
                       
 

Виробництво 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 10 жовтня 

2013 року аграрії обмолотили 12,5 млн га зернових та зернобобових (без кукурудзи), або 79% 

від прогнозованих площ. Зокрема, зібрали 42,75 млн т зерна нового врожаю. Середня 

врожайність — 34,1 ц/га (торік — 28,8 ц/га). 

Цього року кукурудзу збирають з великими ускладненнями. Але попередній тиждень 

означився сприятливими погодними умовами, що допомогло проводити збиральну кампанію 

прискореними темпами. Зокрема, на згадану дату, обмолотили лише 1721 тис. га (35% 

прогнозованих площ та 9,6 млн т). Середня врожайність — 55,9 ц/га. Найбільше кукурудзи 

зібрали на Полтавщині — 948,9 тис. т з 141,3 тис. га. А от найбільшу врожайність зафіксували 

в АР Крим — 99,1 ц/га.  

Перебіг жнив станом на 10 жовтня: 

 Збірна площа, 

млн га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

млн т 

Урожайність, 

ц/га 

Зернові та зернобобові 

культури – всього 
12,537 79 42,75 34,1 

- просо 0,077 93 0,107 13,8 

- гречка 0,159 86 0,191 12,0 

Кукурудза 1,721 35 9,616 55,9 

 

Перебіг посівних робіт станом на 10 жовтня 

Область Прогноз, тис. га Фактично посіяно тис. га % до прогнозу 

АР Крим 461,2 37,5 8,1 

Вінницька 410,2 231,9 56,5 

Волинська 165,2 154,3 93,4 

Дніпропетровська  617,9 378,7 61,3 

Донецька 482,6 179,5 37,2 

Житомирська  144,2 109,4 75,9 

Закарпатська  37,0 26,7 72,2 

Запорізька  624,7 359,2 57,5 

Івано-Франківська 71,6 69,0 96,4 

Київська 233,4 126,9 54,4 

Кіровоградська 354,7 201,4 56,8 

Луганська 340,4 193,2 56,8 

Львівська 169,3 148,9 88,0 

Миколаївська 649,8 490,8 75,5 

Одеська 749,0 749,0 62,9 

Полтавська 260,4 226,5 87, 

Рівненська  130,0 111,2 85,5 

Сумська 209,7 152,0 72,5 

Тернопільська 203,6 159,7 78, 

Харківська 489,1 335,7 68, 

Херсонська 619,0 291,8 47,1 

Хмельницька  244,9 229,9 93,9 

Черкаська 242,4 161,4 66,6 

Чернігівська 222,6 183,5 82,4 

Чернівецька   46,4 32,2 69,4 

Всього 8 179 5 062 62 

Станом на 10.10 2012  6 729  
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Експорт 

Відповідно до інформації Мінагро експорт зерна з початку 2013/2014 маркетингового 

року (МР) станом на 4 жовтня сягнув 6,3 млн т, що на 11,4% більше за показник минулого 

року. 

З початку МР Україна експортувала 3,87 млн т пшениці (із них 2,9 млн т продовольчої), 

1,7 млн т ячменю, 0,75 млн т кукурудзи та інші зернові культури. 

Нагадаємо, у Мінагрополітики знову підвищили прогнози щодо експорту зерна в 

поточному маркетинговому році. За прогнозом відомства експорт сягне 30 млн т. 

Відомство продовжило меморандум із зернотрейдерами щодо узгодження обсягів експорту 

зернових культур на 2013/2014 МР. 

У вересні Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз експорту 

зернових культур з України на 0,66%, або на 0,2 млн тонн до 30,38 млн т на 2013/14 МР у 

порівнянні з серпневим. Очікують, що експорт пшениці збережеться на рівні 10 млн т, 

фуражного зерна — збільшиться на 0,99%, або на 0,2 млн т до 2,038 млн т. Мінсільгосп США 

прогнозує, що внутрішнє споживання пшениці буде на рівні 11,5 млн т, фуражного зерна — 

збільшиться на 0,1 млн т до 15,65 млн т порівняно з серпневим прогнозом. 

