
                       
 
 

 

 

 

За даними Української аграрної конфедерації, в січні експорт олійних у порівнянні із попереднім 

місяцем значно скоротився. Так протягом січня експорт сої склав 50 тис. т. близько 70 тис. т ріпаку та 

9 тис. т насіння соняшнику. 

Насіння соняшнику 

Станом на 1 лютого запаси насіння соняшнику становили 3,4 млн т (на 18% менше, ніж 1 лютого 2012 

року), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,6 млн т (на 20% 

менше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання? - 1,8 млн т (на 15% менше, 

ніж торік). 

Ціни попиту та пропозиції на насіння соняшнику протягом тижня продовжили незначне зниження. 

така ситуація складається через обмежений попит на соняшникову олію, що змушує переробні 

підприємства знижувати ціну. Зниження цін відповідним чином відбилося на кількостях пропозиції 

насіння соняшнику. Основна частина власників знизили пропозицію олієнасіння. 

Шрот та макуха соняшнику 

Якщо на минулому тижні на ринку шроту і макухи соняшнику України намітилася тенденція до 

зниження цін, особливо явна для зовнішніх напрямків, то на даний момент вона охопила весь ринок. 



                       
 
Зниження цін на соняшникову олію і насіння тягне за собою і ціновий рівень шроту, причому масштаб 

зниження приблизно дорівнює для всього комплексу.   

Отже, ціни попиту на високопротеїновий шрот зрушилися в нижній сектор колишнього діапазону, все 

щільніше концентруючись біля позначки 2500 грн/т EXW. Макуха соняшнику (понад 30% протеїну) 

подешевшав пропорційно. 

Соя 

На попередньому тижні на ринку сої в Україні на відбувалося суттєвих змін. Лише після зниження 

ціни на олійну в портах ціна від переробних підприємств в південних областях,які наближені до портів 

зазнали корегування в сторону зниження. Що в свою чергу стало причиною зниження активності на 

ринку зі сторони виробників, які почали стримувати пропозицію. 

В той же час варто відзначити, що в інших регіонах країни зберігалася відносно стабільна цінова 

ситуація. Але власники сировини в умовах високого попиту воліли стримувати продажу, очікуючи 

подальшого зростання цін, або пропонували невеликі партії. Великі переробні підприємства в умовах 

потреби сировини були змушені здійснювати закупівельну діяльність по досить високим цінам. 

Рапс 

Упродовж минулого тижня ринок насіння ріпаку істотних змін не зазнавав. При цьому активність 

торгівельної діяльності зберігалася, як і колись, низькою. Основними покупцями, як і тижнем раніше, 

були експортери. На минулому тижні трейдери здебільшого продовжували озвучувати закупівельні 

ціни в межах сформованого діапазону - 4450-4650 грн / т на умовах EXW. При цьому пропозиція була 

в обмеженій кількості. 

 


