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Ситуація на аграрному ринку України, станом на 17 листопада 2017 року
Рівень цін на пшеницю в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

13.11.2017

17.11.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 13.11.2017

грн./т
грн./т

4950-5150
4550-4800

4850-5050
4450-4650

(-100) – (-100)
(-100) – (-150)

грн./т
грн./т

5250-5550
4900-5100

5150-5350
4750-4950

(-100) – (-200)
(-150) – (-150)

$/т
$/т

188-192
178-180

183-187
176-178

(-5) – (-5)
(-2) – (-2)

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

Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

13.11.2017

17.11.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 13.11.2017

грн./т
грн./т
$/т

4750-5000
5050-5300
189-192

4650-4850
4950-5200
184-187

(-100) – (-150)
(-100) – (-100)
(-5) – (-5)

Рівень цін на кукурудзу в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

13.11.2017

17.11.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 13.11.2017

грн./т
грн./т
$/т

4150-4350
4400-4600
160-163

4150-4350
4400-4550
160-163

без змін
без змін
без змін

Рівень цін на соняшник в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

13.11.2017

17.11.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 13.11.2017

грн./т
грн./т
$/т

10000-10500
10400-10700
360-370

10000-10500
10400-10700
360-370

без змін
без змін
без змін

Рівень цін на ріпак в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

13.11.2017

17.11.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 13.11.2017

грн./т
$/т

12200-12700
425-435

12200-12700
430-440

без змін
(+5) – (+5)
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Рівень цін на сою в Україні
Умови поставки

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

Одиниці
виміру

13.11.2017

17.11.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на 13.11.2017

грн./т
грн./т

10700-11100
11100-11400

10600-10950
10900-11100

(-100) – (-150)
(-200) – (-300)

$/т

370-375

374-380

(+4) – (+5)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на основні зернові та
олійні культури, які склалися на Акредитованих товарних біржах України
станом на 17 листопада 2017 року
Назва зернових культур

Пшениця м`яка 2 клас
Пшениця м`яка 3 клас
Пшениця м`яка 4 клас
Пшениця м`яка 5 клас
Пшениця м`яка 6 клас
Ячмінь 3 клас
Зерно гречки
Cорго
Нут
Кукурудза для кормових цілей
Крупа манна
Крупа пшоняна
Гречка
Горох 3 клас
Ріпак продовольчий
Ріпак технічний
Насіння соняшника 2 клас
Соя

Середньозважена
ПОПИТ

Середньозважена
ПРОПОЗИЦІЯ

Середньозважена
ПОПИТ/ПРОПОЗИЦІЯ

грн./тонна

грн./тонна

грн./тонна

4950,00
4850,00
4500,00
4550,00
4400,00
4750,00
10800,00
3900,00
30000,00
4120,00
7600,00
5800,00
19800,00
7200,00
12800,00
11300,00
10400,00
11100,00

5350,00
5150,00
4900,00
4950,00
4800,00
5150,00
11200,00
4300,00
30500,00
4520,00
8000,00
6300,00
20200,00
7600,00
13200,00
11800,00
10800,00
11500,00

5150,00
4950,00
4700,00
4650,00
4600,00
4850,00
11000,00
4100,00
30200,00
4320,00
7800,00
6100,00
20000,00
7400,00
13000,00
11600,00
10600,00
11300,00

Інформація надана Інформаційно-аналітичним центром
Асоціації “Союз бірж України” Тел/факс 044 230-95-49, 044 230-96-95
E-mail: minagro@ukr.net www.sabu.org.ua

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

Мінімальна (min)

Максимальна (max)

державного цінового регулювання

інтервенційна ціна (з
урахуванням податку на додану
вартість)

інтервенційна ціна (з
урахуванням податку на додану
вартість)

3

Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”

