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Ситуація на аграрному ринку України, станом на 09 листопада 2018 року
Рівень цін на пшеницю в Україні
Умови поставки

05.11.2018

09.11.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
05.11.2018

грн./т
грн./т

6350-6600

6350-6600

без змін

5850-6150

5850-6150

без змін

грн./т
грн./т

6700-6900

6700-6900

без змін

6300-6500

6300-6500

без змін

Одиниці
виміру

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

$/т
$/т

227-232

226-230

(-1) – (-2)

214-218

214-218

без змін

Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

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

грн./т
грн./т
$/т

05.11.2018

09.11.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
05.11.2018

6550-6850

6550-6850

без змін

7000-7300

7000-7300
235-239

без змін
(+1) – (+1)

234-238

Рівень цін на кукурудзу в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

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

грн./т
грн./т
$/т

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
05.11.2018

05.11.2018

09.11.2018

4200-4500

4150-4450

4800-5000

4700-4900

(-50) – (-50)
(-100)–(-100)

162-166

162-166

без змін

Рівень цін на соняшник в Україні
+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
05.11.2018

Умови поставки

Одиниці
виміру

05.11.2018

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

грн./т
грн./т
$/т

9600-10300 (н.в.)

9700-10400 (н.в.)

(+100) – (+100)

10300-10700 (н.в.)

10400-10800 (н.в.)

(+100) – (+100)

333-345

333-345

без змін

09.11.2018

Рівень цін на ріпак в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

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

грн./т
$/т
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05.11.2018

09.11.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
05.11.2018

12500-12800

12400-12700

(-100) – (-100)

410-420

410-420

без змін
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Рівень цін на сою в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)

грн./т
грн./т
$/т

Україна (FOB порти Чорного моря)

05.11.2018

09.11.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
05.11.2018

9600-10400

9400-10200

(-200) –(-200)

10500-10900

10300-10700

(-200) – (-200)

345-355

345-355

без змін

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на основні зернові та
олійні культури, які склалися на Акредитованих товарних біржах України
станом на 09 листопада 2018 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
Кукурудза для кормових цілей
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

6150,00
6050,00
5390,00
5550,00
5720,00
6500,00
4300,00
5900,00
12900,00
12700,00
10070,00
9550,00

6350,00
6250,00
5590,00
5750,00
5920,00
6700,00
4500,00
6100,00
13100,00
12900,00
10270,00
9750,00

6250,00
6150,00
5490,00
5650,00
5820,00
6600,00
4400,00
6000,00
13000,00
12800,00
10170,00
9650,00

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 2017/2018 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)

1 класу

4130

4890

2 класу

4050

4795

3 класу

3970

4700

4 класу

3890

4610

5 класу

3810

4510

Пшениця м'яка 6 класу

3730

4420

Пшениця м'яка групи "А":

Пшениця м'яка групи "Б":
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Жито:
1 класу

3530

4180

2 класу

3450

4085

3 класу

3370

3990

1 класу

15135

18000

2 класу

15055

17850

3 класу

14975

17800

Цукор-пісок (буряковий)

12200

14225

Гречка:

23.10.2017 № 560 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2017 р. за № 1338/31206. Додаток до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України 23.10.2017 № 560., http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1338-17

СВІТОВИЙ РИНОК
На аграрних ринках світу (станом на 09 листопада 2018 року)
Вид продукту, назва біржі та/або
ф’ючерс відповідного місяця

Зміна за день (зелений
+ / червоний - / без змін
"0"), US$

На кінець
дня, US$

Зміна за день (зелений
+ / червоний - / без змін
"0"), US$

На кінець
дня, US$

Кукурудза

Ціна ($) за бушель

CME - Грудень'18

0,034

3,656

1,339

143,93

CME - Березень'19

0,030

3,780

1,181

148,81

CME -Травень'19

0,030

3,862

1,181

152,04

Кукурудза

Ціна за М.Т. (євро)

Euronext -Листопад '18 (€/МT)

0,30

168,50

0,34

192,48

Euronext -Січень '19 (€/МT)

0,29

172,50

0,33

197,05

Euronext -Березень '19 (€/МT)