 

Поточна ситуація на ринках 

На ринку фуражної пшениці 

відбувається планомірне зростання ціни. 

На сьогоднішній день ринок перебуває в 

умовах обмеженої пропозиції, яка 

утворилась через утримання зерна 

аграріями оскільки вони вважають поточні 

закупівельні ціни занизькими. Ціна 

пропозиції на пшеницю групи Б 

варіюється в діапазоні 1260 – 1600 грн/т, 

на умовах EXW. Переробні підприємства 

минулого тижня підвищили лише 

максимальні закупівельні ціни. В 

середньому по Україні ціна на пшеницю 

групи Б коливається в діапазоні від 1300 – 1630 грн/т на умовах СРТ. 

Експортоорієнтовані компанії минулого тижня не переглядали ціни на пшеницю, 

Причиною стало те, що вони вже сформували необхідні запаси даної зернової. Лише деякі 

компанії, які закуповували зернову в терміновому порядку, збільшили максимальні ціни. 

Отож ціна була в межах 1280 − 1520 грн/т, на умовах EXW. На умовах поставки FOB ціна 

протягом тижня збільшилась на 10 дол./т – до 260 дол./т. Причина — непогода, яка не дала 

можливості засіяти вчасно озиму пшеницю, що знижує прогноз урожаю 2014 року. 
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Оскільки ціни попиту та пропозиції 

майже однакові, варто очікувати 

збільшення активності ринку. Туди 

поступить більше пропозиції, що 

дозволить переробним підприємствам 

закупити необхідну їм сировину суттєво не 

підіймаючи закупівельних цін. 

Експортоорієнтовані компанії, за 

рахунок збільшення світової ціни, 

матимуть змогу підвищити внутрішні 

закупівельні ціни для утримання позицій 

на внутрішньому ринку перед 

переробними підприємствами. 

На ринку ячменю минулого тижня не 

відбулося змін. На ринку відмічалась 

низька активність торгово-закупівельної 

діяльності. Така ситуація склалась через те, 

що на внутрішньому ринку більшість 

переробних підприємств сформували 

необхідні запаси сировини. Також на 

активність вплинув низький рівень 

пропозиції.  

Закупівельні ціни, які пропонували 

переробні підприємства, минулого тижня 

варіювались в діапазоні 1600 − 1750 грн/т, на умовах СРТ. Закупівельні ціни експортерів 

підвищились на 50 грн/т — до 1500 − 1750 грн/т (СРТ) залежно від регіону. На умовах 

поставки FOB ціни знижуються відповідно до світових тенденцій, але поки що вони 

тримаються на рівні 255 дол./т. 

В подальшому варто очікувати незначного збільшення закупівельних цін від експортерів, 

оскільки їм необхідно закрити зовнішні контракти, а аграрії неохоче збувають ячмінь за 

встановленими на сьогодні цінами. 

Покращення погоди активізувало ринок кукурудзи. Переробні підприємства встановили 

ціни на рівні 1000 – 1300 грн/т, на умовах СРТ. Варто зазначити, що на сьогоднішній день 

пропозиція кукурудзи, яка потрапляє на ринок, найчастіше має низькі якісні характеристики.  

Експортноорієнтовані компанії декларували ціни в діапазоні 1000 – 1250 грн/т, на умовах 

EXW. На умовах поставки FOB ціни схильні до зниження відповідно до світових тенденцій, 

так, за тиждень середня ціна кукурудзи FOB Україна втратила 5 дол./т та склала 195 дол./т. 

Як би не було прикро та наскільки би не була висока собівартість вирощеної кукурудзи, 

внутрішня ціна продовжить знижуватись відповідно до світових цін. Протягом поточного 

тижня варто очікувати зниження закупівельних цін експортерами на 50 грн/т – до 950 –

 1200 грн/т на умовах EXW, залежно від регіону. 

 


