
13 вересня 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 13 вересня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період на пшеничному ринку відбулось зростання цін. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт на 100 грн/т зросли ціни на 
продовольчу,  фуражна пшениця прибавила 150-200 грн/т на EXW-елеватор та 150-
180 грн/т на СРТ-порт, на умовах поставки  FOB-порти Чорного моря 1-2$/т 

збільшилась ціна на 2 клас, на 3 клас +3-+4$/т, на фуражну +6$/т (табл.1). Ріст цін на 
ринку зумовлений кількома чинниками, по-перше світовими тенденціями, по-друге, 

на ринку присутній попит, хоч звісно і пропозицій на ринку вистачає, по-третє, 
послаблення гривні відносно долару надає підтримку внутрішнім цінам. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

30.08.2017 13.09.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

30.08.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4650-4900 4750-5000 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4000-4250 4200-4400 (+200) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4950-5250 5050-5250 (+100) – 0 

фуражна грн./т 4300-4500 4450-4680 (+150) – (+180) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

180-183 
(вер/жов) 

181-185 
(вер/жов) (+1) – (+2) 

3 клас  

$/т 

 
170-173 

(вер/жов) 

 
174-176 

(вер/жов) (+4) – (+3) 

фуражна  

$/т 161-164  

(вер/жов) 

167-170  

(вер/жов) 

 

(+6) – (+6) 

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

$/т 
147,9 (вер) 154,1 (вер) +6,2 

 

На наступному тижні на пшеничному ринку ціни розвиватимуться переважно 
у боковому тренді. 

 



Ячмінь 
За минулі два тижні ціни на ячмінь зросли. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-порт ячмінь прибавив 150-200 грн/т, експортні ціни зросли на 4$/т 
(табл.2). Підтримку цінам продовжує надавати існування попиту на ринку та 
девальвація національної валюти. Пропозицій на ринку вистачає.  

 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
30.08.2017 13.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
30.08.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4550 4500-4750 (+150) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4700-4900 4850-5050 (+150) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

175-177 

(сер/вер) 

179-181 

(вер/жов) (+4) – (+4) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
131,2 (вер)  … 

На наступному тижні очікується стабілізація цін на ринку ячменя.  

 

Кукурудза 
За досліджуваний період ціни на українську кукурудзу підросли. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор ціни додали 100 грн/т, на СРТ-порт +50грн/т (нижня 
ціна), на експортному ринку +2$/т (табл.3). Поступово активізується торгівельна 

діяльність, збільшується попит на новий врожай, пропозицій небагато на ринку. 
Певну підтримку внутрішнім цінам також надає зниження гривні відносно долару. 
За даними вересневого звіту МСГ США в Україні очікується виробництво кукурудзи 

на рівні 27,5 млн.т., що на 1 млн.т нижче минулих прогнозів.  
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

30.08.2017 13.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
30.08.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3950-4200 4050-4300 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4300-4500 4350-4500 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
160-163 

(вер/жов) 
162-165 

(вер/жов) (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 131,2 (вер) 133,8 (вер) +2,6 

 
На наступному тижні ціни на кукурудзу перебуватимуть в межах досягнутого 

рівня. 

 

Соняшник 
 
Як ми і очікували, з просуванням збору соняшника ціни пішли вгору. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 400-500 грн/т (табл.4). 
Підтримку цінам надає існуючий попит внутрішніх переробників на олійну, до того ж 
впливовим чинником росту цін виступає повідомлення щодо низької якості 

соняшника нового врожаю. Відповідно до останнього прогнозу МСГ США в Україні 
знижено очікуваний врожай соняшника до 14000 тис.т. проти 14500 тис.т. 

прогнозованих в серпні. 
На ринку соняшникової олії ціни прибавили 5$/т (нижня ціна) на умовах 

поставки FOB (порти Чорного моря) поставка в жовтні, на европейському ринку також 

+5$/т. 



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 30.08.2017 13.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

30.08.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 9600-10000  10000-10500  (+400) – (+500) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10000-10300 10400-10700 (+400) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-375 
(вер/жов) 

365-375 
(вер/жов) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

368,10 (жов) 362,7 (жов) -6,3 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     770-780 
(вер/жов) 

    775-780 
(жов) (+5) – 0 

Європа (FOB порти) $/т 795-805 (вер) 800-810 (вер) (+5) – (+5) 

На наступному тижні не виключним є подальший ріст цін на соняшник нового 

врожаю. 
 

Ріпак 
 
За минулі два тижні ціни на український ріпак зросли. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор на 100 грн/т зросла верхня цінова межа, на СРТ-порт плюс 100-200 
грн/т, експортні ціни змін не зазнали (табл.5). Попит на ріпак залишається на 

високому рівні, пропозицій на разі поступає небагато. Торгівля по-більшості йде за 
раніше укладеними контрактами.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
30.08.2017 13.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
30.08.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12400  12000-12500  0 – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12400-12700  12500-12900  (+100) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 430-440 (вер)  430-440 (вер)  без змін 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 369,25 (лист) 363,5 (лист) -5,75 

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

 

Соя 
 
На рику сої відмічається ріст закупівельних цін. Так, на 100-200 грн/т зросли 

ціни на умовах EXW-елеватор, на СРТ-завод ціни залишились на минулому рівні, на 

умовах FOB (порти Чорного моря) - 5$/т (табл.6). В країні триває збір сої нового 
врожаю, при цьому відмічається певна затримка в ході збору та незадовільна якість 

олійної. Тим не менш очікування по врожаю сої в Україні, за вересневим звітом МСГ 
США, залишились незмінними – 4,6 млн.т. Попит на ринку присутній, пропозицій 
поступає небагато.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 30.08.2017 13.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 30.08.2017 



Україна (EXW елеватор) грн./т 9900-10500 10100-10600 (+200) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10500-10700 10500-10700 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-370 (вер) 360-370 (вер) (-5) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 341,9 (сер) 346,9 (вер) +5 

 
У найближчі тижні ймовірним є подальший помірний ріст цін на сою. Фактором тиску 

на ціну може зіграти світовий ринок. 
 

* 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. 

 
 

 