0,14

174,50

0,16

199,34

Кукурудза

Ціна за М.Т. (JPY)

Ціна ($) за метричну тонну

Ціна ($) за метричну тонну

Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM - Січень '19 (¥/МT)

110,00

24 530

0,97

217,00

TOCOM - Березень '19 (¥/МT)

120,00

24 580

1,06

217,45

TOCOM - Травень '19 (¥/МT)

50,00

24 450

0,44

216,30

Пшениця

Ціна ($) за бушель

CME - Грудень'18

0,074

5,054

2,719

185,70

CME - Березень'19

0,066

5,214

2,425

191,58

CME -Травень'19

0,066

5,332

2,425

195,92

Пшениця

Ціна ($) за метричну тонну

Ціна за М.Т. (євро або ф.ст.)

Ціна за метричну тонну (US $)

Euronext - Грудень '18 (€/МT)

1,39

201,25

1,59

229,89

Euronext -Березень '19 (€/МT)

1,24

204,50

1,42

233,61

Euronext - Травень '19 (€/МT)

1,23

205,75

1,41

235,04

Ріпак

Ціна за М.Т. (євро або канад. $)

Ціна за метричну тонну (US $)

Euronext - Листопад '18 (€/МT)

0,53

377,75

0,61

431,52

Euronext - Лютий '19 (€/МT)

0,47

377,25

0,54

430,95

Euronext -Березень '19 (€/МT)

0,27

371,00

0,31

423,81

4
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Овес

Ціна ($) за бушель

CME - Грудень'18

0,046

2,820

2,669

163,61

CME - Березень'19

0,050

2,782

2,901

161,40

CME -Травень'19

0,044

2,780

2,553

161,29

Ціна ($) за метричну тонну

Соєві боби

Ціна ($) за бушель

CME -Листопад'18

0,300

8,682

11,023

319,01

CME - Січень '19

0,302

8,790

11,097

322,98

CME -Березень'19

0,292

8,900

10,729

327,02

Ціна ($) за метричну тонну

Ціна (JPY) за М.Т.

Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM - Грудень '18 (¥/МT)

0,0

-

0,00

-

TOCOM - Лютий '19 (¥/МT)

0,0

-

0,00

-

TOCOM - Квітень '18 (¥/МT)

0,0

-

0,00

-

Соєвий шрот

Ціна ($) за коротку тонну

Ціна ($) за метричну тонну

CME - Грудень'18

7,000

312,5

7,716

344,5

CME - Січень '19

6,800

314,1

7,496

346,2

CME -Березень'19

7,700

316,2

8,488

348,5

Соєва олія

Ціна (Cnt$) за фунт

Ціна (Cnt$) за кілограм

CME - Грудень'18

0,30

28,31

0,66

62,36

CME -Січень'19

0,31

28,54

0,68

62,86

CME -Березень'19

0,35

28,83

0,77

63,50

Рис

Ціна ($) за неметричний центнер

Ціна ($) за метричну тонну

CME - Листопад'18

0,055

10,880

1,211

239,64

CME - Січень'19

0,105

10,635

2,313

234,25

CME -Березень'19

0,100

10,825

2,203

238,43

Етанол

Ціна ($) за амер, галон

Ціна ($) за літр

CME - Листопад'18

0,016

1,278

0,004

0,34

CME -Грудень'18

0,010

1,287

0,003

0,34

CME - Січень'19

0,010

1,307

0,003

0,35

Сухе молоко

Ціна ($) за фунт

Ціна ($) за кілограм

CME - Листопад'18

0,00450

0,88300

0,00099

1,94

CME -Грудень'18

0,01250

0,90000

0,00275

1,98

CME - Січень'19

0,01625

0,91875

0,00358

2,02

Цукор

Ціна ($) за фунт

Ціна ($) за тонну

CME -Березень'19

0,0000

0,1321

0,0000

290,97

CME -Травень'19

0,0002

0,1342

0,4405

295,59

CME - Липень'19

0,0003

-

0,6608

-

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
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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 09 листопада 2018 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
Поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця продовольча
Пшениця фуражна
Кукурудза фуражна
Жито фуражне
Ячмінь фуражний
Соняшник
Олія соняшникова нерафінована
Олія соєва нерафінована
Олія ріпакова нерафінована
Макуха рапсова
Рапс
Шрот соняшниковий
Продукт соєвий кормовий
Шрот соняшниковий
Шрот соєвий
Шрот рапсовий
Тритікале фуражний

