давно стали рушійною силою розвитку світової економіки. Вчені в Україні, а
особливо за її межами, традиційно знаходяться серед лідерів світового інноваційного процесу.
Однак в Україні їхній потенціал лишається до сих пір заблокованим. Як розблокувати потенціал
українських інтелектуалів і спрямувати його на користь іншого лідера світової економіки –
аграрного сектора України? Як отримати швидкі результати? Як кардинально збільшити і
оперативно покращити макроекономічні показники і зробити їх адекватними наявним ресурсам
України? Всі ці питання обговорювалися на засіданні в Інституті досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва – центральної наукової установи
України у сфері підтримки розвитку національної економіки, неодмінного консультанта
комітетів Верховної Ради України, органів центральної виконавчої влади, члена провідних
міжнародних організацій, які опікуються розвитком світової економіки і міжнародних ринків.
Засідання вів заступник директора Інституту, завідувач Центру інновацій та технологічного
розвитку В‘ячеслав Соловйов. За заході були присутні провідні українські вчені у сфері
інноваційного розвитку Василь Головатюк, Володимир Денисюк, Ігор Макаренко та інші
співробітники Центру. З інформацією про профільне законодавчо-нормативне поле та
застосування норм чинного законодавства на практиці, про можливості і необхідність
трансформації напрацювань українських вчених в сучасні технологічні продукти, про методи
оцінки потенціалу вітчизняних інновацій і запровадження механізмів його вивільнення, про
захист прав інтелектуальної власності виробників інноваційної продукції виступили керівник
Аналітичного центру Аграрного союзу України Лариса Старікова та аспірант Інституту Артур
Лі. В результаті засідання було прийняте рішення про проведення пілотного проекту з
трансформації напрацювань доктора економічних наук Василя Головатюка у сфері
інвестиційної привабливості інноваційної сфери економіки України в активи Інституту і низку
інноваційних продуктів, які зможуть допомогти кардинально вирішити питання переводу
економіки України на інноваційні рейки, прискорити виконання Угоди про асоціацію і
уніфікацію європейського науково-дослідного та інноваційного простору.
Прес-служба Аналітичного Центру Аграрного союзу України (АЦ АСУ)
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