
19 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 19 липня 2017 року) 
 

 Пшениця 
Згідно наших прогнозів, ціни на ринку пшениці продовжили зростаючу 

тенденцію. Так, на умовах поставки EXW-елеватор на 50 грн/т зросли ціни на 
продовольчу та фуражну пшеницю, на умовах СРТ-порт +100 грн/т, на умовах 
поставки  FOB-порти Чорного моря змін зазнали лише ціни фуражної пшениці -1-

+2$/т (табл.1). Зростання цін підтримується високою активністю закупівельників та 
побоюваннями щодо якості та кількості українського врожаю. Так, згідно липневого 

звіту МСГ США в Україні прогнозується зниження виробництва пшениці на 1 млн.т. 
до 24 млн/т.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) вересневий ф’ючерсний контракт знизився на 

11,7$ проти липневого. Тиску на котирування надає збиральна компанія в США. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.07.2017 19.07.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

12.07.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4650-4900 4700-4950 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4200-4450 4250-4500 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4900-5100 5000-5200 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4500-4700 4600-4800 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

192-195 
(лип/сер) 

192-195 
(лип/сер)  без змін 

3 клас  

$/т 

 
187-189 

(лип/сер) 

 
187-189 

(лип/сер) без змін 

фуражна  

$/т 176-178 
(лип/сер) 

175-180 
(лип/сер) 

 

(-1) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
196,7 (лип) 185 (вер) -11,7 

 
На наступному тижні на українському ринку пшениці переважатимуть 

зростаючі тенденції. 



 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку ячменю змін не зазнали, а 

на експортному ринку прибавили 1-2$/т (табл.2). Підтримку цінам залишається 
надавати високий попит закупівельних компаній та суміжний ринок пшениці . 

Відповідно до останнього звіту аналітиків USDA в Україні очікується врожай ячменю 
на рівні 7,2 млн.т, що менше від минулого прогнозу – 7,4 млн.т. 

 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.07.2017 19.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
12.07.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4000-4300 4000-4300 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4350-4600 4350-4600 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

161-165 

(лип/сер) 

163-166 

(лип/сер) (+2) – (+1) 

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. На експортному ринку 

ціни на кукурудзу з поставкою вересень-жовтень просіли на 10-12$/т проти липневих. 
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 вересні 

втратив 6$/т.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.07.2017 19.07.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

12.07.2017 

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 
179-182 

(лип/сер) 
169-170 

(вер/жов) (-10) – (-12) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 154,4 (лип) 148,4 (вер) -6 

 
На наступному тижні ціни на кукурудзу знаходитимуться в межах досягнутого 

рівня. 
 

Соняшник 
 

За минулий тиждень, ціни на ринку соняшника залишились без змін. 
Торгівельна діяльність суттєво знизилась, переважна більшість закупівельних та 
переробних компаній зосередилась на новому врожаю чи тимчасово призупинили 

закупівельну діяльність задовольнивши свої потреби в олійній.  Соняшникова олія за 
тиждень прибавила 5$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного моря), що 

першочергово високим попитом імпортерів на українську олію. 
 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 12.07.2017 19.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

12.07.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10600  10300-10600  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10600-11100 10600-11100 без змін 

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

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

358,2 (жов) 362,3 (жов) +4,1 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     740-750 
(лип/сер) 

    745-755 
(сер/вер) (+5) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 
788-798 

(лип/сер) 
780-790 

(сер/вер) (-8) – (-8) 

На наступному тижні змін на ринку соняшника не очікується. Ціни 

перебуватимуть на досягнутому рівні. 
 

Ріпак 
 
Як ми і очікували в минулому звіті, ціни на ринку ріпаку продовжили зростати. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор ріпак прибавив 300 грн/т, на СРТ-порт - 
200грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.5). В країні 

триває збір ріпаку, за офіційними даними станом на 17 липня обмолочено 255,5 
тис.га (чи 31% площ), намолот становить 586,8 тис.т, середня врожайність 23 ц/га. У 
минулому році на цю ж дату було оброблено 266 тис.га, намолочено 676 тис.т., 

середня врожайність 25,4 ц/га. Відставання у зборі ріпаку та існуюча конкуренція на 
ринку є головними факторами росту закупівельних цін.  

На французькій біржі MATIF серпневий ф’ючерс просів на 9,5 EUR/т головним 
чином під тиском суміжних ринків.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.07.2017 19.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
12.07.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11600-12000  11900-12300  (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12100-12500  12300-12700  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-430 (сер)  425-430 (сер)  без змін 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 377,5 (сер) 368 (сер) -9,5 

На наступному тижні також очікується ріст цін на український ріпак.  
 

Соя 
 

На минулому тижні на ринку сої переважали знижувальні тенденції. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 100 грн/т, на умовах 
FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.6). Ціни перебувають під тиском 

поступового зниження торгівельної активності закупівельних компанії.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ)  соєвий ф’ючерс з поставкою в серпні 

просів на 13,2$/т.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 12.07.2017 19.07.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 12.07.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10600-10900 10500-10800 (-100) – (-100) 



Україна  (СРТ завод) грн./т 10900-11300 10800-11200 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 375-380 (сер) 375-380 (сер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 376,7 (лип) 363,5 (сер) -13,2 

 
На наступному тижні на ринку сої 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. 

 

 
 