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

Дріжджі кормові (протеїн не менше 43%)
Мука кормова з риби

189,00
173,00
184,00
137,00
201,00
389,00
707,00
744,00
576,00
298,00
132,00
264,00
334,00
285,00
465,00
255,00
137,00
173,00
851,00

“Білоруська універсальна товарна біржа”

БІРЖОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Середньозважені біржові ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися на
біржовому ринку Росії станом на 09 листопада 2018 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
6

167,14
163,77
139,85
101,57
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Назва товару

Базис
поставки

Середньозважена ціна за тонну
USD (з ПДВ)

EXW
EXW
EXW

162,14
238,39
266,06
657,19

Ячмінь фуражний
Борошно пшеничне в/г
Насіння соняшнику
Олія соняшникова сира

EXW

“Союз продовольчих бірж”

БІРЖОВИЙ РИНОК КАЗАХСТАНУ
Середньозважені ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися в Казахстані,
станом на 09 листопада 2018 року
Назва товару
Базис
Середньозважена ціна за тонну
поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця 3 клас
Пшениця 4 клас
Пшениця 5 клас
Соняшник
Ріпак
Олія ріпакова

EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW

204,00
108,00
102,00
257,00
284,00
303,00

“Товарна біржа ЕТС ”

НОВИНИ
Іспанія купила більше половини українського гороху.
За перші 20 днів жовтня цього року з України було експортовано майже 120 тис. тонн гороху, що
більш ніж в 3 рази перевершує показник вересня у 38 тис. тонн. В цілому, з початку поточного МР на
зовнішні ринки було поставлено 284 тис. тонн українського гороху, що відповідає показнику за
аналогічний період попереднього сезону (283 тис. тонн). Такі дані оприлюдненні ІА «АПК-Інформ».
«Основним драйвером зростання поставок гороху в жовтні стала Іспанія, яка закупила майже 85 тис.
тонн даної культури і стала лідером серед країн-імпортерів української зернобобової в 2018/19 МР з
об’ємом 147 тис. тонн, або 52% від усього обсягу поставок», — йдеться у повідомленні.
Другу позицію за підсумками минулого періоду сезону займає Ємен з об’ємом закупівель у 22 тис.
тонн (8%), а замикає трійку лідерів Німеччина з об’ємом імпорту у 19 тис. тонн (7%). Ключовий
імпортер попереднього сезону — Індія — за минулий період поточного МГ займає лише четверту
позицію рейтингу з обсягом закупівель менше 19 тис. тонн.
Згідно з оцінками аналітиків ІА «АПК-Інформ», у 2018/19 МР валовий збір гороху в Україні
становить близько 795 тис. тонн, що дозволяє сформувати експортний потенціал на рівні 510 тис. тонн.
Таким чином, практично 56% прогнозованого експортного потенціалу вже реалізовано.
Прес-служба ІА «АПК-Інформ»

Аграрный фонд начинает осеннюю кампанию по реализации минудобрений.
С целью обеспечения агропроизводителей качественными минеральными удобрениями и
предотвращению их дефицита на рынке ПАО «Аграрный фонд» начинает осеннюю кампанию по
реализации минеральных удобрений отечественного производства.
В рамках программы «Аграрный фонд» разработал и внедрил специальную программу реализации
минеральных удобрений. Согласно ей, минудобрения отечественного производства агропроизводитель
может теперь не только приобрести, но и обменять по выгодным ценам на сельхозпродукцию:
продовольственную пшеницу;
семена подсолнечника;
сою;
кукурузу.
В ассортименте общества такие минудобрения:
аммиачная селитра (марки Б);
карбамидно-аммиачная смесь (КАС);
карбамид (марки Б);
известково-аммиачная селитра (ИАС);
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сульфат аммония (NPK 12:24);
диаммофоска (NPK 10:26: 26).
Более подробную информацию об условиях продажи минеральных удобрений можно найти на
странице mindobryva.agrofond.gov.ua.
Прес-служба ПАО «Аграрный фонд»

