
                       
 

Виробництво 

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на 12 

вересня 2013 року зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) обмолотили на площі 10,7 

млн га, або на 96% прогнозованої. Зокрема, зібрали 32,9 млн т зерна нового врожаю. Середня 

врожайність – 30,7 ц/га (торік – 25,7 ц/га). 

Також на територій України почали збирати кукурудзу. Зокрема, на згадану дату, вже 

обмолотили 71 тис. га (3,5% прогнозованих площ та 865 тис. т). Середня врожайність – 50,5 

ц/га. Найбільше кукурудзи зібрали на Чернігівщині – 117 тис. т з 19,7 тис. га. А от найбільшу 

врожайність зафіксували в АР Крим – 130,2 ц/га. 

Перебіг жнив станом на 12 вересня: 

 Збірна площа, 

млн га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

млн т 

Урожайність, 

ц/га 

Зернові та зернобобові 

культури – всього 

10,71 96 32,9 30,7 

- просо 0,065 62 0,089 13,7 

- гречка 0,108 57 0,134 12,5 

Кукурудза 0,071 3,5 0,865 50,5 

 

Експорт 

Відповідно до інформації Міністерства аграрної політики та продовольства експорт зерна з 

початку 2013/2014 маркетингового року (МР) на 6 вересня сягнув 4,14 млн т, а торік на цей 

період було відвантажено 3,67 млн т. 

З початку МР Україна експортувала 2,16 млн т пшениці (зокрема 1,55 млн т продовольчої), 

1,4 млн т ячменю (торік 867,3 тис. т), 565,9 тис. т кукурудзи (1,13 млн т) та інші зернові 

культури. 

Мінагрополітики знову підвищив свої прогнози щодо експорту зерна в поточному 

маркетинговому році. Так, на сьогоднішній день за прогнозом відомства експорт зерна 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 прогнозом. Очікуваний обсяг експорту пшениці зберігся на рівні 10 

млн т, фуражного зерна - збільшився на 0,99%, або на 0,2 млн т до 2,038 млн т. Прогноз 

внутрішнього споживання пшениці Мінсільгосп США зберіг на рівні 11,5 млн т, фуражного 

зерна - підвищив на 0,64%, або на 0,1 млн т до 15,65 млн т порівняно з серпневим прогнозом. 
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Поточна ситуація на ринках 

Минулого тижня ціни на ринку зерна залишилися на попередньому рівні. На ринок 

фуражної пшениці відбулося зниження 

попиту зі сторони переробних підприємств, 

які вже закупили необхідні об’єми сировини. 

У середньому по Україні ціна на пшеницю 

групи Б коливається в діапазоні від 1300 грн/т 

до 1600 грн/т на умовах СРТ, що на 100 грн/т 

більше, ніж минулого тижня. Це пояснюється 

тим, що багато переробних компаній почали 

закуповувати сировину для своєї діяльності. 

Експортоорієнтовані компанії минулого 

тижня  не переглядали  ціни на пшеницю. 

Причиною стало те, що вони вже сформували необхідні запаси даної зернової. Отож ціна була 

в межах 1240-1500 грн/т. Нині виробникам зернових вдається стримати здешевлення, 

вважаючи поточні ціни низькими, вони стримують пропозицію на ринку.  

Фактори зниження: 

- щедрий урожай зернових у світі 

(2013/2014 МР); 

- спад світових цін на пшеницю. 

Фактори росту: 

- утримання пропозиції аграріями; 

- обмежена пропозиція фуражної 

пшениці на заході країни; 

- активний світовий попит на пшеницю; 

- зниження прогнозу валового збору 

зернових деякими світовими агентствами. 

На ринку ячменю відмічалось зниження активності торгово-закупівельної діяльності. Така 

ситуація склалась через те, що на внутрішньому ринку більшість переробних підприємств 

сформували необхідні запаси сировини, а на зовнішньому ринку спостерігається зниження 

попиту зі сторони країн-імпортерів. 

Так, закупівельні ціни, які пропонували  переробні підприємства, варіювалися в діапазоні 

1350-1750 грн/т на умовах СРТ.  Закупівельні ціни експортерів зменшилися до 1460–1650 

грн/т, залежно від регіону.  

Фактори росту: 

- обмежена пропозиція якісного зерна; 

- стабільність світового ринку; 

Фактор зниження: 

- збільшення пропозиції на ринку. 
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Поява зерна нового урожаю не 

активізувала ринок кукурудзи. Темпи 

торгово-закупівельної діяльності у звітний 

період залишалися невисокими. Деякі 

учасники ринку інформували, що купувати 

зернову їм практично не вдавалося у зв'язку з 

ускладненим просуванням збиральної 

кампанії внаслідок несприятливих погодних 

умов. 

Попередні ціни на кукурудзу врожаю 2013 

року коливаються в діапазоні 850-1000 грн/т залежно від регіону. Експортоорієнтовані 

компанії не переглядали цін та залишили їх на рівні 1200-1250 грн/т на умовах СРТ-порт. 

Враховуючи перспективу рекордного урожаю експортери вважають, що у майбутньому ціна 

нового урожаю може знизитися до 800 грн/т. 

Фактори росту: 

- затримка збиральної кампанії через несприятливу погоду; 

- збільшення попиту. 

Фактор зниження: 

- збільшення пропозиції на ринку по мірі збору нового урожаю; 

- зниження світової ціни; 

- рекордний урожай в поточному сезоні. 

 

 


