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Ситуація на аграрному ринку України, станом на 13 квітня 2018 року
Рівень цін на пшеницю в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

09.04.2018

13.04.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
09.04.2018

грн./т
грн./т

5400-5700
5250-5500

5400-5700
5250-5500

без змін
без змін

грн./т
грн./т

5800-6000
5550-5750

5800-5950
5550-5750

0 – (-50)
без змін

$/т

207-209
(квіт/трав)
200-203
(квіт/трав)

205-209 (квіт/трав)

(-2) – 0

200-203
(квіт/трав)

без змін

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

$/т

Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

09.04.2018

13.04.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
09.04.2018

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

грн./т
грн./т
$/т

5200-5550
5600-5800
210-215 (квіт/трав)

5200-5550
5600-5800
210-215 (квіт/трав)

без змін
без змін
без змін

Рівень цін на кукурудзу в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

09.04.2018

13.04.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
09.04.2018

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

грн./т
грн./т
$/т

5250-5500
5650-5900
203-207 (квіт/трав)

5200-5500
5600-5800
199-202 (квіт/трав)

(-50) – 0
(-50) – (-100)
(-4) – (-5)

Рівень цін на соняшник в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

09.04.2018

13.04.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
09.04.2018

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

грн./т
грн./т
$/т

11300-11700
11600-11900
380-386 (квіт)

11400-11800
11700-12000
380-386 (квіт)

(+100) – (+100)
(+100) – (+100)
без змін

Рівень цін на ріпак в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

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

грн./т
$/т
2

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
09.04.2018

09.04.2018

13.04.2018

12000-12500

12000-12500

без змін

420-430 (квіт)

421-436 (лип/сер)

(+1) –(+6)
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Рівень цін на сою в Україні
Умови поставки

Одиниці
виміру

09.04.2018

13.04.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі ціни
станом на
09.04.2018

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)

грн./т
грн./т

12100-12700
12700-13000

12100-12700
12700-13000

без змін
без змін

$/т

420-430 (квіт)

432-445 (квіт/трав)

(+12) – (+15)

Україна (FOB порти Чорного моря)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на основні зернові та
олійні культури, які склалися на Акредитованих товарних біржах України
станом на 13 квітня 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
Крупа манна
Крупа пшоняна
Крупа гречнева
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

5300,00
5250,00
5050,00
4950,00
4900,00
5250,00
4850,00
8150,00
6200,00
13800,00
6150,00
11700,00
11100,00
11700,00
12700,00

5700,00
5650,00
5450,00
5250,00
5300,00
5650,00
5350,00
8550,00
6600,00
14200,00
6550,00
12100,00
11500,00
12100,00
13100,00

5500,00
5450,00
5250,00
5150,00
5100,00
5450,00
5150,00
8350,00
6400,00
14000,00
6350,00
11900,00
11300,00
11900,00
12900,00

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)

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

4130

4890

4050

4795

3970

4700

4 класу
5 класу

3890

4610

3810

4510

Пшениця м'яка 6 класу

3730

4420

3530

4180

3450

4085

3370

3990

15135

18000

15055

17850

14975

17800

12200

14225

Пшениця м'яка групи "Б":

Жито:
1 класу
2 класу
3 класу
Гречка:
1 класу
2 класу
3 класу
Цукор-пісок (буряковий)

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

Ставки океанського фрахту (станом на 13 квітня 2018 року)
Район експорту

Район імпорту
Мексика (Веракруз)

Мексиканська
затока

Атлантичне
узбережжя
р. Св. Лаврентія

Великі Озера

Північно-західне
Тихоокеанське
узбережжя

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)
Північ Південної Америки (Колумбія)
Близький Схід (Єгипет)
Східна Африка (Джібуті/Момбаса)
4

"Handy" 2530 (тис.т)

"Handymax"
40-46 (тис.т)

$20
$25
$20
$22
$30
$35
$22
$24

$17

$44
$28
$44

"Panamax"
54+ (тис.т)

$50
$33
$32
$46

$24
$21
$34
$55
$43
$52
$43
$22
$26
$21
$30
$40
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Район експорту

Район імпорту

"Handy" 2530 (тис.т)

"Handymax"
40-46 (тис.т)

"Panamax"
54+ (тис.т)

$34
$32
$26
$24

$20
$25
$28
$20

Північна Азія (Індонезія/Філіппіни)
Тайвань
Північна Корея
Японія
Американська зернова асоціація

