
                       
 

Виробництво 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 5 вересня збирання 

соняшнику триває. Його обмолотили на площі 994 тис. га, зібравши 1,58 млн. т при середній 

урожайності 15,9 ц/га. Втім, у західному регіоні та в Харківській області, яка є одним із лідерів 

за посівами цієї культури, збирання ще не почали. На півдні ж України соняшник зібрали вже 

майже з третини посівів. 

На згадану дату обмолотили 91 тис. га (7% прогнозованих площ) посівів сої, намолотивши 

164 тис. т при середній урожайності 18,1 ц/га. Найбільшу врожайність зафіксували в 

Херсонській області – 34,2 ц/га, а найменшу — в Донецькій – 9,8 ц/га. 

У країні триває сівба озимого ріпаку (під урожай 2014). Відповідно до інформації Мінагро, 

на 5 вересня посіяли 481 тис. га (52% від прогнозу). Згідно з офіційним прогнозом, озимим 

ріпаком займуть 924 тис. га. 

 

Перебіг жнив станом на 5 вересня 

 Збірна площа, 

тис. га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

тис. т 

Урожайність, 

ц/га 

- соняшник 994 20 1578 15,9 

- соя 91 7 164 18,1 

 

Експорт 

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, експорт олійних культур із 

початку 2013/2014 маркетингового року (на 30 серпня) сягає 750,5 тис. т. Нині з країни активно 

вивозять ріпак, з початку 2013/2014 МР його експорт  склав 746,4 тис. т. Сої ж упродовж двох 

місяців продано за кордон 4,1 тис. т. 

Експорт олійних у 2012/2013 МР, тис. т 

  Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Всього 

Олійні 51,7 208,7 407,8 441,8 249,5 282,1 355,6 287,1 194,1 182,6 65,6 2726,6 

Ріпак 49,4 204,1 342,8 260,2 37,8 91,1 140,4 101 9,9 17,7 9,4 1263,8 

Соя     43,5 144,5 179,4 170,5 202,9 164,9 169 160 50,4 1285,1 

Соняшник     5,9 28,1 24,8 17,3 9,6 19,4 14,4 3,5 4,9 127,9 

Льон     10,7 5,8 6,2 2,4 1,9 0,6 0,4 0,6 0,3 28,9 

Гірчиця 2,3 4,6 5 3,1 1,3 0,9 0,8 1,1 0,6 0,9 0,5 21,1 

 



                       
 

Поточна ситуація 

Минулого тижня ціна насіння соняшнику 

дещо збільшилася. Причина в тому, що багато 

переробних підприємств починають новий сезон 

і намагаються створити запаси сировини. Також 

на ціну вплинула несприятлива погода, яка 

перешкоджала збору нового врожаю. Так, ціна 

на насіння соняшнику була в діапазоні 2500-

2850 грн/т на умовах EXW.  

На ринку соєвих бобів на минулому тижні 

цінова тенденція була спадною. Передовсім це 

зумовлено більшою кількістю пропонованих 

партій сої нового врожаю внаслідок того, що 

збиральна кампанія 2013-го набирає темпів. Також слід зазначити, що ініціаторами 

здешевлення переважно були великі переробні підприємства. Закупівельні ціни були в діапазоні 

3600-4000 грн/т на умовах EXW, залежно від 

регіону. Що стосується якості пропонованих 

партій сировини, то вона, переважно, 

оцінювалася як задовільна (нерідко вміст 

протеїну фіксували на рівні 34%). 

Згідно з попередніми прогнозами, починаючи 

з вересня, ціна попиту зменшилася до 3500-4000 

грн/т без урахування вартості доставки. 

На ціноутворення вплинули такі фактори: 

- сезонний дефіцит соєвих бобів; 

- низька активність ринку. 

Закупівельні ціни на ріпак залишилися 

стабільними. Минулого тижня закупівельні ціни змінювалися в межах 3250-3500 грн/т на 

умовах EXW, залежно від регіону. Закупівельна ціна експортерів на кінець тижня дещо 

збільшилась через досить стабільну цінову ситуацію на зовнішніх ринках. Зокрема 

експортоорієнтовані компанії пропонували за нього 3300-3470 грн/т на умовах СРТ. 

 


