
14 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 14 червня 2017 року) 
 

 Пшениця 
Як ми і очікували, ціни на українську пшеницю за тиждень знизились. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт по 50 грн/т втратила продовольча та 
фуражна пшениця, на умовах поставки FOB-порти Чорного моря змін не відбулось, 
експортні ціни нового врожаю прибавили  2$/т на 2 клас, 2-3$/т  на 3 клас та 1$/т  на 

фураж (табл.1). Зниження цін на старий врожай пшениці пояснюється скороченням 
торгівельної діяльності на фоні наближення нового врожаю, тиску на ціни продовжує 

додавати укріплення національної валюти. 
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) липневий ф’ючерсний контракт за тиждень 
прибавив 3,5$/ під впливом інформації стосовно погіршення посівів пшениці в США. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
07.06.2017 14.06.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
07.06.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4450-4750 4400-4700 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 3950-4200 3900-4200 (-50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4800-5000 4800-5000 без змін 

фуражна грн./т 4250-4450 4200-4400 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  

$/т 

185-187 (чер) 

177-179 

(лип/сер) 

185-187 (чер) 

179-181 

(лип/сер) 

без змін 

(+2) – (+2) 

3 клас  

$/т 

178-181 (чер) 
168-171 

(лип/сер) 

178-181 (чер) 
170-174 

(лип/сер) 

без змін 

(+2) – (+3) 

фуражна  

$/т 
175-177 (чер) 

163-166 

(лип/сер) 

175-177 (чер) 
164-167 

(лип/сер) 

без змін 

(+1) – (+1)  

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

$/т 
160 (лип) 163,5 (лип) +3,5 

 



На наступному тижні на ринку пшениці залишатимуться знижувальні 
тенденції. 

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь втратили 50 грн/т на умовах 

поставки EXW-елеватор та CРТ-порт на 50 грн/т (табл.2). Ситуація на ринку ячменю 
залишається стабільною - торгівельна діяльність низька.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

07.06.2017 14.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

07.06.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3550-3800 3500-3750 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4000-4200 3950-4150 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 155-159 

(чер/лип) 

183-186 (чер) 
174-177 

(лип/сер) … 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ринок кукурудзи практично не змінився, лише на умовах 

поставки СРТ-порт на 50 грн/т просіла верхня цінова межа (табл.3). Додає підтримку 
закупівельним цінам існуючий попит на кукурудзу, але переважуючими чинниками 
залишаються наближення нового врожаю, зміцнення гривні, суміжні ринки. 

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерс на кукурудзу з поставкою в липні зріс на 
1,5$/т за рахунок суміжних ринків. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
07.06.2017 14.06.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

07.06.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4300-4500 4300-4500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4850 4650-4800 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 171-173 (чер) 184-192 … 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 148,5 (лип) 150 (лип) +1,5 

 

На наступному тижні на ринку кукурудзи переважатимуть знижувальні 
тенденції. 

 

Соняшник 
 

За минулий тиждень на ринку соняшника істотних змін не відбулось. Так, 
зниження зазнали лише ціни на умовах поставки FOB(порти Чорного моря) мінус 5$/т 

(верхня ціна), ціни на інших умовах поставки не змінились (табл.4). Як ми 
попереджали в минулому звіті, стримуючим чинником виступили попит місцевих 
переробних підприємств, навіть на фоні зниження цін на ринку соняшникової олії – 

мінус 10$/т  на українському FOBі.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.06.2017 14.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 



07.06.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10600  10300-10600  без змін 

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

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 370-380 (чер) 370-375 (чер) 0 – (-5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

… … … 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     725-735 
(чер)     715-725 (чер) (-10) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 
773-783 

(чер/лип) 
770-780 

(чер/лип) (-3) – (-3) 

 

На наступному тижні на ринку соняшника переважатимуть знижувальні 
тенденції.  

 

Ріпак 
 
На внутрішньому ринку ріпаку цінових змін не відбулось . Ціни експортного 

ринку зросли на 5$/т, за підтримки росту на європейському ринку. Активно 

укладаються форвардні контракти на новий врожай.  
На французькій біржі MATIF серпневий ф’ючерс зріс на 4,25 EUR/т, по-

більшості за рахунок ринку сої. 
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.06.2017 14.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

07.06.2017 
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 395-405 (лип) 

н.в. 

400-410 (лип) 

н.в. (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 355 (сер) 359,25 (сер) +4,25 

 

 

Соя 
 

Як ми і очікували, за минулий тиждень ціни на ринку сої знижувались. Так, на 
умовах поставки  EXW-елеватор ціни просіли на 200 грн/т, на СРТ-завод на 100-200 

грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.6). На зниження 
цін впливає наближення нового врожаю, поступове скорочення попиту, укріплення 
гривні.. 

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ)  соєвий ф’ючерс з поставкою в липні 
прибавив на 3,3$/т під впливом побоювань щодо ускладнення погодних умов в 

соєвих регіонах США. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.06.2017 14.06.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 07.06.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11100-11400 10900-11200 (-200) – (-200) 



Україна  (СРТ завод) грн./т 11300-11800 11200-11600 (-100) – (-200) 

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

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 339,3 (лип) 342,6 (лип) +3,3 

 
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. 

 
 

 


