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Ситуація на аграрному ринку України, станом на 23 вересня 2016 року
Рівень цін на пшеницю в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

16.09.2016

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.09.2016

23.09.2016

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

4100-4300
3750-3850

4150-4350
3750-3900

(+50) – (+50)
(0) – (+50)

грн./т
грн./т

4450
4100

4450
4100

(0)
(0)

$/т
$/т

173
158

170
156

(-3)
(-2)

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

16.09.2016

3500-3700
3900
155

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.09.2016

23.09.2016

3550-3750
3950
153

(+50) – (+50)
(+50)
(-2)

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

16.09.2016

4300-4600
4850
186

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.09.2016

23.09.2016

4150-4550
4750
165

(-150) – (-50)
(-100)
(-21)

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

16.09.2016

10000-10500
10750
395

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.09.2016

23.09.2016

9900-10400
10700
394

(-100)–(-100)
(-50)
(-1)

Рівень цін на ріпак в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

грн./т
$/т

2

16.09.2016

11400-11700
415

23.09.2016

11500-11900
415

2

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.09.2016

(+100) – (+200)
(0)
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Рівень цін на сою в Україні
Одиниці
виміру

Умови поставки

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

16.09.2016

грн./т
грн./т
$/т

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 16.09.2016

23.09.2016

10700-11000
11200
395

10500-10800
11000
400

(-200) – (-200)
(-200)
(+5)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на основні зернові та
олійні культури, які склалися на Акредитованих товарних біржах України
станом на 23 вересня 2016 року
Назва зернових культур

Середньозважена
ПОПИТ

Середньозважена
ПРОПОЗИЦІЯ

Середньозважена
ПОПИТ/ПРОПОЗИЦІЯ

грн./тонна

грн./тонна

грн./тонна

Пшениця м`яка 2 клас
4100,00
4300,00
Пшениця м`яка 3 клас
4000,00
4200,00
Пшениця м`яка 4 клас
3900,00
4100,00
Пшениця м`яка 5 клас
3850,00
4050,00
Пшениця м`яка 6 клас
3750,00
3950,00
Ячмінь 3 клас
3600,00
3800,00
Кукурудза для кормових цілей
4100,00
4400,00
Сорго
3700,00
3800,00
Гречка
17400,00
Горох 3 клас
7000,00
7800,00
Ріпак продовольчий
11800,00
Ріпак технічний
11600,00
Насіння соняшника 2 клас
9800,00
10600,00
Соя
10600,00
10800,00
Інформація надана Інформаційно-аналітичним центром
Асоціації “Союз бірж України” Тел/факс 044 235-02-63
E-mail: minagro@ukr.net www.sabu.org.ua

4200,00
4100,00
4000,00
3950,00
3850,00
3700,00
4250,00
3750,00
17400,00
7400,00
11800,00
11600,00
10200,00
10700,00

Мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об‟єкти державного цінового
регулювання у 2014/2015 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
Жито
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

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 23 вересня 2016 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
$21
$23
$17
$22
$48
$33
$34

$13

$29

"Panamax"
54+ (тис.т)

$22
$28

$30
$49
$42
$28
$20
$26
$53
$48
$44
$48
$23
$26
$22
$24
$42
$36
$28
$26
$19

4

$28
$26
$24
$18
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СВІТОВИЙ РИНОК
На аграрних ринках світу (станом на 23 вересня 2016 року)
Вид продукту, назва біржі та/або ф‟ючерс
відповідного місяця

Кукурудза

Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

Ціна ($) за бушель

Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

Ціна ($) за метричну тонну

CME - Грудень '16
CME - Березень '17
CME - Травень '17

-0,004
-0,006
-0,010

Кукурудза
Euronext - Листопад '16 (€/МT)

+0,15

162,00

+0,17

181,84

Euronext - Січень '17 (€/МT)

-0,15

164,00

-0,17

184,08

Euronext - Березень '17 (€/МT)

0,00

165,75

0,00

186,05

Кукурудза
TOCOM - Листопад'16 (¥/МT)

3,396
3,490
3,564

Ціна за М.Т. (євро)

Ціна за М.Т. (JPY)

