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КВІТЕНЬ 

Закупівельні ціни на молоко під тиском сезонного зростання виробництва невпинно 

падають. Навіть попри позитивні тенденції світового ринку. 

За підсумками квітня середня ціна на молоко склала 9,12 грн/кг (з урахування ПДВ), що на 

44 копійки нижче ціни квітня. Вищий ґатунок переробники купували в середньому за 9,01 

грн/кг (-12 коп.), а перший за 8,40 грн (-44 коп.). 

Травень почався з продовження цінового падіння. Екстраґатунок коштував 8,85 грн/кг, що 

на 23 коп. нижче ціни кінця квітня, вищий — 8,30 грн/кг (-64 коп.), а перший — 7,90 грн/кг 

(-81 коп.). 

Переробники пояснюють це надлишком пропозиції молока на ринку. Але, як відомо, 

сезонності в промисловому молочному тваринництві немає. Господарства забезпечують 

стабільне постачання молока протягом всього року, на відміну від присадибників. 

Сезонність виробництва молока, тис. т 

 

При цьому, якщо в літній період господарства населення практикують випас, то промислові 

господарства продовжують годувати худобу сталим кормовим раціоном, який останнім 

часом значно подорожчав. Протягом останніх декількох місяців ціна на концентровані 

корми катастрофічно підскочила. До прикладу, соняшниковий шріт від листопада 2017 

року подорожчав на 78,3% — 7666,7 грн/т, соєвий шріт — на 16,7% — до 14 000 грн. Як 

відомо, 70% у структурі собівартості складають саме корми. Відповідно, рентабельність 

молочного тваринництва знову в мінусі. 

Підтримку цінам не надають навіть позитивні тенденції світового ринку. До прикладу, 

середнє значення Індексу цін ФАО на молочну продукцію продовжує збільшуватися третій 

місяць поспіль, і у квітні склало 204,1 пункту, що на 6,7 пункту (3,4%) вище рівня березня. 

Таким чином, значення індексу виявилося більш ніж на 11% вищим за рівень квітня 

минулого року. Тенденція до зростання цін пояснюється стійким імпортним попитом на всі 
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види молочної продукції, а також побоюваннями на ринку в зв'язку з можливим 

скороченням експортної пропозиції в Новій Зеландії після більш значного, ніж очікувалося, 

зниження виробництва молока. 

Підтвердженням позитивних трендів також є середнє значення ціни на молоко від IFCN, 

яке за підсумками березня склало 35,1 дол./100 кг ЕСМ (жир 4%, білок 3,3%), тоді як у січні 

було на рівні 31,9 євро. 

Українські переробники ж пояснюють зниження цін перекриттям «сирних схем» та 

низькою експортною ціною на решту української молочки. Хоча закріплення цінових 

позицій на світових торгових площадках зовсім скоро може позбавити їх будь—яких 

відмовок. 