СВІТОВИЙ РИНОК
На аграрних ринках світу (станом на 13 квітня 2018 року)
Зміна за день,
US$

Кукурудза
CME - Липень ‘18

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за бушель
0,022
3,866

Зміна за день,
US$

На кінець дня,
US$

Ціна ($) за метричну тонну
0,866
152,20

CME - Вересень ‘18

0,020

3,946

0,787

155,35

CME - Грудень ‘18

0,020

4,022

0,787

158,34

Кукурудза
Euronext - Червень ‘18 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро)
0,00
167,50

Euronext - Серпень ‘18 (€/МT)

0,00

171,25

0,00

211,65

Euronext - Листопад ‘18 (€/МT)

0,25

168,25

0,31

207,95

Кукурудза
TOCOM - Липень ‘18 (¥/МT)

Ціна за М.Т. (JPY)
0,00
-

Ціна ($) за метричну тонну
0,00
207,02

Ціна ($) за метричну тонну
0,00
-

TOCOM - Вересень ‘18 (¥/МT)

40,00

25 000

0,37

233,84

TOCOM - Листопад ‘18 (¥/МT)

60,00

25 190

0,56

235,62

Пшениця
CME - Липень ‘18

Ціна ($) за бушель
0,046
4,836

Ціна ($) за метричну тонну
1,690
177,69

CME - Вересень ‘18

0,042

5,014

1,543

184,23

CME - Грудень ‘18

0,030

5,196

1,102

190,92

Пшениця
Euronext - Вересень ‘18 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро або ф.ст.)
1,00
166,50

Ціна за метричну тонну (US $)
1,24
205,78

Euronext - Грудень ‘18 (€/МT)

0,75

170,50

0,93

210,73

Euronext - Березень ‘18 (€/МT)

1,00

174,00

1,24

215,05

Ріпак
Euronext - Серпень ‘18 (€/МT)

Ціна за М.Т. (євро або канад. $)
1,75
347,25

Ціна за метричну тонну (US $)
2,16
429,18

Euronext - Листопад ‘18 (€/МT)

2,00

347,00

2,47

428,87

Euronext - Лютий '18 (€/МT)

1,75

351,25

2,16

434,12

Овес
CME - Липень ‘18

Ціна ($) за бушель
0,010
2,376

Ціна ($) за метричну тонну
0,580
137,85

CME - Вересень ‘18

0,012

2,436

0,696

141,33

CME - Грудень ‘18

0,022

2,492

1,276

144,58

Соєві боби
CME - Липень ‘18
CME - Серпень ‘18

Ціна ($) за бушель
0,022
10,476
0,014
5

10,580

Ціна ($) за метричну тонну
0,808
384,93
0,514

388,75
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CME - Вересень ‘18

Зміна за день,
US$

На кінець дня,
US$

Зміна за день,
US$

На кінець дня,
US$

0,022

10,590

0,808

389,12

Соєві боби
TOCOM - Червень ‘18 (¥/МT)

Ціна (JPY) за М.Т.
10,0
46 510

TOCOM - Серпень ‘18 (¥/МT)

0,0

-

0,000

-

TOCOM - Жовтень ‘18 (¥/МT)