-0,157
-0,236
-0,394

133,69
137,40
140,31

Ціна ($) за метричну тонну

Ціна ($) за метричну тонну

-10,00

16 170

-0,10

161,14

TOCOM - Січень'17 (¥/МT)

+250,00

18 430

+2,49

183,66

TOCOM - Березень'17 (¥/МT)
Пшениця
CME - Грудень '16
CME - Березень '17
CME - Травень '17
Пшениця
Euronext - Грудень '16 (€/МT)

+140,00

18 780

+1,40

187,14

Ціна ($) за бушель

+0,016
+0,024
+0,026

4,064
4,284
4,416

Ціна за М.Т. (євро або ф.ст.)

Ціна ($) за метричну тонну

+0,588
+0,882
+0,955

149,33
157,41
162,26

Ціна за метричну тонну (US $)

-0,15

161,75

-0,17

181,56

Euronext - Березень '17 (€/МT)

0,00

166,50

0,00

186,89

Euronext - Травень '17 (€/МT)

-0,15

169,75

-0,17

190,54

Ріпак
Euronext - Листопад '16 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро або канад. $)

Ціна за метричну тонну (US $)

-0,73

375,50

-0,82

421,48

Euronext - Лютий '17 (€/МT)

-0,66

376,00

-0,74

422,05

Euronext - Травень '17 (€/МT)

-0,60

374,75

-0,67

420,64

Овес

Ціна ($) за бушель

CME - Грудень '16
CME - Березень '17
CME - Травень '17

+0,012
+0,010
-

CME - Листопад '16
CME - Січень '17
CME - Березень '17

-0,142
-0,136
-0,132

Соєві боби

1,760
1,884
-

Ціна ($) за бушель

Соєві боби
TOCOM - Жовтень'16 (¥/МT)
TOCOM - Грудень'16 (¥/МT)
TOCOM - Лютий'17 (¥/МT)
Соєвий шрот
CME - Жовтень '16
CME - Грудень '16

9,750
9,804
9,842

Ціна (JPY) за М.Т.

0,0
0,0
+30,0

48 300
46 880
45 310

Ціна ($) за коротку тонну

-4,400
-4,500
5

308,3
308,3

Ціна ($) за метричну тонну

+0,696
+0,580
-

102,11
109,30
-

Ціна ($) за метричну тонну

-5,218
-4,997
-4,850

358,25
360,24
361,63

Ціна ($) за метричну тонну

0,000
0,000
+0,299

481,32
467,16
451,52

Ціна ($) за метричну тонну

-4,850
-4,960

339,8
339,8
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Вид продукту, назва біржі та/або ф‟ючерс
відповідного місяця

Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

Зміна за день,
US$

На кінець дня, US$

-4,300

308,9

-4,740

340,5

CME - Січень '17
Соєва олія

Ціна (Cnt$) за фунт

CME - Жовтень '16
CME - Грудень '16
CME - Січень '17
Рис

-0,43
-0,43
-0,42

33,45
33,69
33,93

Ціна ($) за неметричний центнер

CME - Листопад '16
CME - Січень '17
CME - Березень '17
Етанол

-0,220
-0,215
-

9,700
9,950
-

Ціна ($) за амер. галон

CME - Жовтень '16
CME - Листопад '16
CME - Грудень '16

+0,033
+0,027
+0,027

CME - Вересень '16
CME - Жовтень '16
CME - Листопад '16

-0,00525
-0,00900
-0,00725

Сухе молоко

1,525
1,458
1,407

Ціна ($) за фунт

Цукор

0,88600
0,96000
0,99900

Ціна ($) за фунт

CME -Жовтень '16
CME -Березень '17
CME -Травень '17

+0,0007
+0,0006
+0,0005

0,2214
0,2266
0,2189

Ціна (Cnt$) за кілограм

-0,95
-0,95
-0,93

73,68
74,21
74,74

Ціна ($) за метричну тонну

-4,846
-4,736
-

213,65
219,16
-

Ціна ($) за літр

+0,009
+0,007
+0,007

0,40
0,39
0,37

Ціна ($) за кілограм

-0,00116
-0,00198
-0,00160

1,95
2,11
2,20

Ціна ($) за тонну

+1,5419
+1,3216
+1,1013

487,67
499,12
482,16

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 23 вересня 2016 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

