
                       
 

 

 

 

Експорт 

Станом на 1 квітня з початку 2012/2013 МР Україна експортувала 19,4 млн т, що на 24,7% 

більше аналогічного показника минулого року. Як наголошується в повідомленні, за вказаний 

період на зовнішні ринки поставлено 6,3 млн т пшениці (з них 5,4 млн т - продовольчої), 2 млн 

т ячменю, 10,77 млн т кукурудзи. 



                       
 

За інформацією МінАПіП, до зазначеної дати в портах знаходяться більше 1 млн т зерна, в 

тому числі 170 тис. т пшениці, 80 тис. т ячменю і 827 тис. т кукурудзи. 

 

Запаси 

В Україні продовжують скорочуватись запаси зернових та олійних. Так, станом на 1 

березня 2013 року наявність зернових та насіння соняшнику на всіх (сільськогосподарських, 

зберігаючи та переробних) підприємствах на 37,1% менше порівняно з попереднім роком. 

Найбільш відчутне скорочення запасів спостерігається в сегменті пшениці – 47,8% порівняно 

з попереднім роком. 1-го березня в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 

1686,4 тис. т пшениці, в зберігаючи та переробних підприємствах – 2517,7 тис. т. Таке 

скорочення пояснюється значним скороченням урожаю в 2012/2013 МР (-30% відносно 

попереднього) та інтенсивним експортом зернової. 

Наявність ячменю в усіх підприємствах також скоротилась, порівняно з аналогічною 

датою 2012 року на 36,5% - до 1347,4 тис. т. Наявність даної зернової на переробних 

підприємствах близька до мінімуму минулого року – 108,6 тис. т. Така ситуація склалась через 

високу ціну на зернову та стримування її на ринку виробниками через небажання збувати 

ячмінь за більш доступними для переробників цінами. 

У зв’язку з низькою урожайністю запаси кукурудзи менші на 31,9%. Так запаси кукурудзи 

в усіх підприємствах станом на 1 березня 2013 року складають 6623,2 тис. т. У тому числі в 

сільськогосподарських підприємствах – 2859,7 тис. т, в зберігаючих підприємствах – 3043,4 

тис. т, в переробних – 720,1 тис. т. 

 

Що стосується торгово-закупівльної діяльності на внутрішньому ринку, то на ринку 

зернових відмічається збільшення торгової активності аграріїв та пониження цін в усіх 

сегментах зернового ринку. 

На ринку фуражної пшениці по мірі необхідності отримання оборотних коштів для 

підготовки до весняно-польових робіт утримувачі пшениці поновлювали її продажу. Також 

окремі сільгоспвиробники знижували відпускні ціни на зернову. В цілому, в даному сегменті 

ринку відзначалося зростання торгово-закупівельної активності. 

Ринку кукурудзи було характерно зниження активності експортно-орієнтованих компаній 

через сформовані партії. Переробні підприємства користуючись нагодою знизивши ціну 

активно закуповували зернову у умовах насиченого пропозицією ринку. Як і на загальному 

ринку зернових аграрії активно здійснювали торгівельну діяльність, та погоджувались 

понижувати ціни пропозиції.  

На ринку ячменю за рахунок попередніх закупівель більшість переробних підприємств 

зупинили закупівельну діяльність. Це дало змогу іншим переробникам знизити ціни попиту, 

адже виробники через потребу оборотних коштів на весняно-польові роботи активізували 

пропозицію на ринку яка покривала попит. 


