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КВІТЕНЬ 

Початок війни фактично паралізував молочний бізнес. Проблеми з реалізації молока та 

логістичні колапси були проблемою номер один. Найбільший удар на себе взяли, звісно, 

господарства на тимчасово окупованих та прилеглих територіях. Від того закупівельні 

ціни на молоко в низці регіонів полетіли стрімко вниз, втративши в межах 10% на 

ґатункові. Окремі господарства навіть за екстра-ґатунок могли отримати не більше 5 

грн/кг (за умови реалізації молока населенню), а дехто був змушений просто виливати 

молоко, яке не вдавалося роздавати людям та військовим. 

Ситуація на ринку сирого молока у другій декаді квітня розвивалася в тонах дуже 

стриманого оптимізму. 

Молокопереробні підприємства на звільнених територіях відновлюють тимчасово 

зупинену роботу або нарощують втрачені під час бойових дій обсяги переробки. 

Паралельно відновлюються канали реалізації, оскільки торгівельні мережі відновлюють 

роботу своїх магазинів на звільнених територіях і напрацьовують нові чи відновлюють 

попередні логістичні коридори. 

Відтак, на ринку почало відчуватися відновлення попиту на молочну продукцію та 

покращення умов її збуту в деокупованих областях. Зі зростанням попиту і обсягів 

реалізації спостерігаємо зростання цінової пропозиції на молоко-сировину. Звісно це не 

довоєнні ціни, але й не ціни перших тижнів у 8 грн. 

Ціна на молоко наразі формується більшою мірою за територіальним принципом. Чим 

ближче до зони бойових дій і більші проблеми з реалізацію, тим ціни нижчі. 

Середні ціни на молоко станом на 20 квітня характеризуються на наступному рівні: 

• екстра — 10,13 грн/кг, 

• вищий — 9,88 грн/кг, 

• перший — 9,40 грн/кг (без урахування ПДВ). 

Але знову ж таки варто наголосити, що діапазон значно ширший — від 9,50 до 10,70 

грн/кг (без урахування ПДВ) за екстра. 

При цьому, собівартість виробництва молока невпинно зростає — суттєво зросли ціни на 

паливо та ветеринарні препарати. А блокада експорту, як молочної продукції так зернових 

та олійних позбавляє господарства обігових коштів. Березень був нетиповим для аналізу 

виробничої собівартості. Це пов’язано з переглядом кормового раціону, скорочення 

кількості доїнь, змінами у структурі виплати заробітних плат, і характером реалізації 

молока-сировини (продаж на переробний завод, ринок чи безоплатна передача у вигляді 

гуманітарної допомоги). Тому поки що, говорити про її середні показники зарано. 

В найближчому майбутньому ринок буде розвиватися під тиском наступних чинників: 

характер та інтенсивності воєнних дій, розблокування морських портів та вирішення 

питань з експортом молочних продуктів. Питання собівартості наразі виглядає, як 

сніговий ком, який накопичується при відсутності достатнього рівня закупівельних цін. 