Пшениця м'яка групи "А":
1 класу
2 класу
3 класу

3730
3650
3570

4200
4110
4020

4 класу
5 класу

3490
3410

3930
3840

Пшениця м'яка 6 класу

3330

3750

3500
3420
3340

3940
3850
3760

15100
15020
14940

17000
16900
16810

3300

3900

11550

13200

Пшениця м'яка групи "Б":

Жито:
1 класу
2 класу
3 класу
Гречка:
1 класу
2 класу
3 класу
Кукурудза 3 класу (для
кормових потреб)
Цукор-пісок (буряковий)

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 17 листопада 2017 року)
Район експорту

Район імпорту
Мексика (Веракруз)

Мексиканська
затока

Атлантичне
узбережжя
р. Св. Лаврентія

Великі Озера
Північно-західне

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)
Східне Середземномор‘я (Італія)
Західне Середземномор‘я (Іспанія)
Роттердам
Західна Африка(Марокко/Алжир)
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Північ Південної Америки (Чилі)
4

"Handy" 2530 (тис.т)

"Handymax"
40-46 (тис.т)

$16
$26
$23
$20
$29
$37
$27
$25

$15

$45
$28
$40

"Panamax"
54+ (тис.т)

$50
$31
$37
$48

$26
$20
$34
$51
$43
$42
$45
$22
$26
4
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Район експорту

"Handy" 2530 (тис.т)

Район імпорту

Північ Південної Америки (Колумбія)
Близький Схід (Єгипет)
Східна Африка (Джібуті/Момбаса)
Північна Азія (Індонезія/Філіппіни)
Тайвань
Північна Корея
Японія
Американська зернова асоціація

Тихоокеанське
узбережжя

"Handymax"
40-46 (тис.т)

"Panamax"
54+ (тис.т)

$20
$32
$46
$37
$30
$27
$23

$23
$26
$23
$22

СВІТОВИЙ РИНОК
На аграрних ринках світу (станом на 17 листопада 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
0,012
3,420

Зміна за
день, US$

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за метричну тонну
0,472
134,64

0,016

3,542

0,630

139,44

0,016

3,620

0,630

142,51

Ціна за М.Т. (євро)
0,75
156,75

Ціна ($) за метричну тонну
0,88
182,97

Euronext - Серпень '17 (€/МT)

0,75

161,75

0,88

188,81

Euronext - Листопад '17 (€/МT)

0,50

165,50

0,58

193,18

Кукурудза
TOCOM - Липень '17 (¥/МT)

Ціна за М.Т. (JPY)
30,00
20 950

Ціна ($) за метричну тонну
0,26
184,34

TOCOM - Вересень '17 (¥/МT)

210,00

21 090

1,85

185,57

TOCOM - Листопад '17 (¥/МT)

10,00

21 300

0,09

187,42

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

Ціна ($) за бушель
0,072
4,210

Ціна ($) за метричну тонну
2,646
154,69

0,056

4,434

2,058

162,92

0,050

4,550

1,837

167,18

Ціна за М.Т. (євро або ф.ст.)
0,75
159,75

Ціна за метричну тонну (US $)
0,88
186,47

Euronext - Грудень '17 (€/МT)

0,75

165,00

0,88

192,60

Euronext - Березень '17 (€/МT)

0,50

169,00

0,58

197,27

Ріпак
Euronext - Серпень '17 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро або канад. $)
1,25
379,50

Ціна за метричну тонну (US $)
1,46
442,98

Euronext - Листопад '17 (€/МT)

1,25

380,50

1,46

444,15

Euronext - Лютий '18 (€/МT)

0,75

363,25

0,88

424,01

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

Ціна ($) за бушель
0,014
2,734

Ціна ($) за метричну тонну
0,812
158,62

0,030

2,832

1,740

164,30

0,044

2,904

2,553

168,48
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Зміна за день,
US$

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

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за бушель
0,136
9,642

Зміна за
день, US$

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за метричну тонну
4,997
354,28