0,0

-

0,000

-

Соєвий шрот
CME - Липень ‘18

Ціна ($) за коротку тонну
3,700
381,2

Ціна ($) за метричну тонну
0,094
435,04

Ціна ($) за метричну тонну
4,079
420,2

CME - Серпень ‘18

3,700

384,0

4,079

423,3

CME - Вересень ‘18

3,100

383,2

3,417

422,4

Соєва олія

Ціна (Cnt$) за фунт
0,32
31,53

CME - Липень ‘18

Ціна (Cnt$) за кілограм
0,70
69,45

CME - Серпень ‘18

0,32

31,80

0,70

70,04

CME - Вересень ‘18

0,30

31,96

0,66

70,40

Рис
CME - Липень ‘18

Ціна ($) за неметричний центнер
0,030
12,810

Ціна ($) за метричну тонну
0,661
282,15

CME - Вересень ‘18

0,010

12,875

0,220

283,58

CME - Листопад ‘18

0,010

12,110

0,220

266,73

Етанол

Ціна ($) за амер. галон
0,022
1,490

Ціна ($) за літр
0,006
0,39

CME - Липень ‘18

0,016

1,485

0,004

0,39

CME - Серпень ‘18

0,010

1,485

0,003

0,39

CME - Червень ‘18

Сухе молоко
CME - Травень '18

Ціна ($) за фунт
0,00675
0,71075

Ціна ($) за кілограм
0,00149
1,57

CME - Червень '18

0,01025

0,74000

0,00226

1,63

CME - Липень '18

0,00625

0,76225

0,00138

1,68

CME -Липень '18

Ціна ($) за фунт
0,0007
0,1205

Ціна ($) за тонну
1,5419
265,42

CME -Жовтень '18

0,0007

0,1216

1,5419

267,84

CME -Березень '18

0,0008

-

1,7621

-

Цукор

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)
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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 13 квітня 2018 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
Поставки
USD (з ПДВ)
Пшениця продовольча
Пшениця фуражна
Кукурудза продовольча
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 соєвий
Тритікале фуражний

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

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

156,00
140,00
182,00
137,00
158,00
397,00
718,00
742,00
712,00
268,00
131,00
221,00
330,00
292,00
490,00
560,00
123,00
240,00
2238,00
382,00

“Білоруська універсальна товарна біржа”

БІРЖОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Мінімальні та максимальні біржові ціни на сільськогосподарську продукцію, які
склалися на біржовому ринку Росії станом на 13 квітня 2018 року
Базис
Середньозважена ціна за тонну
Назва товару
поставки
USD (з ПДВ)
EXW
EXW
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
Насіння соняшнику
Олія соняшникова сира
“Союз продовольчих бірж”
7

147,58
134,00
116,75
94,31
127,28
214,80
344,25
749,53
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БІРЖОВИЙ РИНОК КАЗАХСТАНУ
Середньозважені ціни на сільськогосподарську продукцію, які склалися в Казахстані,
станом на 13 квітня 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

124,00
121,00
112,00
297,00
327,00
346,00

“Товарна біржа ЕТС ”

НОВИНИ
Кукурудза стала найдорожчою експортною культурою.
Через засуху в Південній Америці ціни на кукурудзу виросли. Про це розповіла аналітик
ринку зернових і олійних культур компанії «УкрАгроКонсалт» Олена Гесова.
«За лютий-березень поточного року ціни на кукурудзу зросли більш ніж на 20%, зробивши
її до кінця березня найдорожчою зерновою культурою серед основних експортних позицій», —
повідомила експерт.
Ще на початку сезону кукурудза була аутсайдером серед інших культур за ціною та
рентабельністю. Проте через сильну засуху в Аргентині, місцеві фермери серйозно скоротили
посіви сої та кукурудзи.
Що й вплинуло на подорожчання цих культур.
Прес-служба ІЦ УАК

До уваги аграріїв! Термін подання документів для отримання дотації на корів
продовжено до 1 травня.
Відповідні зміни були внесені до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва. Раніше граничний термін подання
документів був 1 квітня.
Відтепер, для отримання дотації за корів аграрії, які є юридичними особами, подають до 1
травня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) до Мінагрополітики такі
документи:
- заявку (в електронному та паперовому вигляді);
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня та 1 липня поточного
року;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів.
Комісія Мінагрополітики до 15 травня та до 15 жовтня поточного року на підставі поданих
документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання та
приймає рішення про включення їх до реєстру.
Міністерство протягом п’яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між
суб’єктами господарювання та не пізніше 5 червня та 5 листопада поточного року спрямовує
відповідні суми на їх банківські рахунки. Дотація на корову в рік сплачується двома частинами
по 750 гривень.
Прес-служба За інформацією Мінагрополітики

Департамент сільського господарства Америки вперше опублікував дані в 18
штатах про стан посівів озимих під урожай 2018 року..
Так, якщо вірити їхнім звітом, станом на 1 квітня 2018 роки тільки 32 відсотки посівів мали
«добрий-відмінне» стан, інформує USDA.
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Крім цього, Brugler 500 index, що відображає стан посівів озимої пшениці, дав показник 295.
Ця цифра відрізняється на 45 пунктів менше, ніж вона була в 2017 році. Відзначимо, що це
найнижчий показник за останні 16 років (з 2002 р)
Прес-служба УкрАгроКонсалт

Південна Африка наростить виробництво сої за рахунок скорочення площ під
сівбу кукурудзи.
Згідно із прогнозом експертів МСГ США, виробництво сої в Південній Африці в сезоні
2018/19 зросте до рекордних 2,4 млн. Тонн. Повідомляє АГН. Зерно Он-Лайн з посиланням на
АГН. Agricensus.
Як очікується, близько 10% площ, на яких раніше вирощувалася кукурудза, будуть засіяні
соєю. Таким чином, площі під посів сої виростуть на 1,6 млн. Га.
Причиною скорочення кукурудзяних плантацій в Південній Африці стало зниження цін на
цю культуру, що зробило її вирощування менш вигідним у порівнянні з соєю.
Прес-служба ukragroconsult

