
                       
 

 

Виробництво 

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на 5 

вересня 2013 року зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) обмолотили на площі 10,7 

млн га, або на 96% прогнозованої. Зокрема, зібрали 32,8 млн т зерна нового врожаю. Середня 

врожайність – 30,7 ц/га (торік – 25,7 ц/га). 

Також на більшості територій України почали збирати кукурудзу. Зокрема, на згадану дату, 

вже обмолотили 61 тис. га (1,2% прогнозованих площ та 318 тис. т). Середня врожайність – 

52,2 ц/га. Найбільше кукурудзи зібрали на Київщині – 62 тис. т з 10 тис. га. А от найбільшу 

врожайність зафіксували в АР Крим – 127,1 ц/га. 

Перебіг жнив станом на 5 вересня: 

 Збірна площа, 

млн га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

млн т 

Урожайність, 

ц/га 

Зернові та зернобобові 

культури – всього 

10,68 96 32,8 30,7 

- просо 0,06 57 0,082 13,8 

- гречка 0,086 45 0,106 12,4 

Кукурудза 0,061 1,2 0,318 52,2 

 

Експорт 

Відповідно до інформації Міністерства аграрної політики та продовольства експорт зерна з 

початку 2013/2014 маркетингового року (МР) на 30 серпня сягнув 3,596 млн т. 

З початку МР Україна експортувала 1,71 млн т пшениці (зокрема 1,316 млн т 

продовольчої), 1,308 млн т ячменю, 564,9 тис. т кукурудзи та інші зернові культури. 

Мінагрополітики прогнозує, що 2013/2014 маркетингового року експорт зерна сягне 28 млн 

т. 

Відомство продовжило меморандум із зернотрейдерами щодо узгодження обсягів експорту 

зернових культур на 2013/2014 МР. 

 

Поточна ситуація на ринках 

Ринок фуражної пшениці залишається 

стабільним. У середньому по Україні ціна на 

пшеницю групи Б коливається в діапазоні від 

1300 грн/т до 1600 грн/т на умовах СРТ, що на 

100 грн/т більше, ніж минулого тижня. Це 

пояснюється тим, що багато переробних 

компаній почали закуповувати сировину для 

своєї діяльності. 

Експортоорієнтовані компанії минулого 

тижня  дещо зменшили закупівельні ціни на 

пшеницю. Причиною стало те, що вони вже 

сформували необхідні запаси даної зернової. Отож ціна була в межах 1240-1500 грн./т. Нині 

виробникам зернових не вдається відчутно стримати здешевлення, бо вони мусять звільняти 

зберігаючи приміщення для нового врожаю соняшнику й кукурудзи. 



                       
 

Фактори зниження: 

- щедрий урожай зернових у світі 

(2013/2014 МР); 

- спад світових цін на пшеницю. 

Фактори росту: 

- утримання пропозиції аграріями; 

- обмежена пропозиція фуражної пшениці 

на заході країни; 

- активний світовий попит на пшеницю; 

- зниження прогнозу валового збору 

зернових деякими світовими агентствами. 

На ринку ячменю минулого тижня 

спостерігалося збільшення попиту з боку переробних підприємств. Так, закупівельні ціни, які 

вони пропонували,  переробні підприємства зросли до 1350-1750 грн/т на умовах СРТ.  

Закупівельні ціни експортерів зменшилися до 1460–1650 грн/т, залежно від регіону. Варто 

зазначити, що чимало операторів ринку не потребували ячменю, бо вже сформували 

відповідний резерв. 

Фактори росту: 

- обмежена пропозиція якісного зерна; 

- стабільність світового ринку; 

- достатній світовий попит. 

Фактор зниження: 

- збільшення пропозиції на ринку. 

Поява зерна нового урожаю не активізувала 

ринок кукурудзи. Попередні ціни на кукурудзу 

врожаю 2013 року коливаються в діапазоні 900-

1200 грн/т на умовах СРТ. Попит досить малий 

через якісні характеристики (здебільшого 

вологість пропонованого зерна перевищує 19%). 

Переробні підприємства, яким треба сировина, продовжують скуповувати кукурудзу 

минулорічного врожаю за попередніми цінами (1500-1850 грн/т на умовах EXW).  

Минулого тижня експортоорієнтовані компанії декларували закупівельні ціни на рівні 1250 

грн/т на умовах СРТ-порт, але вони зазначають, що у майбутньому ціна нового урожаю може 

знизитися до 800 грн/т. 