0,126

9,744

4,630

358,03

0,124

9,864

4,556

362,44

Ціна (JPY) за М.Т.
0,0
-

Ціна ($) за метричну тонну
0,000
-

0,0

-

0,000

-

0,0

-

0,000

-

Ціна ($) за коротку тонну
3,200
311,1

Ціна ($) за метричну тонну
3,527
342,9

3,200

313,7

3,527

345,8

3,200

317,1

3,527

349,5

Ціна (Cnt$) за фунт
0,48
34,33

Ціна (Cnt$) за кілограм
1,06
75,62

0,48

34,47

1,06

75,93

0,48

34,71

1,06

76,45

Ціна ($) за неметричний центнер
0,045
11,120

Ціна ($) за метричну тонну
0,991
244,93

0,060

11,365

1,322

250,33

0,055

11,650

1,211

256,60

Ціна ($) за амер. галон
0,014
1,444

Ціна ($) за літр
0,004
0,38

0,015

1,421

0,004

0,38

0,015

-

0,004

-

Ціна ($) за фунт
0,00200
0,74875

Ціна ($) за кілограм
0,00044
1,65

0,01000

0,74575

0,00220

1,64

0,01400

0,74500

0,00308

1,64

Ціна ($) за фунт
0,0017
0,1511

Ціна ($) за тонну
3,7445
332,82

0,0008

0,1500

1,7621

330,40

0,0002

-

0,4405

-

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
6
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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 17 листопада 2017 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
Поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця продовольча
Пшениця фуражна
Кукурудза продовольча
Овес фуражний
Ячмінь фуражний
Олія соняшникова нерафінована
Олія соєва нерафінована
Олія ріпакова нерафінована
Макуха рапсова
Рапс
Шрот соняшниковий
Продукт соєвий кормовий
Шрот соняшниковий
Шрот соєвий
Шрот соєвий
Тритикале фуражний

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

Дріжджі кормові (протеїн не менше 46%)
Мука кормова з риби

151,00
141,00
194,00
101,00
140,00
733,00
853,00
728,00
265,00
134,00
222,00
331,00
185,00
445,00
457,00
125,00
402,00
1989,00

“Білоруська універсальна товарна біржа”

БІРЖОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Мінімальні та максимальні біржові ціни на сільськогосподарську продукцію, які
склалися на біржовому ринку Росії станом на 17 листопада 2017 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
поставки
USD (з ПДВ)
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW

Пшениця м’яка 3 клас
Пшениця м’яка 4 клас
Пшениця фуражна
Жито група А
Ячмінь фуражний
Борошно пшеничне в/г
7

139,21
125,38
98,96
83,86
100,64
215,95
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Назва товару

Базис
поставки

Середньозважена ціна за тонну
USD (з ПДВ)

EXW
EXW

285,98
738,01

Насіння соняшнику
Олія соняшникова сира
“Союз продовольчих бірж”

БІРЖОВИЙ РИНОК КАЗАХСТАНУ
Середньозважені ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися в Казахстані,
станом на 17 листопада 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
Бавовна, 1 сорт
Насіння льону олійного
Борошно пшеничне вищий ґатунок
Борошно пшеничне 1 ґатунок

EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW

142,00
115,00
114,00
82,00
1819,00
314,00
260,00
237,00

“Товарна біржа ЕТС ”

НОВИНИ
Виробництво ріпаку цього року зросте майже вдвічі.
У 2017 році виробництво ріпаку в Україні складе 2,214 млн тонн, що на 91,9% більше
порівняно з минулим роком.
Зростання врожаю культури зумовлене збільшенням площ під нею майже в 1,8 рази і
збільшення її врожайності на 7,4%, повідомляє Інститут аграрної економіки.
Цього року ріпак – єдина олійна культура, виробництво якої в Україні зросте, зазначили
експерти.
Зокрема, виробництво соняшника в 2017 році складе 12,05 млн тонн, що на 11% менше, ніж
торік. Це пов’язано зі зменшенням урожайності культури на 9,4% і посівних площ на 2,4%.
Урожай сої складе 2,884 млн тонн, що на 9,2% менше, ніж у 2016 році.
Збільшення посівних площ під культурою на 7,2% не змогло компенсувати зниження її
урожайності на 15,2%, підкреслили в Інституті аграрної економіки.
Прес-служба ІЦ УАК за метеріалами AgroTimes