Насінням ярих культур для посівної аграрії забезпечені на 100%.
Аграрії мають в наявності 638 тис. тонн насіння. Про це повідомила прес-служба
Мінагрополітики.
Добривами до посівної аграрії забезпечені майже повністю, в наявності 979,6 тис. тонн
поживних речових мінеральних добрив — 98% до заявки, у т. ч. 101% — азотні.
Засобів захисту рослин аграріями вже придбано 27,4 тис. тонн, що становить 91% до
потреби, в тому числі 18, 2 тис тонн гербіцидів (92%).
Також сільгосптоваровиробниками вже придбано 326 тис. тонн дизпалива та 75 тис. тонн
бензину, що становить 81% до потреби.
Прес-служба за матеріалами agravery

В Україну повернеться мода на смородину та порічки.
Мова йде про промислові плантації, підлаштовані під механічне збирання ягід. Такої думки
Олександр Ярещенко, заступник директора інституту садівництва НААН.
«Доступний садівний матеріал зіграв злий жарт з українськими садівниками в 2010-2013
роках, саме тоді смородина була фаворитом серед інших ягід. Ціни в той час були більш ніж
привабливі, і в бізнес увійшло багато непрофесіоналів, які швидко отримали розчарування», —
вважає Ярещенко.
За його словами, швидка смородинова експансія проходила без належної підготовки грунту,
нерідко — без кваліфікованого персоналу, з недотриманням агротехнології й інфраструктурою,
яка не встигала за розвитком виробництва. Наслідком стала низька продуктивність плантацій та
швидке старіння насаджень.
«Такі плантації балансували на межі рентабельності, а частина просто була збитковою.
Тому в останні 2 роки значну частина насаджень було розкорчовано», — каже фахівець.
Втім він вважає, що саме зараз час загадати про потужний потенціал України у вирощуванні
і чорної смородини, і порічок. Станом на початок квітня чорна смородина лишається найбільш
доступною за ціною замороженою ягодою, українські переробні підприємства закуповують її по
18-20 грн/кг (0,56-0,62 €/кг). Для порівняння, заморожена вишня, яку переробники дуже часто
замінюють чорною смородиною, сьогодні коштує 85-90 грн/кг (2,6-2,8 €/кг).
«Це чи не єдині позиції серед популярних ягід, які можна без проблем збирати комбайном.
Завдяки цьому собівартість ягоди буде відносно низькою і це дозволить отримувати виробнику
гарантійний прибуток. Сучасні сорти та техніка для збирання дозволяють зберегти якість
смородини та порічок на досить високому рівні для подальшої заморозки», — каже Ярещенко.
Україна входить у ТОП-3 виробників смородини та порічок у світі. В Україні, Польщі та
Росії збирають 80% світового врожаю цих ягід. Щороку Україна збирає близько 25 тис. тон
смородини та порічок з площі 5000 га. З 2014 року плантації під цими ягодами постійно
скорочувались на 3-4%, порічки взагалі вирощують поодинокі фермери..
Прес-служба ІЦ УАК за матеріалами agroday
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Україна збільшила експорт печериць у 12 разів.
За результатами 2017 року Україна експортувала 533 тонни печериць на 480 тисяч доларів
США, що у 12,5 разу більше ніж у попередньому періоді. У 2016 році цих грибів було
поставлено на зовнішні ринки 42,6 тонни на 37,8 тисячі доларів США.
Найбільшими покупцями за цією групою у 2018 році були Молдова (443 тонни на $382
тисячі), Білорусь (85,4 тонни на $87,1 тисячі) та Румунія (1 тонна на $1,5 тисячі).
Також українські печериці постачалися до Ізраїлю, Грузії, Кувейту, Австрії, Панами,
Словаччини, Туреччини та інших країн.
У 2017 році було імпортовано в Україну печериць 0,45 тонни на $0,6 тисячі, у результаті
чого сформовано позитивне зовнішньоторговельне сальдо за цією позицією у $479 тисяч.
Прес-служба Мінагрополітики