119,00
190,00
121,00
1100,00
972,00
941,00
253,00
282,00
535,00
515,00
5200,00
3150,00
3440,00

“Білоруська універсальна товарна біржа”

БІРЖОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Мінімальні та максимальні біржові ціни на сільськогосподарську продукцію, які
склалися на біржовому ринку Росії станом на 23 вересня 2016 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

159,44
146,38
121,36
108,00
113,57
256,36
360,00
845,00

“Союз продовольчих бірж”

БІРЖОВИЙ РИНОК КАЗАХСТАНУ
Середньозважені ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися в Казахстані,
станом на 23 вересня 2016 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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186,00
154,00
133,00
119,00
117,00
1050,00
270,00
245,00
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НОВИНИ
Громадська рада має долучитись до опрацювання механізму виділення коштів
передбачених держпідтримкою
Громадська рада має взаємодіяти з усіма учасниками ринку та опрацювати механізм
використання коштів передбачених програмою державної підтримки. Про це повідомив Міністр
аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час зустрічі з громадськими
асоціаціями.
«Розраховую, що в процесі доопрацювання програма державної підтримки буде
найближчим часом в Міністерстві фінансів. Щоб кошти по цим програмам не отримували
стандартно, як це було до цього, а щоб вони засвоїлися починаючи з початку наступного року.
Треба щоб це була не вода в пісок, а реальний результат», - наголосив Міністр.
За словами Кутового, час звітування для галочки закінчився. «Необхідно інвестувати саме в
те, що завтра дасть додану вартість, надасть в галузь прибуток», - розповів очільник відомства.
«Виділення 1% від валового виробництва сільгосппродукції на розвиток АПК закладає
філософію державної підтримки. Я вважаю, що у наступному бюджеті нам буде легше
відстоювати свою позицію», - зазначив Міністр.
Прес-служба Мінагрополітики

Мінагрополітики разом з Урядом Японії працюють
Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні

над

створенням

Перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк та Надзвичайний і
Повноважний Посол Японії в Україні Шегекі Сумі підбили проміжні підсумки проекту
«Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні», який реалізується
за підтримки Уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).
Головна мета проекту - розробка прототипу інфраструктури геопросторових даних для
пілотної території, якою було обрано м. Вінниця і Вінницький район. Прототип системи НІГД
буде включати десятки шарів геопростової інформації, що буде поєднана на єдиній
картографічній основі з доступом до неї через єдиний геопортал. В рамках проекту буде
розроблено операційний план розширення системи НІГД на всю територію України.
На сьогодні уже завершено аерофотозйомку пілотної території та триває виготовлення
ортофотопланів, визначено базовий набір геопросторових даних для території прототипу,
розроблено набір стандартів для географічної інформації, а також проведені навчальні курси з
питань роботи з даними для українських фахівців.
Як відзначив Максим Мартинюк, важливою умовою для розширення системи НІГД на всю
територію країни є забезпечення координаційної роботи між усіма органами державної влади.
«Ми маємо на меті створити Координаційну раду НІГД та ініціювати співробітництво між
органами влади, щоб забезпечити сталість результатів нашого спільного проекту у
майбутньому», - відзначив він.
Довідково:
Проект технічної допомоги «Створення Національної інфраструктури геопросторових
даних в Україні» реалізується з вересня 2015 року. Донор проекту – Уряд Японії через Японське
агентство міжнародного співробітництва (JICA), Бенефіціар проекту – Державна служба
України з питань геодезії, картографії та кадастру, Реципієнт – ДП «Центр державного
земельного кадастру», Виконавці – консалтингові компанії «Kokusai Kogyo Ltd», «PASCO
Corporation». Термін реалізації проекту – два роки. Головною метою проекту є створення
прототипу інфраструктури геопросторових даних для пілотної території.
Інфраструктура геопросторових даних – це система, яка об’єднує десятки інформаційних
шарів з важливими просторовими даними (рельєф, підземні/наземні комунікації, водні та лісові
ресурси, дороги, об’єкти нерухомості, статистичну інформацію, демографічні дані та ін.) на
базі єдиної геодезичної та картографічної основ, доступ до якого матимуть всі утримувачі
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геопросторової інформації, органи влади, які використовують цю інформацію у своїй
діяльності та органи місцевого самоврядування через об’єднаний геопортал.
Прес-служба Мінагрополітики