Делегація ДПЗКУ перебуває з офіційним візитом у м. Пекін.
У період з 13 по 18 листопада представники ПАТ «Державної продовольчо-зернової
корпорації України» перебувають з офіційним візитом у м. Пекін (КНР), де беруть участь у
роботі Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між
Урядами України та Китайської Народної Республіки. Про це розповів в.о. голови правління
Дмитро Гавриш.
З української сторони засідання Підкомісії очолює заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська. Також у складі
Підкомісії присутні заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань
євроінтеграції Ольга Трофімцева та заступник Міністра інфраструктури Віктор Довгань.
Основною метою зустрічі є розвиток двосторонніх відносин та збільшення експортних
поставок зернових до Китайської Народної Республіки.
У ході візиту представники ДПЗКУ візьмуть участь у засіданні Робочої групи з питань
інвестиційного співробітництва, де буде підписано протокол про двосторонню співпрацю.
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Також заплановано проведення експертних консультацій, за результатами яких буде
підготовлено спільний протокол подальших дій.
«Україна приділяє особливе значення двосторонньому торговельно-економічному та
інвестиційному співробітництву з КНР – важливому стратегічному партнеру. Тому ДПЗКУ
налаштована на подальший регулярний розвиток експортних поставок зернових до Китаю та
забезпечення виконання контракту з основним партнером – корпорацією ССЕС», прокоментував Дмитро Гавриш.
Прес-служба Мінагрополітики

З початку 2017/18 МР філії ДПЗКУ переробили майже 73 тис. тонн зернових.
Переробні філії Державної продовольчо-зернової корпорації України нарощують обсяги
виробництва готової продукції. Так, за чотири місяці поточного маркетингового року було
перероблено майже 72,8 тис. тонн зернових, з яких пшениці – 66,2 тис. тонн, жита – 4,3 тис.
тонн та вівсу – 2,3 тис. тонн. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «ДПЗКУ» Дмитро
Гавриш.
«Ми зберігаємо позитивну тенденцію розвитку переробного напрямку. В планах –
нарощування обсягів виробництва власної продукції для збільшення частки внутрішнього ринку
та експорту готової продукції переробки зернових», - підкреслив Дмитро Гавриш.
На сьогодні за обсягами переробки пшениці лідирують: Кролевецький КХП – 22,8 тис. тонн,
Львівський КХП – 12,3 тис. тонн, Тернопільський КХП – 8,3 тис. тонн.
Найкращі показники з переробки жита демонструють Харківський КХП №2 - 2,6 тис. тонн
та Кременчуцький КХП – 1,1 тис. тонн.
Як повідомлялось раніше, за результатами 2016/17 МР філіями ДПЗКУ було перероблено
майже 242,6 тис. тонн збіжжя. Цього року у корпорації планують збільшити виробництво
приблизно на 10%.
Прес-служба ІЦ УАК

