
20 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 20 вересня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці продовжили своє підвищення. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор продовольча пшениця додала 50 грн/т (нижня 
цінова межа), а фуражна 100-150 грн/т, на умовах СРТ-порт 50 грн/т прибавила 
родоволка та 150-180 грн/т фуражна, на умовах поставки  FOB-порти Чорного моря 

на 2$/т збільшилась ціна на 2 клас та 3 клас, на фуражну +5$/т (табл.1). На разі 
високим попитом з боку закупівельних компаній користується саме фуражна 

пшениця, що пояснює відповідний ріст ціни. Також на зростання цін вплинули 
тенденції світового ринку та валютні коливання. Ймовірно що аграрії переважно 
будуть стримувати продажі зерна сподіваючись на подальший ріст цін. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
13.09.2017 20.09.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
13.09.2017 

Україна (EXW елеватор)         

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

фуражна грн./т 4200-4400 4300-4550 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5050-5250 5100-5300 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4450-4680 4600-4850 (+150) – (+180) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

181-185 

(вер/жов) 

183-187 

(жов/лис) (+2) – (+2) 

3 клас  

$/т 
 

174-176 
(вер/жов) 

 
176-178 

(жов/лис) (+2) – (+2) 

фуражна  

$/т 167-170  
(вер/жов) 

172-175  
(жов/лис) 

 

(+5) – (+5) 

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

США  

$/т 

154,1 (вер) 165,2 (гру) +11,1 

 
На наступному тижні на пшеничному ринку очікується збереження існуючої 

тенденції.  

 



Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь зросли. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-порт ячмінь прибавив 50-100 грн/т, експортні ціни зросли на 4-5$/т 
(табл.2). Високий попит закупівельників, суміжний пшеничний ринок, та 
нестабільність на валютному ринку виступили зростаючим фактором на ринку 

ячменя.   
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.09.2017 20.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

13.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4500-4750 4600-4800 (+100) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4850-5050 4900-5100 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

179-181 
(вер/жов) 

183-186 
(вер/жов) (+4) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

На наступному тижні ймовірним є подальше збільшення цін на ячмінь. 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на українську кукурудзу підросли. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни додали 50-100 грн/т, на СРТ-порт +50грн/т, на 

експортному ринку ціни просіли на 3$/т (табл.3). Повідомляється, що в країні 
спостерігається затримка збору кукурудзи, що на фоні присутнього попиту впливає 
на зростання внутрішніх цін. Пропозицій на ринок поступає мало. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.09.2017 20.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
13.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4050-4300 4150-4350 (+100) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4350-4500 4400-4550 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

162-165 

(вер/жов) 

159-162 

(жов/лис) (-3) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 133,8 (вер) 137,8 (гру) +4 

 

Враховуючи вищенаведене на наступному тижні очікується ріст цін на ринку 
кукурудзи. 

 

Соняшник 
 

Ціни на внутрішньому ринку соняшника за минулий тиждень залишились без 
змін, що скорше за всього пояснюється істотним ростом цін минулого тижня. В країні 

триває збір соняшника, але за рахунок дощової погоди в окремих регіонах 
відмічається відставання у зборі, також триваючі дощі можуть негативно вплинути і 
на якість насіння. Попит на ринку високий, що на фоні низьких пропозицій створює 

конкуренцію на соняшниковому ринку.  
На ринку соняшникової олії просіла на 15$/т (нижня ціна) на умовах поставки 

FOB (порти Чорного моря) поставка  жовтень-грудень. 
  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 13.09.2017 20.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

13.09.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10000-10500  10000-10500  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10400-10700 10400-10700 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-375 
(вер/жов) 360-370 (жов) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

362,7 (жов) 357,5 (жов) -5,2 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     775-780 
(жов) 

    760-780 
(жов/гру) (-15) – 0 

Європа (FOB порти) $/т 800-810 (вер) 
800-810 

(жов/гру) без змін 

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

врожаю. 
 

Ріпак 
 
На ринку ріпаку ціни прибавили 100 грн/т. на умовах поставки EXW-елеватор 

та СРТ-порт, експортні ціни змін не зазнали. На ріст цін впливає існуючий попит та 
валютні коливання.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

13.09.2017 20.09.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
13.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12500  12100-12600  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12500-12900  12600-13000  (+100) – (+100) 

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

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 363,5 (лист) 367,25 (лист) +3,75 

На наступному тижні ціни на ринку ріпаку знаходитимуться в межах досягнутого 

рівня.  
 

Соя 
 
Як ми  очікували, ціни на ринку сої за тиждень збільшились. Так, на 200 грн/т 

зросли ціни на умовах EXW-елеватор, на СРТ-завод на 300 грн/т, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) +10-+14$/т (табл.6). В країні триває збір сої нового врожаю, при 
цьому відмічається певна затримка в ході збору та незадовільна якість олійної. На 

зростання соєвих цін впливає низький рівень пропозицій, високий попит, світові 
тенденції та нестабільність на валютному ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 13.09.2017 20.09.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 13.09.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10100-10600 10300-10800 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10500-10700 10800-11000 (+300) – (+300)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 360-370 (вер) 374-380 (жов) (+14) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 346,9 (вер) 356,4 (лис) +9,5 

 



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. 
 

 

 