Пшеница ЕС: Париж обновил 6-ти недельный минимум.
В среду пшеничная площадка Парижа обновила 6-ти недельный минимум. Тяжелым прессом давит
на европейский рынок падающий Чикаго (торги на MATIF завершились до того момента, когда Чикаго
вышел в небольшой спекулятивный плюс). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Ограничителем
европейского снижения стал слабеющий евро. Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на
парижской бирже снизились на 0,25 до 198,50 /тонна (225,05 $/тонна).
Прес-служба https://tripoli.land

Кернел запустит два новых элеватора в следующем сезоне.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ИА «АПК-Информ».
Отмечается, что Нежинский элеватор станет крупнейшим в инфраструктурной сети «Кернел».
Показатели приемки составят 10 тыс. т/сут., сушки — 5,2 тыс. т/сут. При этом общий объем
единовременного хранения составит 113 тыс. т. Дополнительные мощности будут способствовать работе
команд департамента закупок зерновых и масличных культур ввиду увеличенной оборачиваемости
элеваторов, что, в свою очередь, обеспечит возможность закупки дополнительного объема продукции.
«Сегодня в элеваторном бизнесе культивируется тренд на увеличение мощностей по приему и
отгрузке, поэтому, в первую очередь, делаем акцент на технологичности. Например, Нежинский
элеватор будет флагманом в элеваторной сети компании и одним из самых мощных в Украине по
приемке, сушке и отгрузке агропродукции. В частности, чтобы достичь 10 тыс. т/сут. по приемке, мы
увеличили количество линий до четырех, что позволит одновременно принимать 2-4 культуры разного
качества», — уточнил руководитель службы капитальных вложений Вадим Шеломиенко.
Он подчеркнул, что для комплектации новых мощностей компания использует современное
оборудование ведущих украинских и зарубежных производителей.
Для справки: «Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла,
ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского
бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно
связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного
масла; высокотехнологичное растениеводство; экспорт зерновых культур; оказание услуг по хранению и
перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. На долю Кернел приходится около 8% мирового
производства подсолнечного масла.
Прес-служба ІА «Компании: Кернел»

Куліндорівський КХП запустив нову лінію гранулювання висівок.
Держпідприємство Куліндоровський КХП придбало та ввело в експлуатацію на власному млині
виробничу лінію гранулювання висівок.
Про це повідомила прес-служба Держрезерву.
Автономна лінія гранулювання турецької фірми Mill Pack має потужність 10 тонн/год
гранульованихnbsp; висівок. За словами генерального директора Куліндоровського КХП Володимира
Березняка, вона дозволить майже в 1,5 раза знизити собівартість процесу гранулювання порівняно з
обладнанням, яке було встановлено на підприємстві ще за радянських часів.
Лінія складається з прес-гранулятора, охолоджувача, сепаратора. Завдяки автоматизації управління,
всі необхідні команди і параметри процесу можна задавати з пульта управління.
Гранульовані висівки дозволяють раціонально використовувати бункери для зберігання висівок, чим
забезпечують більш стабільну роботу млина.
Крім того, відчутна економія транспортних витрат під час реалізації висівок, оскільки обrsquo;ємна
маса гранул удвічі вища, ніж у розсипних висівок.
Також унаслідок термічної і механічної обробки висівок знищується значна кількість бактерій і
спор, що знаходились на поверхні зерна.
Прес-служба Кулиндоровский КХП