ДПЗКУ експортувала близько 17 тис. тонн борошномельної продукції.
Державна продовольчо-зернова корпорація України утримує високі позиції з експорту
борошномельної продукції. Так, за перші чотири місяці 2017/2018 маркетингового року на
зовнішні ринки було поставлено близько 17 тис. тонн борошна та висівок. Про це повідомив в.о.
голови правління Дмитро Гавриш.
«З початку цього маркетингового року на зовнішні ринки держкорпорацією було
відвантажено 9,5 тис. тонн пшеничного борошна та 7,2 тис. тонн гранульованих висівок.
Загалом було експортовано 16,7 тис. тонн борошномельної продукції», - зазначив Дмитро
Гавриш.
За словами очільника корпорації, ДПЗКУ постійно працює над розширенням географії
поставок та наразі відвантажує борошно до Анголи, Китаю, ОАЕ, Саудівської Аравії, Сомалі.
Основними ж споживачами гранульованих висівок залишаються Туреччина, Єгипет і Марокко.
«Сьогодні ми робимо все для того, щоб ефективно використовувати можливості наших
переробних підприємств. ДПЗКУ має намір і далі розвивати свій експортний потенціал. Наша
мета - відновити лідерство з експорту борошномельної продукції», - зауважив Дмитро Гавриш..
Прес-служба ІЦ УАК

Рада розглянула два законопроекти щодо оптимізації використання масивів
сільгоспземель.
Під час пленарного засідання 14 жовтня Верховна Рада розглянула два законопроекти про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів
земель сільськогосподарського призначення за №№ 6049 і 6049-1.
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
За результатами голосування законопроект №6049 («Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель
сільськогосподарського призначення») відхилено, проект №6049-1 («Проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної
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власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в
Україні») ― направлено на повторне перше читання.
Нагадаємо, Рада прийняла законопроект про безпечність та гігієну кормів.
Прес-служба ІЦ УАК

Законопроект про ринок землі буде подано до парламенту в лютому-березні 2018
р.
Законопроект про обіг земель сільгосппризначення, ухвалення якого необхідне для
впровадження в Україні ринку землі, буде подано на розгляд парламенту в лютому-березні
наступного року, вважає президент Української аграрної конфедерації (УАК), народний депутат
Леонід Козаченко
"У нас все готово для того, щоб на наступній сесії поставити це питання (ринку землі - ІФ)
на розгляд парламенту. Узгоджені практично всі головні питання. Більшість представників
громадськості та депутати підтримують ці пропозиції", - сказав він під час Українського бізнесфоруму в Києві у вівторок.
За словами депутата, підготовлений документ надає першочергове право на купівлю землі
фермеру, який працює в регіоні, де розташована дільниця. При цьому продаж землі іноземцям
буде заборонена мінімум на 5 років.
Л.Козаченко уточнив, що, як і передбачалося раніше, законопроект передбачатиме
обмеження на концентрацію землі в одних руках в розмірі 200 га. Водночас, він зазначив, що
питання, протягом якого періоду можна буде перепродувати землю після її покупки, ще
обговорюється.
Як повідомлялося, Верховна Рада наприкінці жовтня 2016 роки продовжила мораторій на
продаж земель сільгосппризначення, введений у 2002 році, до 2018 року. Парламент також
доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні
законопроекти.
Уряд планував зареєструвати проект закону про ринок землі восени цього року. Але поки
що урядовий законопроект не подано до парламенту.
Раніше Кабмін запропонував для запуску ринку концепцію, що передбачає на першому
етапі реформи можливість придбання 200 га для фізичних осіб-українців. Також пропонувалося
впровадити дискримінаційний податок на перепродаж землі (50% від суми продажу земельної
ділянки), що перепродується менше ніж через 3 роки після придбання.
Прес-служба ІЦ УАК

У листопаді аграрії отримали 635 млн грн бюджетної дотації.
У листопаді аграрії отримали бюджетну дотацію у розмірі 635 млн грн, що на 157,4 млн
більше ніж у попередньому місяці. Загалом, сума виплат, отриманих у 2017 році, склала 3 427,6
млн гривень, що складає 85% від передбачених за цією програмою у поточному році 4 млрд грн.
За вересень Державна казначейська служба України перерахувала з небюджетного рахунку
Мінагрополітики 1053 агровиробникам 635 064 223,5 гривень. Залишок у 95,7 тис. грн
перенесено на наступний місяць.
Нагадаємо, у лютому загальна сума дотацій становила 79,8 млн грн, у березні - 241,8 млн
грн, у квітні – 473,4 млн грн, у травні - 528,9 млн грн, у червні – 590,7 млн грн, у липні - 400,3
млн грн, серпні – 477,6 млн гривень .
Довідково:
Державним бюджетому 2017 році на бюджетну дотацію для розвитку
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської
продукції на 2017 рік передбачено асигнування у розмірі 4 млрд грн.
З умовами надання бюджетної дотації можна ознайомитися за посиланням:
http://www.minagro.gov.ua/uk/budget
Прес-служба Мінагрополітики