ДП «Артемсіль» закупить італійське обладнання для модернізації виробництва
Державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» планує закупити фасувальне
обладнання у італійської компанії-виробника «BETTI» S.R.L.
Рішення про співпрацю прийнято за підсумками візиту делегацій найбільших європейських
виробників фасувального обладнання, яке відбулося в ДП «Артемсіль» 20 вересня 2016 року.
Свої пропозиції щодо постачання фасувального обладнання для нових виробничих ліній
представили італійська компанія «BETTI» S.R.L. і італійська компанія «CURTY» S.P.A. спільно
з українським виробником ТОВ ЗУО «Термо-Пак».Метою зустрічі було публічний розгляд
пропозицій фірм виробників і їх обговорення з технічними фахівцями ДП «Артемсіль». Крім
того, делегації відвідали цех, де планується встановлення нових виробничих лінії.
В результаті проведення переговорної процедури більшість фахівців ДП «Артемсіль»
підтримали пропозицію виробника «BETTI» S.R.L. Крім цінової переваги компанія має добру
ділову репутацію і досвід роботи з більшістю європейських виробників харчової солі, серед
яких ESCO GMBH (Німеччина), AKZO SALT (Данія), ITALKALI (Італія), SALINE DE BEX
(Швейцарія). Важливо й те, що «BETTI» S.R.L. спеціалізується на випуску фасувального
обладнання саме для солі. Компанія має в Україні офіційне представництво й штат технічних
фахівців для обслуговування свого обладнання.
«Ми дали можливість двом найбільшим компаніям-виробникам представити свої пропозиції
та презентувати обладнання. Впевнені, що використання сучасних технологій дозволить
виготовити продукцію, що відповідає європейським нормам якості», - зазначив в.о. директора
ДП «Артемсіль» Володимир Доля.
Підписання контракту на поставки фасувального обладнання з італійським виробником
«BETTI» S.R.L. планується вже в жовтні після обговорення всіх умов.
Відзначимо, що раніше ДП «Артемсіль» оголосило про проведення торгів в системі
ProZorro із закупівлі фасувально-пакувальної лінії, але аукціон не відбувся. З метою придбання
найбільш якісного, сучасного та ефективного обладнання підприємством було розглянуто
питання укладення договору безпосередньо з виробником. Для цього була проведена
переговорна процедура з представниками компаній «BETTI» S.R.L. і «CURTY» S.P.A., які є
найбільшими європейськими виробниками фасувального обладнання і мають досвід роботи з
солевидобувними підприємствами.
Нагадаємо, що в цьому році в ДП «Артемсіль» розпочато програму з модернізації рудників.
Метою цього масштабного проекту є випуск солі вищого сорту в покращеній упаковці.
За інформацією прес-служби ДП "Артемсіль"

У 2017 році буде перезапущено фінансування програм селекції та зариблення
У проекті Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» передбачено фінансування
програми селекції та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та в АзовоЧорноморському басейні у розмірі 10 млн грн.
державою не виділялися, що негативно вплинуло на галузь. «Селекція та зариблення є
стратегічно важливими для рибного господарства. Вони дозволяють підтримувати сталі запаси
риби у водоймах, забезпечувати продовольчу безпеку країни, повідомив Голова
Держрибагентства. Перезапустити фінансування програм селекції та зариблення критично
важливо для рибного господарства.Держрибагентство, у свою чергу, забезпечить прозору і
зрозумілу для суспільства процедуру тендерного відбору заводів-риборозплідників та
використання коштів».
За даними науковців Інституту рибного господарства, основу промислового запасу
рослиноїдних видів риб (основні об‟єкти відтворення) складають не більше 3 вікових груп.
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Тому відсутність зариблення протягом одного року знижує очікуване промислове повернення
на 13 %, а протягом 2-х суміжних років – вже на 35 %.
Заходи із селекції також необхідні для підтримання видового різноманіття та створення
національного генетичного фонду рибоводних об'єктів. Крім того, аквакультура, що є
домінуючою тенденцією світового рибного господарства – не може розвиватися без успішної
селекції. Це робота на перспективу для гарантування продовольчої безпеки держави, що
обумовлює необхідність державного фінансування цього напрямку.
«Маємо застосовувати комплексний підхід: з одного боку – програми зариблення та
меліорації, селекція, з іншого – ефективна система контролю на водоймах, наш рибний патруль.
Тільки за такого підходу Україна буде насправді рибною країною», - зазначив Голова
Держрибагентства.
За інформацією Держрибагентства

