
12 липня 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 12 липня 2017 року) 
 

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

умовах поставки EXW-елеватор на 150 грн/т зросли ціни на продовольчу та на 100-
150 грн/т на фуражну пшеницю, на СРТ-порт продовольча пшениця додала 50-100 
грн/т, а фуражна 100-150 грн/т, на умовах поставки  FOB-порти Чорного моря ціни на 

новий врожай пшениці 2-го та 3-гр класу зросли на 6-7$/т, на фуражну пшеницю на 
3$/т (табл.1). Як і на минулому тижні зростання цін на українську пшеницю 

відбувається по-більшості за рахунок світових тенденцій, активності імпортерів, 
несприятливих погодних умов, що ускладнюють збір врожаю.   
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) липневий ф’ючерсний контракт втратив 1,4$. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
06.07.2017 12.07.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
06.07.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4500-4750 4650-4900 (+150) – (+150) 

фуражна грн./т 4100-4300 4200-4450 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4800-5050 4900-5100 (+100) – (+50) 

фуражна грн./т 4400-4550 4500-4700 (+100) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

186-189 

(лип/сер) 

192-195 

(лип/сер)  (+6) – (+6) 

3 клас  

$/т 
 

180-183 
(лип/сер) 

 
187-189 

(лип/сер)  (+7) – (+6) 

фуражна  

$/т 173-175 
(лип/сер) 

176-178 
(лип/сер) 

 

(+3) – (+3) 

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

США  

$/т 

198,1 (лип) 196,7 (лип) -1,4 

 
На наступному тижні на українському ринку пшениці переважатимуть 

зростаючі тенденції. 

 



Ячмінь 
Згідно наших очікувань, на ринку ячменю збереглась зростаюча цінова 

тенденція.  Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни зросли на 200 грн/т, на СРТ-
порт на 100-150 грн/т, на FOBі +1-+2$/т (табл.2). Підтримку цінам залишається 
надавати високий попит закупівельних компаній та суміжний ринок пшениці. За 

рахунок ускладнених погодних умов залишаються побоювання щодо якості та 
кількості ячменю нового врожаю, що також «підігріває» закупівельні ціни. 

 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
06.07.2017 12.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
06.07.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3800-4100 4000-4300 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4250-4450 4350-4600 (+100) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

160-163 

(лип/сер) 

161-165 

(лип/сер) (+1) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

На наступному тижні на ринку ячменю очікується збереження існуючої 
тенденції. 

 

Кукурудза 
Ціни на ринку кукурудзи залишаються стабільними, зазнали росту лише ціни 

на умовах поставки FОB (порти Чорного моря) +5-6$/т поставка липень-серпень.  
Переважна більшість закупівельних компаній переключилась на новий врожай 

зернових, тому і інтерес до кукурудзи дещо знизився.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерс на кукурудзу з поставкою в липні зріс на 

4,2$/т за підтримки суміжних ринків. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
06.07.2017 12.07.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

06.07.2017 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4800 4650-4800 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
174-176 

(лип/сер) 
179-182 

(лип/сер) (+5) – (+6) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 150,2 (лип) 154,4 (лип) +4,2 

 
На наступному тижні ціни на кукурудзу знаходитимуться в межах досягнутого 

рівня. 
 

Соняшник 
 

За минулий тиждень, ціни на ринку соняшника підросли. Так, на 100 грн/т 
зросла верхня цінова межа на умовах поставки СРТ-завод та на умовах FOB (порти 
Чорного моря) +5$/т. Зростання цін на ринку соняшника пов’язується з ринком олії, 

яка також прибавила 5$/т на експортному ринку, а також діяльністю окремих 
переробних підприємств. Інших суттєвих чинників для росту соняшникових цін не 

має, тому на українському ринку соняшника у найближчій перспективі 
переважатимуть знижувальні тенденції. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 06.07.2017 12.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

06.07.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10600  10300-10600  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10600-11000 10600-11100 0 – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-370 (лип) 370-375 (сер) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

353,9 (жов) 358,2 (жов) +4,3 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     735-745 
(лип) 

    740-750 
(лип/сер) (+5) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 788-798 (лип) 
788-798 

(лип/сер) без змін 

 

Ріпак 
 

Як ми і очікували ціни на ринку ріпаку продовжили зростати. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 300 грн/т, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) +10-+15$/т (табл.5). В країні триває збір ріпаку, хоч за рахунок 

триваючих дощів з певною затримкою. Так, за офіційними даними станом на 10 
липня обмолочено 85 тис.га (чи 10% площ), намолот становить 175,7 тис.т, середня 

врожайність 20,7 ц/га. У минулому році на цю ж дату було оброблено 102 тис.га, 
намолочено 249 тис.т., середня врожайність 24,4 ц/га.  

На ринку відмічається висока закупівельна активність як внутрішньо так і 

зовнішньо орієнтованих компаній. Власне зазначені чинники та тенденції світового 
ринку говорять про подальше зростання цін на український ріпак.  

На французькій біржі MATIF серпневий ф’ючерс прибавив 11,25 EUR/т.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 06.07.2017 12.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

06.07.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11700  11600-12000  (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11800-12200  12100-12500  (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 410-420 (лип)  425-430 (сер)  (+15) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 366,25 (сер) 377,5 (сер) +11,25 

На наступному тижні також очікується ріст цін на український ріпак.  

 

Соя 
 
На противагу нашим очікуванням ціни на ринку сої за минулий тиждень 

підросли. Так, на умовах поставки СРТ-завод на 100 грн/т та на FOB (порти Чорного 
моря) на 5$/т зросла нижня цінова межа (табл.6). Зростання цін відбулось головним 
чином за рахунок світових тенденцій та присутнім інтересом окремих внутрішніх 

компаній.     
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ)  соєвий ф’ючерс з поставкою в липні зріс 

на 22,3$/т, в основному за рахунок погіршення стану посівів американської сої. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 06.07.2017 12.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 06.07.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10600-10900 10600-10900 без змін 



Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11300 10900-11300 (+100) – 0 

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

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 354,4 (лип) 376,7 (лип) +22,3 

 
Враховуючи тенденції світового ринку можна очікувати збереження існуючих 

цін на українському ринку сої чи їх незначним зростанням, в іншому ж випадку на 
ринку переважатимуть знижувальні тенденції.  

 
* 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. 
 

 
 


