
                       
 

 

Виробництво 

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на 4 

жовтня 2013 року соняшника обмолотили на площі 2,721 млн га, це 55% від прогнозованої. 

Зокрема, зібрали 5,127 млн т нового врожаю. Середня врожайність – 18,8 ц/га (торік – 15,6 ц/га). 

Сою, на згадану дату, вже обмолотили 382 тис. га (28% прогнозованих площ та 767 тис. т). 

Середня врожайність – 20,1 ц/га. Найбільше сої зібрали в Хмельницькій області – 180,1 тис. т з 

73,2 тис. га. А от найбільшу врожайність зафіксували в АР Крим – 30,2 ц/га. 

Відповідно до інформації Мінагро, на 4 жовтня посіяли 839 тис. га (92% від прогнозу) 

озимого ріпаку. Згідно з офіційним прогнозом, озимим ріпаком займуть 911 тис. га. 

 

 

Перебіг жнив станом на 4 жовтня 

 Зібрана площа, 

тис. га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

тис. т 

Урожайність, 

ц/га 

- соняшник 2721 55 5127 18,8 

- соя 382 28 767 20,1 

 

Експорт 

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

початку 2013/2014 маркетингового року, станом на 4 жовтня, сягає близько 1,44 млн т. Нині з 

країни активно вивозять ріпак, з початку 2013/2014 МР його експорт склав 1,43 млн т. Сої ж 

продано за кордон 22,5 тис. т.  

 

Поточна ситуація 

На ринку олійних минулий тиждень відзначився збільшенням закупівельних цін від 

переробників та стабільністю цін пропонованих експортерами. Ціна насіння соняшнику 

збільшилася через високий попит зі сторони переробних підприємств при низькій пропозиції на 

ринку, Причина — несприятливі погодні умови, які заважають збиральній кампанії.  
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Насіння соняшнику Ріпак технічний Соя 

Так, ціна на насіння соняшнику була 2850 

– 3100 грн/т на умовах СРТ. Варто 

зазначити, що він на ринок поступав в 

обмеженій кількості та малотоннажними 

партіями.  

В подальшому варто очікувати зниження 

ціни через збільшення пропозиції на ринку, 

але великий попит зі сторони переробних 

підприємств утримає ціни і зниження буде 

незначним. 

Ринок соєвих бобів характеризувався 

минулого тижня обмеженою пропозицією. 

Так, незважаючи на поліпшення погодних 

умов і відновлення збиральних робіт 

минулого тижня, пропозиція сої на ринку 

істотно не зросла. Така ситуація була 

зумовлена тим, що багато аграріїв в умовах, 

що склалися, в першу чергу, поспішали 

прибирати соняшник і кукурудзу. Таким 

чином, пропозиція сої на ринок надходила 

невеликими партіями і ціни досягали 

4300 грн/т на умовах самовивозу з господарства.  

При низькій пропозиції на ринку склався високий рівень попиту зі сторони переробних 

підприємств. Переробники, які терміново потребували сировину, були змушені підвищувати 

закупівельні ціни. Так, на кінець звітного тижня закупівельні ціни були в діапазоні 3650 – 

4100 грн/т на умовах EXW, залежно від регіону.  

Ринок насіння ріпаку продовжує бути мало активним, що зумовлено утриманням 

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

компанії, збільшилися вслід за експортними цінами та загальними світовими тенденціями. 

Переробні підприємства конкуруючи з експортерами також були змушені збільшити 

пропоновані ними ціни. Зважаючи на обмежені запаси олійних в середині країни, аграрії 

вважають пропоновані закупівельні ціни занизькими і реалізують, в більшості випадків, насіння 

за ціною 4000 грн/т на умовах самовивозу з господарства. 

 