Аграрний комітет розглянув законопроекти щодо протидії рейдерству та
заборони використання пальмової олії.
На сьогоднішньому засіданні комітет ВР з питань аграрної політики та земельних відносин
розглянув декілька актуальних документів.
Зокрема, було одностайно прийнято за основу та відправлено на розгляд парламенту проект
Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів щодо протидії рейдерству», над яким понад півроку працювала робоча
група, у складі якої були представники профільних асоціацій і яким належить визначальна роль
у розробці цього законопроекту. У підсумку, документ має стати дієвим інструментом проти
проявів рейдерства та повною мірою захищатиме права орендарів та власників земельних
ділянок. Зокрема, одним із пунктів законопроекту передбачається відцифрувати всю
інформацію, яка до цього часу була в паперовому вигляді й якою могли скористатися рейдери,
щодо земельних ділянок та їх власників.
Профільний комітет також прийняв за основу і в цілому законопроект «Про внесення змін
до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України». За цим
документом, розробляється та вноситься на розгляд Верховної Ради концепція стимулювання
та розвитку сільського господарства України, а також ліквідовується державна спеціалізована
бюджетна установа Аграрний фонд. За словами народного депутата, президента Української
аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, Аграрний фонд повністю не виконував своїх функцій
і вичерпав свої можливості регулятора ринку.
Також було прийнято за основу законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових
потреб».
Жваву дискусію викликав законопроект «Про внесення змін до деяких законів України
щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів», одним із
авторів якого є народний депутат Олег Ляшко. Опонентом йому виступив генеральний
директор Асоціації „Укроліяпром” Степан Капшук. За його словами, прийняття цього
документа парламентом у редакції, яку пропонує Олег Ляшко, спричинить закриття десятків
олійно-зернових комбінатів, без роботи залишаться сотні осіб, а бюджет втратить понад 4 млрд
грн. До того ж жодна країна світу ще не заборонила використання пальмової олії. Натомість, до
використання цієї олії треба підходити зважено – існує 7 фракцій олії, 2 з яких дійсно є
небезпечними для здоров’я людини і може спричинити онкологічні захворювання. На думку
Степана Капшука, саме у цьому контексті треба контролювати використання пальмової олії. За
результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України
прийняти зазначений проект закону за основу.
Прес-служба ІЦ УАК

Врожай зернових складе 61 млн тонн.
За прогнозами Мінагрополітики, врожай зернових 2018 року буде не меншим за 61 млн
тонн, а обсяг експорту врожаю 2017 року –— не меншим за 41 млн тонн.
Про це розповів перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк.
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За даними Гідрометцентру України, середня температура в «аномальному» березні цього
року була -1,5, у той час як у 2017 році — +6. Через що, зокрема, озимина на Півдні України
почала проростати лише наприкінці березня або ж на місяць пізніше, як це було минулоріч.
«Але цей факт аж ніяк не вплине на площі посівів та обсяг майбутнього врожаю», — вважає
Мартинюк.
За його словами, вимерзло буквально 0,3% від всієї площі озимих, що є «доволі низьким
показником».
«За попередніми оцінками Мінагрополітики, цьогоріч посівні площі під соєю скоротяться
буквально на 5% або до 1, 75 млн га. Хоча аграрії за наступні декілька тижнів можуть змінити
посівні площі "під деякими культурами". Але при цьому врожай 2018 року буде не меншим за
61 млн тонн, а обсяг експорту врожаю 2017 року — не меншим за 41 млн тонн», — наголошує
Мартинюк.
Як зазначає начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко,
завдяки затяжній зимі аграрії отримали «унікальний ресурс вологи». «Наприклад, у Харківській,
Луганській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях кількість опадів
перевищила норму на 150-250%. Цього тижня температура повітря триматиметься на рівні +3+5, що уже достатньо для посіву ярої пшениці. На Півдні України ґрунт прогрівся до +7-+10
градусів, тому аграрії регіону уже можуть сіяти кукурудзу. Буквально до наступного тижня
дотануть залишки снігу в Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Наступного тижня
температура повітря триматиметься на рівні +10+15 градусів. Тому ґрунт підсохне до потрібних
показників у короткий строк. А буквально з наступного тижня аграрії зможуть повноцінно
розгорнути свої польові роботи», — наголошує керівник агрометеорології Гідрометцентру.
Прес-служба ІЦ УАК за матеріалами agravery

