
3 серпня 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 3 серпня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на пшеничному ринку ціни зростали. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор на 50 грн/т зросли ціни на продовольчу та фуражну 
пшеницю (нижня цінова межа), на умовах СРТ-порт 50 грн/т прибавила пшениця 2 
класу, на умовах поставки  FOB-порти Чорного моря на 1$/т зросла ціна на 2 клас, а 

на пшеницю 3 класу та фуражну просіли на 2-3$/т та 1-2$/т відповідно (табл.1). 
Торгівля пшеницею йде в активному темпі, попит високий, пропозицій поступово 

більшає. Тим не менш радимо фермерам не квапитись з реалізацією оскільки ціни на 
пшеницю ймовірно ще зростатимуть, особливо на високопротеїнову. Існують певні 
побоювання щодо якості та кількості пшениці.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт знизився на 6,1$. 
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2017 03.08.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4750-5000 4800-5000 (+50) – 0 

фуражна грн./т 4250-4550 4300-4550 (+50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5100-5300 5150-5350 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4650-4850 4650-4850 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

192-195 

(лип/сер) 

193-196 

(сер/вер)  (+1) – (+1) 

3 клас  

$/т 
 

183-186 
(лип/сер) 

 
180-184 

(сер/вер) (-3) – (-2) 

фуражна  

$/т 172-173 
(лип/сер) 

170-172 
(сер/вер) 

 

(-2) – (-1) 

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

США  

$/т 

175,5 (вер) 169,4 (вер) -6,1 

 
На наступному тижні на українському ринку пшениці переважатимуть 

зростаючі тенденції. 

 



Ячмінь 
За минулий тиждень на ринку ячменю закупівельні ціни продовжили зростати. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 50-100 грн/т, на СРТ-порт 
+100 грн/т, експортні ціни додали 7-9$/т (табл.2). Підтримку цінам залишається 
надавати високий попит закупівельних компаній, особливо орієнтованих на експорт,  

та суміжний ринок пшениці. Пропозицій на ринку поступає небагато, в країні ще 
триває збір зернової при цьому відмічається незадовільна якість зернової. 

 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2017 03.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4500 4250-4550 (+100) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4550-4800 4650-4900 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

168-170 

(лип/сер) 

175-179 

(сер/вер) (+7) – (+9) 

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 1$/т (табл.3) 
Переважна більшість закупівельних компаній переключилась на новий 

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

знизився на 4$/т під впливом зниження цін на соєвому ринку. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2017 03.08.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

26.07.2017 

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 
171-173 

(вер/жов) 
170-172 

(вер/жов) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 146,7 (вер) 142,7 (вер) -4 

 
На наступному тижні ціни на українську кукурудзу знаходитимуться в межах 

досягнутого рівня. 
 

Соняшник 
 

За минулий тиждень, ціни на ринку соняшника залишились незмінними. 
Темпи торгівельної діяльності сповільнені, ціни підтримуються лише окремими 
переробниками, в яких є потреба в олійній та ринком соняшникової олії, яка за 

тиждень прибавила 7-10$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного моря).  
 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2017 03.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2017 



Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10700  10400-10700  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11300 10800-11300 без змін 

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

(сер/вер) 

370-375 

(сер/вер) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
369,7 (жов) 373,3 (жов) +3,6 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     748-755 

(сер/вер)     755-765 (сер) (+7) – (+10) 

Європа (FOB порти) $/т 780-790 (сер) 

793-803 

(сер/вер) (+13) – (+13) 

На наступному тижні змін на ринку соняшника не очікується. Ринок 
розвиватиметься переважно у боковому тренді. 

 

Ріпак 
 

За тиждень на українському ринку ріпаку змін не відбулось . Збір олійної в 
країні триває, пропозиції дедалі збільшуються, при цьому попит також залишається 

доволі високим. Тому зниження ціни на ріпак поки що не очікується.  
Станом на 31 липня намолочено 1,85 млн.т. ріпаку з врожайністю 26,7ц/га, 

обмолочено 692 тис.га (88% від запланованих). У порівнянні з минулим роком, 

намолот становив 1,05 млн.т, врожайність 26,3 ц/га. 
На французькій біржі MATIF серпневий ф’ючерс прибавив на 1EUR/т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2017 03.08.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11900-12300  11900-12300  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12300-12700  12300-12700  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-430 (сер)  420-430 (сер)  без змін 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 365,25 (сер) 366,25 (сер) +1 

На наступному тижні ціни на ринку ріпаку знаходитимуться в межах досягнутого 
рівня.  

 

Соя 
 
Як ми і передбачали в минулому звіті, ціни на українську сою залишились без 

змін. Торгівельна діяльність переважно малоактивна. 
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ)  соєвий ф’ючерс з поставкою в серпні 

просів на 10,25$/т.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

26.07.2017 03.08.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 26.07.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11000 10700-11000 без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11000-11400 11000-11400 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-385 (сер) 380-385 (сер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 363,25 (сер) 352,5 (сер) -10,75 

 

На наступному тижні ціни на ринку сої перебуватимуть на сьогоднішньому рівні, але 
й не виключається їхнє зниження під впливом світових тенденцій. 

 



* 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. 

 
 

 