Сколько гречки собрали в Украине в 2018 году.
По состоянию на 30 октября украинские сельхозпроизводители собрали 133 тыс. тонн гречихи с
площади 106 тыс. га (98%) при урожайности 12,6 ц/га. Об этом сообщается на сайте Минагрополитики.
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Ожидаемое производство в 2018 году составит 126-130 тыс. тонн, переходные остатки с прошлого
года — 56 тыс. тонн.
Как отмечал замдиректора департамента агрополитики и сельского хозяйства Минагропрода Леонид
Сухомлын, внутреннее потребление в Украине составляет 160 тыс. тонн. Хотя стоит отметить, что
украинцы стали меньше есть гречки. За последние два года потребление этой крупы в Украине упало в
полтора раза.
Напомним, посевные площади под гречихой сократились в 2018 году по сравнению с предыдущим
годом на 42,6% — до 108 тыс. га. Ожидается, что в 2019 году посевы сократятся еще вдвое — до 40-50
тыс. га. Это стало следствием интервенции дешевой гречки из России. Доля российской крупы на
украинском рыке достигла около 45-50%.
В свою очередь сокращение посевов гречихи привело к уменьшению производства и гречишного
меда. По прогнозам экспертов, в 2018 году экспорт меда из Украины упадет на 40%.
В связи с этим общественный союз "Всеукраинская Аграрная Рада" призвал власть принять меры
для сохранения собственного производства гречихи и защиты украинских производителей от
интервенции некачественной и дешевой крупы из РФ.
Прес-служба https://delo.ua

На виїзній колегії Держлісагентства розглянули підсумки діяльності за 9
місяців.
2 листопада під час виїзної колегії Державного агентства лісових ресурсів України на
Чернігівщині, відбулося пленарне засідання щодо підсумків господарсько-фінансової діяльності
підприємств галузі за 9 місяців 2018 року.
Зокрема, було повідомлено, що за цей період в лісах галузі ліквідовано 1164 пожежі на площі 1279
га, що складає 52% від кількості та 24% за площею у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Середня площа однієї пожежі знизилася вдвічі та становила 1,1 гектарів.
Обсяг незаконних рубок за 9 місяців 2018 року значно знизився у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Він склав 14 тис. куб. м, що становить 58% від обсягу за цей період 2017 року (24 тис.
куб. м).
Учасники засідання розглянули питання ведення мисливського господарства. Так, за вказаний
період в мисливських угіддях України на порушників правил полювання складено 1924 протоколів.
Працівниками підвідомчих підприємств Держліcагентства складено 1577 протоколів (82% від загальної
кількості), УТМР – 189 (9,8%), Мінприроди – 90 (4,7%), іншими організаціями – 68 (3,5%). Загальна сума
накладених штрафів на порушників правил полювання становить 397 тис. грн.
Як було зазначено, минулих вихідних деякі користувачі не звернули увагу на рекомендації
Держлісагентства щодо відтермінування проведення облавних полювань до зниження температурного
режиму.
У зв’язку з цим, заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар доручив терміново
організувати рейдові групи із залученням представників територіальних органів національної поліції,
екологічної інспекції та постійно проводити рейди з охорони державного мисливського фонду від
браконьєрства і перевірки користувачів мисливських угідь на предмет дотримання ними правил техніки
безпеки при організації та проведенні полювання.
Також на колегії поінформували, що у 2018 році лісогосподарськими підприємствами заплановано
побудувати, відремонтувати і реконструювати близько 515 км та облаштувати дорожнім одягом понад
418 км лісових автомобільних доріг.
Станом на 1 жовтня 2018 року держлісгоспами за власні кошти побудовано, відремонтовано і
реконструйовано більше 420 км земляного полотна, що становить 82% від запланованого обсягу та
облаштовано дорожнім одягом більше 265 км, або 63% від запланованого.
Проаналізували на колегії Держлісагентства і економічно-фінансовий стан лісогосподарських
підприємств. Так, за результатами фінансово-господарської діяльності отримано 12,3 млрд грн чистого
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що на 2,5 млрд грн більше аналогічного періоду
минулого року (приріст 25 %).
На ведення лісового господарства державними підприємствами було спрямовано 4,6 млрд грн, що
на 1,1 млрд грн більше, ніж за 9 місяців 2017 року. Спрямовано 4,5 млрд грн власних обігових коштів
підприємств на ведення лісового господарства, 98,9 млн гривень отриманих за рахунок фінансової та
іншої допомоги, 18,6 млн гривень підприємствам виділено асигнувань з місцевих бюджетів.
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Стосовно сплачених податків за 9 місяців 2018 року було зазначено, що разом сплачено податків та
ЄСВ у сумі 4,5 млрд гривень. Зокрема, підприємствами галузі сплачено до бюджету 3,5 млрд грн
податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 673 млн грн (24%) більше, ніж за відповідний період
2017 р. З них до Державного бюджету сплачено 2,2 млдр грн (63%), до місцевого – 1,3 млдр грн (37%).
Найбільшу питому вагу в сумі сплачених податків та зборів становить податок на додану вартість –
39% (1,3 млдр грн), податок на доходи фізичних осіб – 25% (869 млн грн) та рентна плата за
спеціальне використання лісових ресурсів – 21% (715 млн грн). Крім податків, підприємствами галузі
за звітній період сплачено 1 млрд грн єдиного соціального внеску.
Прес-служба Держлісагентства