Вартість посівної в Україні зросла на 10%.
Вартість весняно-посівної кампанії в Україні, за попередніми оцінками, в поточному році
складе близько 4 тис. Грн на гектар, що на 10% більше показника 2017 року. Про це перший
заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк заявив на пресконференції. "Весь комплекс посівних робіт, за попередніми оцінками, обійдеться приблизно в 4
тис. Грн на гектар. Подорожчання в порівнянні з минулим роком складе 10% - трохи за рахунок
палива, трохи за рахунок насіння", - сказав чиновник.
За словами першого заступника міністра, незважаючи на затримку старту весняно-польових
робіт на місяць в цілому агротехнічні строки дозволяють здійснити весь комплекс необхідних
робіт в оптимальному режимі.
"Прогноз врожаю зернових на цей рік ми залишаємо на рівні минулого року", - зазначив
Мартинюк.
Заступник міністра додав, що Україна за станом на 3 квітня експортувала трохи більше 30
млн тонн зернових і в зв'язку з цим Мінагрополітики зберігає свої прогнози щодо експорту
зернових в 2017/2018 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 41 млн тонн..
Прес-служба Мінагрополітики

Білорусь має намір збільшити експорт міндобрив в Україну.
Про це журналістам під час виставки білоруських виробників Made in Belarus розповів
посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.
«В аграрному секторі зараз один з основних напрямків співпраці це добрива. Ми
зареєстрували в минулому році в Україні підприємство з поставок добрив «Агророзквіт».
Це дочірнє підприємство білоруської калійної компанії. Ми маємо намір тільки посилювати
цей напрям, збільшувати поставки міндобрив», - зазначив він.
Коментуючи реалізацію
програми компенсації процентних ставок на покупку білоруської сільгосптехніки, він зазначив,
що за 3 роки було реалізовано техніки на $600 млн.
«Щорічно за цією програмою ми реалізуємо техніки приблизно на $200 млн. Українські
банки, такі як ПУМБ, активно користуються цією програмою пільгового кредитування.
11

Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”
Вона надає вигідні умови для українських фермерів. «Довгі гроші», які не потрібно платити
миттєво, виводячи з обороту підприємства, дуже вигідні як малим агрокомпаніям, так і
холдингам», - додав посол.
Прес-служба ІЦ УАК

Індекс цін на зернові на 2,7% перевищує лютневий показник.
Індекс цін ФАО на зернові продовжує зростати і в середньому на 2,7% перевищує
показники в лютому та на 12,1% вище показника березня 2017 року.
Про це повідомляє прес-служба ФАО.
Ціни на пшеницю зросли згідно з песимістичними очікуваннями через несприятливі погодні
умови, а саме тривалу посуху в США та холодну дощову погоду в деяких регіонах Європи. Ціни
на кукурудзу зміцнилися завдяки зростанню попиту в світі та негативним прогнозам на врожай
в Аргентині.
Індекс цін на молочну продукцію ФАО на 3,3% вище за березневий, оскільки високий попит
на глобальному рівні підштовхнув зростання цін на масло, сир та сухе незбиране молоко.
На 3,4% знизився індекс цін на цукор, що на 27,5% нижче, ніж показники березня 2017
року, завдяки великим експортним ресурсам. Індекс цін на рослинну олію дещо знизився через
падіння цін на сою, ріпак та соняшникову олію, в той час, як ціни на пальмову олію зміцнилися,
завдяки очікуванням, що Європейський Союз поновить імпорт біодизельного палива з
використанням пальмової олії з Індонезії.
Індекс цін на м'ясо залишився незмінним з лютого, через зменшення цін на яловичину, тим
часом як ціни на баранину та свинину збільшилися через високий попит на імпортну продукцію,
особливо у Китаї.
Прес-служба ІЦ УАК за матеріалами agravery

Звіт USDA посприяв збільшенню цін на сою.
За результатами торгів 29 березня на біржі СВОТ котирування соєвих бобів виросли на $9,6
за тонну в порівнянні з рівнем попереднього торгового дня — до $383,7 за тонну.
Настільки істотне зростання ф'ючерсів олійної був обумовлений тим, що аналітики USDA в
своєму останньому звіті знизили прогноз посівних площ під соєю в 2018 році — на 1% в
порівнянні з більш ранніми прогнозами, до 88,9 млн акрів. При цьому оновлена оцінка також
поступається торішньому показнику (90,1 млн акрів).
У той же час, тиск на ціни чинили дані USDA щодо рівня кінцевих запасів американської
олійної, які за станом на 1 березня на 21% перевищували минулорічний рівень і оцінювалися в
2,1 млрд бушелів.
Прес-служба ІЦ УАК за матеріалами agravery
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