ДПЗКУ активно працює над модернізацією виробничих потужностей.
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Впродовж 9 місяців 2017 року Державна продовольчо-зернова корпорація України
реалізувала низку проектів з модернізації виробничих потужностей власних філій загальною
сумою понад 100 млн грн. Про це поінформував очільник найбільшого зернотрейдера
державного сектору економіки ДПЗКУ Дмитро Гавриш.
«Модернізація та розбудова наших виробничих потужностей – це одне з основних
пріоритетних напрямків корпорації, яке сприяє нарощуванню обсягів заготівлі, переробки та
експорту зернових», - наголосив Дмитро Гавриш.
На сьогодні для проведення більш точного аналізу зернових та олійних культур 42 філії
ДПЗКУ забезпечені оновленим лабораторним обладнанням. Це дасть змогу дотримуватися
необхідних правильних норм зберігання збіжжя в складських приміщеннях.
Окрім того, завдяки придбанню та встановленню вагонних ваг, ремонту залізничних шляхів,
п’ять філій корпорації, а саме Новополтавський та Партизанський елеватори, ВолодимирВолинський, Кременчуцький та Пирятинський КХП, отримали можливість обробляти
великовантажні вагони. Також встановлено нові автомобільні ваги на Галицькому та
Львівському КХП.
При цьому, для зниження енерговитрат та зменшення вартості послуг сушіння зерна,
Буринський, Білоколодязький елеватори та Хлібна база №83 придбали зерносушарки, а на
Братолюбівському елеваторі відремонтоване зерносушарне обладнання.
«Проведені роботи з модернізації потужностей наших філій дозволять значно зменшити
витрати палива та забезпечити якість зерна при сушінні. Наше спільне завдання – довести, що
підприємства державної компанії можуть бути ефективними і прибутковими», - підсумував
Дмитро Гавриш.
Прес-служба Мінагрополітики

Україна збере другий за обсягом врожай в новітній історії.
Прогноз врожаю уточнено до середнього рівня діапазону попередньої оцінки – 62 млн тонн.
Станом на 25 жовтня за підсумками збирання кукурудзи з площі 2,5 млн га або 55%,
Мінагрополітики уточнює свій попередній прогноз врожаю на рівні 62 млн тонн. Про це
повідомив перший заступник міністра Максим Мартинюк під час наради щодо проведення
польових робіт.
Кукурудзи на зерно при прогнозі 4,5 млн га зібрано з площі 2,5 млн га або 55%, намолочено
11,7 млн тонн при врожайності 47,4 ц/га. (у 2016 р. – 58,3 ц/га). Основний фактор, що вплинув
на зниження урожайності – недоотримання суттєвої кількості опадів в період вегетації
культури, перш за все в зоні степу (Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська
області).
«Кукурудза та пшениця формують загалом 80% валового збору, тому цей показник був
вирішальним для узагальнюючого прогнозу. Врешті результат, хоч і менший за минулорічний,
виявився кращим за попередні очікування, в першу чергу тому, що вплив погодних умов був
нерівномірним»,- підкреслив Максим Мартинюк. Цей врожай є другим за обсягом за новітню
історію України, поступаючись лише минулорічному рекорду.
Загалом, зернових та зернобобових культур при прогнозі 14,6 млн га обмолочено 12,5 млн
га або 85% до прогнозованих площ, намолочено 49,8 млн тонн зерна при врожайності 39,9 ц/га
(у 2016 р. – 42,6 ц/га).
Крім того, проводиться збирання соняшнику, який при прогнозі 5,9 млн га обмолочено на
площі 5,5 млн га або 93% до прогнозу, намолочено 10,8 млн тонн при врожайності 19,6 ц/га (у
2016 р. – 21,9 ц/га).
Сої, при прогнозі 2,0 млн га обмолочено 1,6 млн га або 81%, намолочено 3,0 млн тонн при
врожайності – 18,7 ц/га (у 2016 р. – 21,7 ц/га).
Цукрових буряків при прогнозі 318 тис. га зібрано на площі 213 тис. га або 67% - накопано
9,3 млн тонн при урожайності 435 ц/га (у 2016 р. – 468 ц/га) та вивезено 7,6 млн тонн.
Нагадаємо, що Мінагрополітики прогнозувало вражай зернових 2017 року в діапазоні 61-63
млн тонн. В минулому році було зібрано 66 млн тонн.
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Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”
Прес-служба Мінагрополітики

