
                       
 

 

 

 

 

 

Виробництво 

З результатів аналізу ринку олійних варто відзначити, що ріпак в Україні перестає бути однією з 

пріоритетних культур. За офіційними даними, урожай ріпаку 2012 року став мінімальним за останні 

п'ять років і склав близько 1,2 млн т. У підсумку, у світовому масштабі Україні належить всього 2% 

сумарного виробництва ріпаку, і це при тому що наша держава посідає одне з провідних місць серед 

експортерів цієї олійної в Європу. 

У 2012 році урожай сої склав 2,5 млн т. В кінці лютого заступник начальника відділу зернових та 

технічних культур Департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики і продовольства 

України Леонід Сухомлин заявив, що в України існує план збільшення виробництва даної культури до 

5,1 млн т до 2018 року. Зокрема, він уточнив, що планується збільшення площ посівів сої до 2 млн га (у 

2012 році - 1,3 млн га). А також використання новітніх технологій для збільшення врожайності сої на 

25% - до 2,5 т/га (у 2012 р. - 2 т/га). Згідно з офіційними даними, Україна входить до десятки 

найбільших виробників сої в світі. Кількість сільгоспвиробників, які займаються вирощуванням сої в 

нашій державі, постійно зростає. На сьогодні за сучасними технологіями сою в Україні вирощують 

майже 7 тис. господарств. 
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В поточному сезоні посівні площі під соняшником склали 5,13 млн. га, що на 8% більше ніж в 

попередньому (4,7 млн. га). Середня врожайність насіння соняшнику в 2012/2013 МР склала 17 ц/га 

проти 20 ц/га в 2011/2012 МР. Несприятливі погодні умови позначилися також і на якісних 

характеристиках насіння соняшнику. Зокрема, учасники ринку відзначали велику кількість олієнасіння 

з низькою олійністю, яка в деяких випадках не перевищувала 38-40%.У підсумку в 2012 році, 

незважаючи на всі песимістичні прогнози, в Україні був зібраний досить високий за останні кілька 

сезонів і невисокий в порівнянні з минулим сезоном урожай соняшнику, який склав 8,6 млн т (проти 

9,4 млн. т в 2011/2012 МР). 

Експорт 

Станом на 19 березня з початку поточного маркетингового року з України було експортовано 1209,3 

тис. т рапсу і 1111,4 тис. т сої, що в цілому на 31,2% більше, ніж в аналогічному періоді 2011/2012 МР 

(1769,2 тис. т). Експорт насіння соняшнику з 1 вересня 2012 року по 19 березня 2013 склав 105,3 тис. 

т, що на 6,4 тис. т більше, ніж за той же період минулого сезону. 

З початку березня на експорт на експорт 3,2 тис. т ріпаку, 123,9 тис. т сої та 11,1 тис. т соняшнику. 

Поточна ситуація на ринку 

На ринку насіння соняшника на минулому тижні продовжували домінувати раніше сформовані 

тенденції. Кількість пропозиції насіння продовжувала залишатися невеликою, при цьому ціни були 

піддані корегуванню в бік зниження. Ініціаторами зниження цін, як правило, продовжували виступати 

великі переробні підприємства. Так, на минулому тижні ціни пропозиції із закупівлі насіння 

соняшнику знижувалися на всіх умовах. Великі власники насіння соняшнику займали вичікувальну 

позицію і не пропонували наявні обсяги. Інші власники, озвучили досить високі відпускні ціни, які 

варіювалися в межах 5000-5050 грн/т без урахування вартості доставки. 

Упродовж минулого тижня на ринку соєвих бобів зберігалася досить стабільна цінова ситуація. Але 

спостерігалося зниження цін на сою на умовах FOB і СРТ-порт на експортному ринку з початку 

минулого тижня. Перш за все, внутрішній ринок відзначався стабільно високим попитом на сировину 

на тлі недостатньої кількості пропозицій в цілому і великих партій. Таким чином, торговельна 

діяльність на ринку соєвих бобів, як і тижнем раніше, здійснюється за цінами, як правило, в межах 

4150-4350 грн/т на умовах самовивозу з господарств (північні і західні області, а також Київська та 

Вінницька області), 4350 -4500 грн/т без урахування вартості доставки сировини (центральні і східні 

області) і 4450-4550 грн/т на умовах EXW (південні області). 

У той же час, варто відзначити, що переробні підприємства відзначали деяке зменшення кількості 

пропозиції у порівнянні з попереднім тижнем. Даний факт частково був викликаний вичікувальною 

позицією власників сировини, а також тим фактом, що основна частина аграріїв вже завершила 

підготовку до посівної кампанії. 

Впродовж минулого тижня спостерігалося зниження цін на насіння ріпаку. Така ситуація, в першу 

чергу, була обумовлена невисокою активністю торгово-закупівельної діяльності через малу кількість 

пропозицій сировини. При цьому покупці в більшості випадків  не переглядали ціни попиту в бік 

підвищення, вважаючи, що таким чином кількість пропозицій не зросте. Так, на минулому тижні ціни 

попиту основних покупців - експортно-орієнтованих компаній - озвучувалися в середньому не вище 

4400 грн/т на умовах франко-елеватор. 