"Минсельхоз России: на 31 октября собрано 113,6 млн тонн зерна", МСХ РФ.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию
на 31 октября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,8 млн га.
Намолочено 113,6 млн тонн зерна, при урожайности 25,9 ц/га.
Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 26,3 млн га, намолочено 73,2 млн тонн
зерна, при урожайности 27,8 ц/га. Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,8 млн, намолочено
17,6 млн тонн, при урожайности 22,4 ц/га.
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,9 млн га, намолочено 9,2 млн тонн, при урожайности
48,1 ц/га.
Рис обмолочен с площади 165,4 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн, при урожайности 66,1 ц/га.
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 1 млн га. Накопано 37,8 млн тонн, при
урожайности 367,6 ц/га.
Лен-долгунец вытереблен с площади 41,8 тыс. га.
Соя обмолочена с площади 2,3 млн га. Намолочено 3,6 млн тонн, при урожайности 15,6 ц/га.
Подсолнечник обмолочен с площади 7 млн га. Намолочено 11 млн тонн, при урожайности 15,8 ц/га.
Рапс обмолочен с площади 1,5 млн га. Намолочено 2,1 млн тонн, при урожайности 14,3 ц/га.
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан
с площади 276,2 тыс. га. Накопано 6,4 млн тонн, при урожайности 233,2 ц/га.
Овощи убраны с площади 138,2 тыс. га. Собрано 3,2 млн тонн, при урожайности 230,9 ц/га.
Сев озимых культур под урожай 2019 года проведен на площади 17,5 млн га.
Прес-служба http://sovecon.ru

В 11 областях
Держрибагентство.

України

створено

онлайн

карти

зимувальних

ям,

–

Рибоохоронними патрулями в 11 регіонах України створено інтерактивні онлайн карти з переліком
зимувальних ям та їх географічними координатами. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку,
Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Рівненську, Сумську, Тернопільську
та Чернігівську області.
«Для нас важливо відобразити інформацію у максимально зручному та зрозумілому форматі для
рибалок. Щоб, перебуваючи безпосередньо на водоймі, громадянин відкрив карту та зрозумів, в
забороненій чи дозволеній зоні для рибальства він знаходиться. Сподіваюсь, це допоможе знизити рівень
порушень в областях», – наголосив Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
Інформація, нанесена на карти, регламентується наказами Держрибагентства у вищезазначених
областях, Правилами промислового рибальства (п.9.6, п.9.9) та Правилами любительського і
спортивного рибальства (п.4.13).
Нагадуємо, з першого листопада в більшості українських водойм розпочинається осінньо-зимова
заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. В переважній кількості областей вона
триватиме до початку нересту 2019 року, в деяких – до кінця зимового періоду. У Херсонській області
вилов риби заборонений з 10 листопада, а в Миколаївській – з 15 листопада. За порушення правил
рибальства на зимувальних ямах передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної
відповідальності.
Держрибагентство закликає всіх громадян дотримуватись встановленої заборони та норм чинного
законодавства. У разі виявлення порушень - прохання оперативно повідомляти на цілодобову
безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.
Прес-служба Держрибагенства
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Урожай-2018: Аграрії зібрали майже 59 млн тонн зерна.
Станом на 1 листопада українські аграрії намолотили 58,9 млн тонн зерна з площі 13,5 млн га (91%)
при врожайності 43,6 ц/га.
З них зібрано:
- ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га;
- кукурудзи – 23,1 млн тонн з площі 3,3 млн га (72%) при врожайності 70,5 ц/га;
- гречки – 134 тис. тонн з площі 106 тис. га (98%) при врожайності 12,6 ц/га;
- проса – 77 тис. тонн з площі 50 тис. га (96%) при врожайності 15,5 ц/га.
Крім того, технічних культур намолочено:
- соняшнику – 13,2 млн тонн з площі 5,9 млн га (97%) при врожайності 22,4 ц/га;
- сої – 4,1 млн тонн з площі 1,6 млн га (95%) при врожайності 25,4 ц/га;
- ріпаку – 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при врожайності 26,1 ц/га.
- цукрових буряків накопано 10,7 млн тонн з площі 221 тис. га (79%) при врожайності 485 ц/га.
Поряд зі збиранням урожаю проходить осіння посівна кампанія. Так, аграрії посіяли 7,0 млн га
озимих зернових культур (97%), при прогнозованій площі 7,2 млн га. Крім того, озимого ріпаку при
прогнозованій площі 888 тис. га посіяно на 1,0 млн га (115%).
Прес-служба Мінагрополітики