60% вітчизняних свинарів готові продовжувати розвивати бізнес.
У І півріччі 2016-го галузь свинарства переживала складні часи. Не зважаючи на це,
значний відсоток гравців ринку готові і планують розвивати свою діяльність.
Про це свідчить опитування Асоціації «Свинарі України».
До анкетування долучилися 300 господарств різних розмірів: і ті, що мають близько
півтисячи свиней загалом, і флагмани (понад 100 тис. голів). Ферми-респонденти утримують
понад 60% промислового маточного поголів’я і більш ніж половину загальної кількості свиней в
Україні.
Так, згідно з результатами опитування, 49% господарств планують продовжувати розвивати
бізнес. З них 1/5 — будують нові виробничі майданчики або проводять реконструкцію.
Ще 30% респондентів повідомили про наміри оновлення та нарощення маточного стада.
10% опитаних свинокомплексів ухвалили рішення і збільшувати кількість свиноматок, і
будувати/реконструювати потужності.
Планами щодо розвитку вертикальної інтеграції, зокрема запровадження власної переробки
свинини поділилися ще 5% анкетованих господарств.
«Наразі на ринку спостерігається сприятлива цінова ситуація для виробників. Вона є
результатом „складних часів“ — першого півріччя 2016-го. Тим не менш, теперішні позитивні
умови роботи переконують гравців ринку у привабливості свинарського бізнесу. Реконструкція,
модернізація потужностей, оновлення маточного стада слугуватиме передумовою для деякого
відновлення племінного запасу та загальної кількості свиней в Україні на початку наступного
року», — коментують в АСУ.
Прес-служба ІЦ УАК

Пріоритет №1 у компанії Allseeds - дотримання стандартів якості та безпечності.
Дотримання стандартів безпечності і якості виробництва та продукції – один із головних
пріоритетів для Групи Allseeds, що підтверджується результатами чергових контрольносертифікаційних заходів на виробничому майданчику компанії у порту Южний.
Другий наглядовий аудит на Олійноекстракційному заводі підтвердив на новий термін
перереєстрацію і підтримку легітимності сертифікату Міжнародного сертифікаційного органу
TÜV SÜD щодо перевірки системи менеджменту відповідно до міжнародної схеми сертифікації
кормів GMP+B2, а також відповідно до міжнародного стандарту ISO 22000:2005.
Від імені міжнародного сертифікаційного органу DQS CFS GmbH пройшла ресертифікацію
на наступні 3 роки система управління безпечністю харчових продуктів на відповідність
вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005 на Терміналі рослинних олій.
За таких високих показників безпечності та якості Компанія Allseeds, як і раніше, упевнено
поставлятиме продукцію власного виробництва до майже 40 країн світу, надаватиме своїм
клієнтам гарантовано якісні послуги з перевантаження соняшникової олії за їхніми експортними
контрактами.
Прес-служба ІЦ УАК
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