
4 жовтня 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 4 жовтня 2017 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших прогнозів на пшеничному ринку збереглась зростаюча 

тенденція. Так, на умовах поставки EXW-елеватор продовольча пшениця додала 100 
грн/т, фуражна 100-150 грн/т, на умовах СРТ-порт 100-200 грн/т прибавила 
продоволка та 150 грн/т фуражна, на умовах поставки  FOB-порти Чорного моря на 

5$/т збільшилась ціна на пшеницю 2 класу та на 9$/т для 3 класу, на фуражну +2$/т 
(табл.1). Основними чинниками росту цін на українську пшеницю залишаються: 

висока активність закупівельної діяльності торгуючих компанії, високий попит з боку 
імпортерів, відносна стриманість продажів зернової з боку аграріїв. .   
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

27.09.2017 04.10.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

27.09.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4850-5050 4950-5150 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4450-4650 4550-4800 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5150-5350 5250-5550 (+100) – (+200) 

фуражна грн./т 4750-4950 4900-5100 (+150) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

183-187 
(жов/лис) 

188-192 
(жов/лис) (+5) – (+5) 

3 клас  

$/т 

 
178-181 

(жов/лис) 

 
187-190 

(жов/лис) (+9) – (+9) 

фуражна  

$/т 176-178  

(жов/лис) 

178-180  

(жов/лис) 

 

(+2) – (+2) 

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

$/т 
166,6 (гру) 164,6 (гру) -2 

 

На наступному тижні на пшеничному ринку очікується збереження існуючої 
тенденції.  

 



Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь продовжили зростати. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100-150 грн/т, на СРТ-порт +100 грн/т, 
експортні ціни зросли на 5$/т (табл.2). Високий попит закупівельників, суміжний 
пшеничний ринок, та нестабільність на валютному ринку залишаються зростаючим 

фактором на ринку ячменя.   
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

27.09.2017 04.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

27.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4650-4850 4750-5000 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4950-5200 5050-5300 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

184-187 
(жов/лис) 

189-192 
(жов/лис) (+5) – (+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 ринку кукурудзу зросли лише на умовах поставки 

СРТ-порт +50 грн/т (верхня цінова межа). За даними Міністерства аграрної політики 

та продовольства станом на 2 жовтня кукурудза обмолочена з площі 774 тис.га., 
намолот становить 3,2 млн.т., з середньою врожайністю 41,9 ц/га. На цю ж дату 
минулого року було оброблено 1081 тис.га, намолот становив 5,7 млн.т., врожайність 

– 52,8 ц/га. За даними того ж Міністерства в цьому році в країні очікується 27 млн.т 
загального врожаю кукурудзи проти 28 млн.т. минулого року. Факт затримки в зборі 

нового врожаю є підтримуючим закупівельні ціни чинником. З іншого боку зниження 
цін на світовому ринку буде тиснути на і ціни української кукурудзи. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

27.09.2017 04.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
27.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4350 4150-4350 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4400-4550 4400-4600 0 – (+50)    

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

160-163 

(жов/лис) 

160-163 

(жов/лис) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 138,6 (гру) 137,5 (гру) -1,1 

 

На наступному тижні ціни на кукурудзу розвиватимуться переважно у 
боковому тренді. 

 

Соняшник 
 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника залишились без змін на всіх 

базисах поставках. Станом на 3 жовтня в країні зібрано 7,9 млн.т насіння, оброблено 

4145,6 тис.га., врожайність 1,91 т/га. На внутрішні ціни соняшника впливають 
декілька чинників, з одного боку затримка у зборі та низька якість насіння, 

нестабільність національної валюти та існуючий попит грають на зростання цін, з 
іншого боку, ринок соняшникової олії на разі демонструє зниження цін, що відповідно 
тиснутиме на ціни соняшника. На умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни на 

олію просіли на 5$/т, на європейських ринках -13 $/т . 



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 27.09.2017 04.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

27.09.2017 
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 360-370 (жов) 360-370 (жов) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

   

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     760-780 
(жов/гру) 

    760-775 
(жов/гру) 0 – (-5) 

Європа (FOB порти) $/т 793-803 (жов) 
780-790 

(жов/гру) (-13) – (-13) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікується коливання цін в межах 

досягнутого рівня. 
 

Ріпак 
 
На ринку ріпаку ціни прибавили 100 грн/т (верхня ціна) на умовах поставки 

СРТ-порт, експортні ціни втратили 5$/т під тиском світових цін. На ріст цін впливає 
існуючий попит та валютні коливання.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
27.09.2017 04.10.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
27.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12200-12700  12200-12700  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12700-13100  12700-13200  0 – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 430-440 (жов)  425-435 (жов)  (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 373,25 (лист) 367 (лист) -6,25 

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

 

Соя 
 
Як ми  очікували, внутрішні ціни на ринку сої продовжили зростати. Так, на 

100-150 грн/т зросли ціни на умовах EXW-елеватор, на СРТ-завод на 200-300грн/т. 
Експортні ціни на сою навпаки зазнали зниження, мінус 4-5$/т, ід тиском світових 
тенденцій (табл.6). Пропозицій на ринку поступає у невеликих партіях, що створює 

певну конкуренцію серед торгівельно-переробних підприємств. Також слабка гривня 
відносно долару теж підтримує закупівельні ціни.  

Станом на 3 жовтня зібрано 1,7 млн.т сої, з площі 997,4 тис.га., врожайність 
становить 1,77 т/га, що і надалі відстає від показників минулого сезону.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

27.09.2017 04.10.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 27.09.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10600-10950 10700-11100 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10900-11100 11100-11400 (+200) – (+300)  



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 374-380 
(жов) 370-375 (жов) (-4) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 354(лис) 351(лис) -3 

 

На наступному тижні очікується подальший ріст внутрішніх цін на сою.  
 

* 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. 

 
 

 