Співпраця між Бельгією та Україною в аграрній сфері має виходити за рамки
торгівельних відносин
Двосторонні відносини Бельгії та України в аграрному секторі на сьогодні це в основному
торгівля, але країни мають значно більший потенціал для плідної співпраці. Необхідно говорити
про спільні проекти у галузі smart farming, формуванні кластерів виробництва і переробки
нішевої продукції або вирішення інфраструктурних і логістичних проблем. Таку думку
висловила заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева під час
Бельгійсько-Українського бізнес-форуму.
Бельгійським інвесторам потрібно допомагати знаходити об‟єкти для інвестування на
регіональному рівні в залежності від потреб та конкурентних переваг кожної області.
За її словами, в Україні існує безліч можливостей куди бельгійський бізнес може вкласти
кошти і отримати бажаний результат: від виробництва і переробки овочей та фруктів на півдні
до розвитку логістичних потужностей для органічної продукції в центральній Україні.
«Міністерство, зі свого боку, намагається надати підтримку в межах своїх компетенцій усім
інвесторам, які приходять в сільськогосподарську галузь. В першу чергу – це створення
стабільного бізнес-середовища і прозорих правил ведення бізнесу», - розповіла заступник
Міністра.
Вона наголосила, що взаємовигідна співпраця в аграрному бізнесі має, з одного боку,
приносити прибуток інвестору і, з іншого боку, створювати позитивні імпульси для
регіонального розвитку і розвитку сільських територій нашої країни.
Прес-служба Мінагрополітики

Аграрний комітет прийняв рішення по емфітевзису
22 вересня 2016 року, відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин. Порядком денним на розгляд народних депутатів
України - членів Комітету виносилося ряд законопроектів, серед яких значився і спірний проект
Закону України №4010а.
Так, за результатами засідання аграрним комітетом було прийнято рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України № 4010а «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання
користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)».
Нагадаємо, даний законопроект вносить наступні корективи:
- визначає правовий механізм звернення стягнення на право емфітевзису,
- дозволяє відчуження права емфітевзису, встановленого на землях державної та
комунальної власності, у разі, якщо таке право набуто на земельних торгах,
- встановлює граничного терміну права емфітевзису, встановленого на землях всіх форм
власності, 50 років,
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- надає землекористувачу (емфітевту) права передавати земельну ділянку в оренду,
залишаючись при цьому відповідальним перед власником земельної ділянки за виконання своїх
зобов‟язань за договором емфітевзису;
- встановлює правила, за яким у разі проведення земельних торгів з набуття права
емфітевзису предметом торгу є вартість такого права.
На думку авторів документу законопроект направлений на вдосконалення правового
регулювання відносин, пов‟язаних із правом емфітевзису, з метою використання зазначеного
права для збільшення кредитних ресурсів аграрного сектору економіки.
Українська аграрна конфедерація

