
                       
 

Виробництво 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 17 жовтня 

2013 року аграрії обмолотили 13,6 млн га зернових та зернобобових (без кукурудзи), або 86% 

від прогнозованих площ. Зокрема, зібрали 49,3 млн т зерна нового врожаю. Середня 

врожайність —36,3 ц/га (торік — 29,8 ц/га). 

Цього року кукурудзу почали збирати із запізненням через несприятливу погоду. Але 

попередні два тижні означилися сприятливими погодними умовами, що допомогло провести 

збиральну кампанію прискореними темпами. Зокрема, на згадану дату, обмолотили 2,74 млн 

га (56% прогнозованих площ та 16 млн т). Середня врожайність — 58,6 ц/га. Найбільше 

кукурудзи зібрали на Полтавщині —1,87 млн т з 275,22 тис. га. А от найбільшу врожайність 

зафіксували на Вінниччині  — 80 ц/га.  

Перебіг жнив станом на 24 жовтня: 

 Збірна площа, 

млн га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

млн т 

Урожайність, 

ц/га 

Зернові та зернобобові 

культури – всього 
13,609 86 49,335 36,3 

- гречка 0,167 92 0,199 12 

Кукурудза 2,739 56 16,061 58,6 

 

Перебіг посівних робіт станом на 24 жовтня 

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

АР Крим 461,2 305,7 66,3 

Вінницька 410,2 363,1 88,5 

Волинська 165,2 165,2 100,2 

Дніпропетровська  617,9 522,6 84,6 

Донецька 482,6 392,8 81,4 

Житомирська  144,2 118,9 82,5 

Закарпатська  37,0 37,0 100,0 

Запорізька  624,7 624,7 100,0 

Івано-Франківська 71,6 72,0 100,6 

Київська 233,4 201,4 88,2 

Кіровоградська 354,7 300,2 84,6 

Луганська 340,4 262,3 77,1 

Львівська 169,3 163,5 96,6 

Миколаївська 649,8 649,9 100,0 

Одеська 749,0 702,8 93,8 

Полтавська 260,4 245,3 94,2 

Рівненська  130,0 124,6 95,8 

Сумська 209,7 172,2 82,1 

Тернопільська 203,6 196,9 96,7 

Харківська 489,1 446,2 91,2 

Херсонська 619,0 522,3 84,4 

Хмельницька  244,9 230,2 94,0 

Черкаська 242,4 215,2 88,8 

Чернігівська 222,6 211,5 95,0 

Чернівецька   46,4  42,2 90,9 

Всього 8 179 7 289 89 

Станом на 10.24.2012  7 843  
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Експорт 

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

року (МР) станом на 25 жовтня сягнув 8,6 млн т, що на 9% більше за показник минулого року. 

З початку МР Україна експортувала 5,1 млн т пшениці (із них 3,9 млн т продовольчої), 

1,8 млн т ячменю, і 1,6 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. 

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 

 Минулого тижня ціни на ринку 

зерна відповідно до сезонних 

тенденцій продовжують зростати. 

Закупівельні ціни продовольчої 

пшениці минулого тижня зросли 

всередньому на 50 грн/т. Так, 

пропонована переробними 

підприємствами ціна на пшеницю 2 

класу варіювалися в межах 1700–

1900 грн/т, 3 класу - 1680−1850 грн/т 

на умовах СРТ. Високий рівень 

попиту на продовольчу пшеницю 

відмічався зі сторони 

експортоорієнтованих компаній. 

Внаслідок підвищення інтересу більшості експортноорієнтованих компаній до придбання 

продовольчої пшениці відзначалося збільшення закупівельних цін на портових елеваторах в 

середньому на 30 грн/т. Так, ціна попиту на пшеницю 2 класу варіювалися в межах 

1830−1950 грн/т, 3 класу - 1780−1850 грн/т СРТ-порт. 

Ринок фуражної пшениці зазнав зниження пропозиції, оскільки аграрії стримують великі 

партії в очікуванні зростання закупівельних цін. В середньому по Україні ціна на пшеницю 

групи Б коливається в діапазоні від 1350 грн/т до 1650 грн/т на умовах СРТ, в окремих 

випадках закупівельні ціни досягали 1680 грн/т. Експортоорієнтовані компанії минулого 

тижня майже не переглядали ціни на пшеницю  групи Б. В даному сегменті ринку відмічається 

низький рівень торгової активності. Отож ціна була в межах 1670−17790 грн/т, СРТ-порт  

На умовах поставки FOB ціна протягом тижня зросла на 5 доларів склала 282  дол./т. 
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В подальшому варто очікувати продовження росту закупівельних цін від 

експортоорієнтованих компаній через високий попит на зовнішньому ринку. Вслід за 

експортерами переробники будуть вимушені також збільшити ціни. Але, варто зазначити, що 

зростанні найближчим часом буде більш стримане вслід за світовими тенденціями та за 

рахунок скорочення різниці між цінами попиту та пропозиції. 

 На ринку кукурудзи відзначається 

високий рівень активності. 

Експортоорієнтовані компанії 

збільшили закупівельні ціни і 

пропонували 1330−1440 грн/т СРТ-

порт. Збільшення відбулося через 

необхідність терміново виконати 

законтрактовані поставки. 

Переробні підприємства конкуруючи 

з експортерами також були змушені 

втримувати високі закупівельні ціни. А 

саме переробниками минулого тижня 

були переглянуті максимальні ціни, в 

деяких випадках ціни досягали 1350 грн/т на умовах СРТ. Так, на умовах EXW ціни 

варіювалися від 950 грн/т до 1280 грн/т. 

Волатильність світового ринку вплинула на ціну Чорноморської кукурудзи. Середня ціна 

української кукурудзи зовнішніх контрактів за тиждень зросла на один долар – до 206 дол./т 

(на умовах FOB). 

За рахунок активного попиту в подальшому можливе зростання закупівельних цін як зі 

сторони переробників та і зі сторони експортоорієнтованих компаній. 

Ринок ячменю залишається бути 

малоактивним. На ринку 

відмічається низький рівень 

пропозиції, адже основна частина вже 

вивезена закордон, а внутрішні 

залишки стримують аграрії, очікуючи 

зростання цін. Закупівельні ціни 

попереднього тижня коливалися в 

діапазоні 1500−1750 грн/т, на умовах 

СРТ. Варто зазначити, в деяких 

випадках переробники пропонували 

1900−2000 грн/т, на умовах СРТ. 

Закупівельні ціни експортерів в 

портах мали вузький діапазон – 1730−1750 грн/т, але варто зазначити, що реальних закупівель 

даної зернової майже не проводяться. На умовах поставки FOB Україна ціни схильні до 

зниження. Минулого тижня середня ціна становила 245 дол./т. 