Уряд вдосконалив державний нагляд у сферах рибного господарства та безпеки
мореплавства суден рибної промисловості, - Держрибагентство.
За рішенням Уряду вдосконалено державний нагляд у сферах безпеки мореплавства суден флоту
рибної промисловості та рибного господарства. Відповідні постанови було прийнято на засіданні
Кабінету Міністрів України, 31 жовтня.
Зокрема, затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у
сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного
господарства України.
Іншим нормативно-правовим актом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
впровадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері рибного господарства Держрибагентством.
Обидва документа розроблено відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Прийняття постанов КМУ покликано
необхідністю приведення нормативно-правових актів у сферах безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості та рибного господарства у відповідність до вимог законодавства.
Також це має підвищити прозорість заходів державного контролю у цих сферах та зменшити
необґрунтоване обтяження на суб’єктів господарювання під час проведення планових заходів такого
контролю.
Очікується, що реалізація прийнятих документів позитивно вплине на ринкове середовище в частині
реалізації гарантованих державою принципів обмеження державного регулювання економічних процесів
та рівного захисту державою усіх суб’єктів господарювання.
Прес-служба Держрибагентства

ДПЗКУ розпочала форвардну програму.
У Державній продовольчо-зерновій корпорації України стартувала програма закупівель зернових
майбутнього врожаю 2019 року. В рамках цьогорічної програми планується закупити у
сільгоспвиробників близько 360 тис. тонн пшениці, кукурудзи та ячменю. На авансування
сільгоспвиробників заплановано виділити 1,3 млрд грн.
Традиційно, програма закупівель зерна майбутнього врожаю проходитиме у два етапи. На першому
етапі сільгоспвиробнику потрібно подати заявку на участь до регіонального відділу ДПЗКУ, сформувати
необхідний пакет документів та укласти договір поставки безпосередньо у центральному офісі
корпорації. Після підписання договору, держкорпорація здійснює попередню оплату на поточний
рахунок сільгоспвиробника у розмірі 3600 гривень за одну тонну зерна з урахуванням ПДВ. На другому
етапі ДПЗКУ проводить остаточний розрахунок після передачі зерна у власність корпорації.
Цього року вартість коштів становитиме від 9,5% до 13% річних в залежності від кількості
законтрактованого товару та базису поставки. Враховуючи те, що програма закупівель зерна
майбутнього врожаю в ДПЗКУ проводиться вже не перший рік, корпорація пропонує додаткову знижку
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у розмірі 0,25% тим сільгоспвиробникам, які беруть участь в програмі 2 і більше років. А також,
додаткову знижку у розмірі 0,25% отримують фермери при укладанні Аграрної розписки.
Маючи позитивні результати проведення форвардної програми протягом вже декількох років,
фахівці ДПЗКУ працюють над вдосконаленням її умов, намагаючись надавати надійну державну
підтримку дрібним та середнім сільськогосподарським підприємствам.
Прес-служба За інформацією ПАТ «ДПЗКУ»