Покладемо край корупції в агросекторі, - очільник МінАгро Тарас Кутовий
Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює системну боротьбу з
корупцією у відомстві й запускає платформу#CrushCorruption для швидкого реагування на
факти хабарництва в агросекторі.
Кожен фермер чи працівник агросектору, поставши перед фактом хабарництва в
профільних держорганах, може залишити повідомлення на сайті crushcorruption.org. Для збору
громадянських звернень на сайті створена зручна коротка форма, де слід зазначити, хто, коли і
за яких обставин вимагав хабара. Сектор запобігання та виявлення корупції Мінагрополітики
ретельно розгляне кожне звернення і передасть його до відповідних правоохоронних органів.
«Закликаю усіх не бути байдужими і не боятися відкрито заявляти про тих, хто порушує
закон. Саме для цього ми створили платформу #CrushCorruption. Моя позиція чітка і жорстка –
корупціонери мають бути покарані. Ми будемо опрацьовувати всі запити, і щомісяця обіцяю
звітувати за результатами роботи. Уся отримана інформація щодо ймовірних порушень буде
скерована до правоохоронних органів», – так прокоментував запуск проекту очільник
Мінагрополітики Тарас Кутовий.
Повідомити про факти хабарництва в структурах відомства можна не тільки на сайті, а й за
телефонами гарячої лінії – 0 800 502 410, кол-центру міністерства – (044) 278 47 76 та відділу
публічної інформації, взаємодії з Кабміном і розгляду звернень громадян – (044) 279 84 74.
Також інформацію про корупційні дії можна надсилати на електронну адресу:
zvg@minagro.gov.ua.
Прес-служба Мінагрополітики
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Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”

ОГОЛОШЕННЯ

Позиція
№ п/п.
Кількість
лотів, штук

ТБ «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що 03 жовтня 2016 року о 10 годині в
приміщенні біржі (м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корпус 6Б, 5-й
поверх, торговий зал ТБ «Київська агропромислова біржа») відбудуться торги № ПУ-1 з
реалізації майна силових міністерств та відомств України, а саме:
Нумерація згідно таблиці: № п/п (1), найменування продуктів утилізації(2), вага, тонн(3),
місце знаходження (4), стартова ціна 1 тонни продуктів утилізації без ПДВ, грн. (5)

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

2
Металобрухт-ДСТУ 3211/ГОСТ
1639 – Алюміній 11 - В95
з засміченістю не більше 10%
Металобрухт-ДСТУ 3211/ГОСТ
1639 – Алюміній 11 - В95
з засміченістю 20%
Металобрухт-ДСТУ 3211/ГОСТ
1639 – Алюміній 10 - В96
з засміченістю не більше 2%
Металобрухт-ДСТУ 3211/ГОСТ
1639 – Латунь 9 - ЛК 75-0,5
з засміченістю не більше 3%

3

4

9,6078

0,5123

9,3015

13,6155

Центр
«УОС-ДМ»,
с. Грузевиця,
Хмельницької
обл.

Початкова
вартість за
один лот без
ПДВ, грн.

Крок торгу,
0,5% від
початкової
вартості
лоту, грн.

27 135,00

260 707,65

1 303,54

24 120,00

12 356,68

61,78

29 545,00

274 812,82

1 374,06

59 655,00

812 232,65

4 061,16

5

Фіксовані умови проведення торгів:
1. Договір поставки з покупцем укладається протягом 5 (п‟яти) робочих днів з дня
отримання ДП «Укроборонсервіс» підписаної Додаткової угоди з Міністерством оборони
України.
2. Платежі за продукти утилізації здійснюються у національній валюті України шляхом
перерахування попередньої оплати у розмірі 100% ціни продуктів утилізації.
3. Термін оплати – протягом 10 (десяти) робочих днів після укладення договору поставки.
4. Строк вилучення продуктів утилізації з місця зберігання не може перевищувати 40
(сорок) діб з моменту підписання договору поставки.
5. Продукти утилізації передаються, на умовах ЕХW Центр «УОС-ДМ», с. Грузевиця,
Хмельницької обл., відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів
Міжнародної Торгової Палати «Інкотермс» у редакції 2010 року.
6. Витрати по навантаженню продуктів утилізації сплачуються покупцем окремо.
Суб`єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціоні,
подають за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5
поверх, (тел. 044 230 95 49) такі документи:
- заяву про участь в торгах в двох примірниках;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копії установчих документів;
- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців);
- копію паспорту (для фізичних осіб);
Документацію з проведення торгів та перелік майнаи, що виставляється на торги, можна
одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5
поверх, (e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб – сайту біржі
www.visnik.kiev.ua .
Прийом заявок про участь в торгах завершується 30 вересня 2016 року.
Аукціонний комітет

12

12

