
                       
 

Виробництво 

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

17 жовтня 2013 року соняшнику обмолотили на площі 4,2 млн га, це 86% від прогнозованого. 

Зокрема, зібрали 8,6 млн т нового врожаю. Середня врожайність ― 20,6 ц/га (торік ― 16,4 ц/га). 

Сою, на згадану дату, вже обмолотили на 865 тис. га (64% прогнозованих площ та 1,7 млн т). 

Середня врожайність ― 20 ц/га. Найбільше зібрали в Хмельницькій області ― 320,7 тис. т з 

132,9 тис. га. А от найбільшу врожайність зафіксували в Херсонській області ― 33,6 ц/га. 

Добігає до завершення посівна озимого ріпаку. Так,  Мінагро, на 17 жовтня посіяли 

882 тис. га озимого ріпаку. Згідно з офіційним прогнозом, цією культурою засіють 911 тис. га. 

 

Перебіг посівної озимого ріпаку станом на 17 жовтня 

Область Прогноз, тис. 

га 

Фактично посіяно 

тис. га 

% до прогнозу 

АР Крим 14,5 16,7 115,2 

Вінницька 80,4 72,3 89,9 

Волинська 21,0 22,6 107,6 

Дніпропетровська  67,0 63,3 94,5 

Донецька 5,4 10,1 187,0 

Житомирська  26,7 24,7 92,5 

Закарпатська  0,7 0,7 100,0 

Запорізька  29,6 31,7 107,1 

Івано-Франківська 19,1 25,3 132,5 

Київська 36,2 36,2 100,0 

Кіровоградська 55,3 44,0 79,6 

Луганська 1,3 2,1 161,5 

Львівська 48,7 49,2 101,1 

Миколаївська 50,0 52,0 104,0 

Одеська 128,7 117,6 91,4 

Полтавська 16,1 16,1 100,0 

Рівненська  19,0 19,0 100,0 

Сумська 20,1 19,2 95,5 

Тернопільська 51,6 48,9 94,8 

Харківська 8,3 14,8 178,3 

Херсонська 51,2 51,5 100,6 

Хмельницька  60,5 60,5 100,0 

Черкаська 60,3 43,8 72,6 

Чернігівська 29,0 29,0 100,0 

Чернівецька   10,2 10,2 100,0 

Всього 911 882 97 

 

Перебіг жнив станом на 17 жовтня 

С/г культура Зібрана площа, 

тис. га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

тис. т 

Урожайність, 

ц/га 

Соняшник  4195 86 8640 20,6 

Соя  865 64 1728 20 

 

Експорт 

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

початку 2013/2014 маркетингового року, станом на 14 жовтня, сягає близько 1,5 млн т. Нині з 

країни активно вивозять ріпак, з початку 2013/2014 МР його експорт склав 1,47 млн т. Сої ж 

продано за кордон 40,5 тис. т.  
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Поточна ситуація 

Минулого тижня ціна на насіння 

соняшнику поводила себе по-різному. 

Причина — високий попит від переробних 

підприємств та збільшення пропозиції, що 

викликана сприятливими для збору урожаю 

погодними умовами. Варто зазначити, що на 

ринок найчастіше потрапляє насіння 

соняшнику завищеної вологості. Враховуючи 

жорстку конкуренцію на сировинному ринку, 

багато переробників олійноробного сектора 

змушені підвищувати ціни. Таким закупівельні 

ціни насіння соняшника варіювалися в 

діапазоні 3200−2300 грн/т на умовах СРТ.  

Ціна FOB Україна упродовж тижня 

збільшилась на 5доларів до 435 дол./т.  

Враховуючи високу конкуренцією на ринку 

і бажання переробників сформувати достатню 

сировинну базу за прийнятними цінами в 

подальшому варто очікувати збільшення 

закупівельних цін у даному сегменті ринку. 

Ринок соєвих бобів поводить себе 

різнонаправлено. Мінімальні ціни знизилися 

до 3400 грн/т. В основному минулого тижня переробні підприємства пропонували за сою  

3600–3900 грн/т на умовах EXW. Варто зазначити, що в окремих випадках за великі партії 

якісного олієнасіння переробні підприємства були готові заплатити більше 4000 грн/т.  

Експортоорієнтовані компанії минулого тижня закупівельні ціни не переглядали.  

Середня ціна FOB Україна на початку тижня зросла до 455 дол./т та протрималась на 

фіксованому рівні до кінця звітного періоду.  

Враховуючи зниження цін на продукти переробки сої, на сировинному ринку варто 

очікувати зниження закупівельних цін. Але, враховуючи низьку якість пропозиції соєвих бобів, 

на ринку може створитися конкуренція між переробними підприємствами за якісну сировину, 

що утримає ціну якісного олієнасіння на високому рівні (більше 4000 грн/т). Ціну на сою також 

стримуватиме високий попит на соєву олію. 

Ринок насіння ріпаку залишається малоактивним, що зумовлено утриманням пропозиції 

насіння зі сторони аграріїв. Закупівельні ціни, які пропонували експортоорієнтовані компанії, 

збільшилися вслід за експортними цінами та загальними світовими тенденціями. Зважаючи на 

обмежені запаси олійних в середині країни, аграрії вважають пропоновані закупівельні ціни 

занизькими і здебільшого продають, насіння за ціною 4000 грн/т на умовах самовивозу з 

господарства. Закупівельні ціни, які пропонують компанії, минулого тижня були у діапазоні від 

3450–3650 грн/т. В окремих випадках експортоорієнтовані компанії пропонували 3750 грн/т на 

умовах СРТ-порт. 

 


