
7 червня 2017 р. в ГС «Аграрний союз України» відбулось чергове 

засідання незалежної Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку 
за участю представників Аграрного союзу України, СГОК «Козацький зерновий союз» 

інформаційного ресурсу «Аграрний центр Комунікація», аналітичного центру 
«УкрАгроКонсалт», незалежних експертів. За результатами засідання надаємо: 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ* 

(Інформація подається станом на 7 червня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на пшеничному ринку продовжили знижуватись, що 

відповідає нашим очікуванням. Так, на умовах поставки EXW-елеватор продовольча 
пшениця втратила 100-150 грн/т, фуражна 150 грн/т, на СРТ-порт мінус 100 грн/т 
продовольча і мінус 150-200 грн/т фуражна пшениця, на умовах поставки FOB-порти 

Чорного моря змін не відбулось, але зросли на 1-2$/т ціни пшениці 3 класу та фуражу 
нового врожаю (табл.1). Торгівля пшеницею старого врожаю поступово скорочується, 

більшість закупівельних компаній знаходяться  в очікуванні нового врожаю. Свій 
вплив на зниження цін також чинить помірне укріплення гривні.   
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) липневий ф’ючерсний контракт за тиждень 

прибавив 2,2$/ під впливом інформації стосовно погіршення посівів пшениці в США . 
 

Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.05.2017 07.06.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

31.05.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4600-4850 4450-4750 (-150) – (-100) 

фуражна грн./т 4100-4350 3950-4200 (-150) – (-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4900-5100 4800-5000 (-100)– (-100) 

фуражна грн./т 4400-4650 4250-4450 (-150) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  

$/т 
185-187 (чер) 

 

185-187 (чер) 

177-179 

(лип/сер) 

без змін 

 

3 клас  

$/т 
178-181 (чер) 

167-169 
(лип/сер) 

178-181 (чер) 
168-171 

(лип/сер) 

без змін 

(+1) – (+2) 

фуражна  

$/т 
175-177 (чер) 

162-164 
(лип/сер) 

175-177 (чер) 

163-166 
(лип/сер) 

без змін 

(+1) – (+2)  

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  
пшеницю м`яку червону озиму,  

США  

$/т 

157,8 (лип) 160 (лип) +2,2 

 



На наступному тижні на ринку пшениці залишатимуться знижувальні 
тенденції. На пшеницю нового врожаю зниження цін не очікується. 

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь продовжили знижуватись. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200 грн/т, на CРТ-порт на 50 
грн/т, ціни на умовах FOB (порти Чорного моря) додали 5$/т до нижньої цінової межі 

(табл.2). Ситуація на ринку ячменю залишається стабільною - торгівельна діяльність 
низька. Зниження цін на ринку ячменю загалом відбулось за рахунок зниження цін на 
пшеницю.  

 

Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
31.05.2017 07.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
31.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3750-4000 3550-3800 (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4050-4250 4000-4200 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

150-159 

(чер/лип) 

155-159 

(чер/лип) (+5) – 0 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

 

 

Кукурудза 
Як ми і зазначали на ринку кукурудзи збереглась тенденція до зниження. Так, 

на умовах EXW-елеватор ціни просіли на 50 грн/т, на СРТ-порт на 50 грн/т (верхня 
ціна), на FOB (порти Чорного моря) на 1$/т зросла нижня цінова межа (табл.3). 

Наближення нового врожаю та наявність пропозицій на ринку тиснуть на закупівельні 
ціни, підтримуючим чинником залишається попит, хоча і він поступово скорочується.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерс на кукурудзу з поставкою в липні зріс на 

4 $/т за підтримки ринку пшениці та експортних показників.  
 

Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.05.2017 07.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
31.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4550 4300-4500 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4700-4850 4650-4850 (-50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 170-173 (чер) 171-173 (чер) (+1) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 144,5 (лип) 148,5 (лип) +4 

 
На наступному тижні на внутрішньому ринку кукурудзи прогнозується 

подальше зниження цін.  
 

Соняшник 
 

За минулий тиждень ціни на ринку соняшника продовжили знижуватись. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 100 грн/т, інші базиси поставки 
змін не зазнали (табл.4). Основними факторами тиску на насіння виступають ринок 

соняшникової олій, наближення нового врожаю, збільшення пропозицій. З іншого 
боку, втримує ціни на існуючому рівні окремі переробні підприємства, про що ми 
зазначали у минулому звіті.  



Соняшникова олія з поставкою в червні на українському FOBі втратила 5$/т, 
відповівши на зниження олійних цін на європейському ринку – мінус 7$/т, а також  
ринку пальмової та соєвої олії. 

 
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 31.05.2017 07.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

31.05.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10700  10300-10600  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10600-11000 10600-11000 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 370-380 (чер) 370-380 (чер) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

… … … 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     730-740 
(чер)     725-735 (чер) (-5) – (-5) 

Європа (FOB порти) $/т 780-790 (чер) 
773-783 

(чер/лип) (-7) – (-7) 

 

На наступному тижні на ринку соняшника переважатимуть знижувальні 
тенденції. Певну підтримку цінам надаватимуть окремі переробні підприємства, які 

ще не в повному обсязі задовольнили свої потреби. 
 

Ріпак 
 
На внутрішньому ринку ріпаку цінових змін не відбулось, при цьому ріпак 

нового врожаю на експортному ринку зріс на 10$/т. 
 Так, на французькій біржі MATIF серпневий ф’ючерс втратив 0,25 EUR/т . 

Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
31.05.2017 07.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
31.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10200-10800 
н.в. 

10200-10800 
н.в. 

без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10800-11300 
н.в. 

10800-11300 
н.в. 

без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 385-395 (лип) 
н.в. 

395-405 (лип) 
н.в. (+10) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 355,25 (сер) 355 (сер) -0,25 

 
 

Соя 
 
За минулий тиждень ціни на ринку сої переважали знижувальні тенденції. 

Так, на умовах поставки  EXW-елеватор ціни просіли на 100 грн/т, на СРТ-завод на 
100 грн/т знизилась нижня цінова межа та на 100 грн/т зросла верхня, на умовах FOB 

(порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.6). Така ситуація на ринку склалась за 
рахунок намагань окремих переробних компаній закупити більше об’ємів олійної 
шляхом збільшення ціни. Але переважаючими чинниками на користь зниження цін 

виступає наближення нового врожаю, світові тенденції та коливання гривні. 
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ)  соєвий ф’ючерс з поставкою в липні 

прибавив на 4$/т за рахунок технічних факторів. 



Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

31.05.2017 07.06.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 31.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11200-11500 11100-11400 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11400-11700 11300-11800 (-100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 370-375 (чер) 370-375 (чер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 335,3 (лип) 339,3 (лип) +4 

 

На наступному тижні очікується збереження сьогоднішньої тенденції н ринку 
сої, тобто переважатиме знижувальна тенденція.  

 

* Інформація, наведена в бюлетені, надана експертами незалежної 
Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку і слугує орієнтиром 

для прийняття самостійних рішень керівниками підприємств. 
 

 

 