Рада Аграрного союзу України напрацювала пропозиції до бюджету, які
зроблять дотації аграріям дійсно ефективними.
Запропонований Урядом проект бюджету на 2019 рік не враховує помилок, які були допущені під
час підготовки головного фінансового документу країни на поточний рік і призвели до того, що
фермерами було використано всього 10% від закладених на дотації коштів. Щоб уникнути повторення
цієї ситуації Рада ГС «АСУ» розробила низку дієвих пропозицій, які зроблять державну підтримку
аграрії значно ефективнішою.
За словами Голови Аграрного союзу України Геннадія Новікова з 6,3 мільярдів гривень дотацій
аграріїв, які були передбачені в державному бюджеті на цей рік, фермерам вдалося використати лише
трохи більше 10%. За окремими напрямками, наприклад на будівництво тваринницьких комплексів за
рахунок кредитів, не використаними залишаються 99,8%.
Однією з ключових проблем у використанні сільгоспвиробниками державної підтримки є вкрай
складна процедура отримання дотацій.
«Нинішній Порядок сам по собі містить дуже багато вимог, яких треба дотриматися представникам
аграрного сектора. Однак на місцях представники різник установ за власним бажанням доповнюють
затверджені норми своїми забаганками й вимагають від фермерів додаткових документів та довідок.
Через це виробники кидають цю затію й відмовляються від отримання дотацій», - заявив Голова АСУ.
З метою виправлення ситуації Рада Аграрного союзу України напрацювала низку новацій, які мають
змінити ситуацію і значно спросити отримання державної підтримки аграріями. Серед запропонованих
ініціатив:
Збільшення до 727 млн грн коштів за напрямом «Фінансова підтримка шляхом здешевлення
кредитів» з обмеженням компенсації до 10 млн грн на одне господарство.
Запуск програми «Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників», яка
фактично стане квазіакумуляцією ПДВ, виділивши на неї 2 млрд грн та відповідно Порядок
використання виділених коштів.
Залучити до отримання дотацій виробників, які обробляють до 500 га,а також прив’язати
розмір допомоги до суми виручки, що легалізує виробництво цієї категорії підприємств.
Розширити перелік вітчизняної техніки та обладнання, включивши в нього обладнання для
відновлення внутрішньогосподарських мереж, меліорації, перевезення врожаю.
До 20% пом’якшити вимогу щодо ступеня локалізації виробництва тракторів, комбайнів та
іншої сільгосптехніки.
Збільшити фінансування згаданих вище напрямків за рахунок скорочення видатків
непопулярних програм, а також напрямків, які підтримують холдинги та інші великі господарства.
«Завдяки цим змінам ми зробимо дотації більш доступними для фермерів та захистимо інтереси
передусім малого й середнього бізнесу, який потребує найбільшої підтримки в нинішніх складних
умовах», - резюмував Геннадій Новіков.
Прес-служба auu.org.ua

ОГОЛОШЕННЯ
ТБ «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що електронні аукціонні торги з продажу
невибраних об’ємів та додаткових ресурсів необробленої деревини, заготовленої в ІV-му
кварталі 2018 року лісовими господарствами Київської області, будуть проводитися з
використанням електронної торгової системи згідно наступного графіку:
№
п/п

Дата проведення
аукціонних торгів

Терміни подачі пропозицій на
продаж лісовими господарствами

1
2
3

20 листопада 2018 року
04 грудня 2018 року
18 грудня 2018 року

до 09 листопада 2018 року
до 23 листопада 2018 року
до 07 грудня 2018 року

Терміни подачі пропозицій на
купівлю учасниками аукціонних
торгів
до 12-00 16 листопада 2018 року
до 12-00 30 листопада 2018 року
до 12-00 14 грудня 2018 року

Зв’язатися зі службою підтримки щодо організації та проведення електронних аукціонних торгів можливо за телефонами:

+38 044 230 95 49, +38 044 230 96 95 або за допомогою електронної торгової системи : www.auc.ukrforest.com
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