
28 березня 2018 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 28 березня 2018 року) 
 

 Пшениця 
К ми і очікували, за минулий тиждень ціни на ринку української пшениці 

залишились практично без змін. Так, лише пшениця 2 класу втратила 50грн/т (верхня 
цінова межа) на умовах СРТ-порт та -2$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного 
моря) (табл.1). Певна стабільність цін на ринку пояснюється декількома чинниками. 

Ціни внутрішнього ринку все таки корегуються у відповідності з зовнішнім та 
суміжними ринками, де спостерігаються певні знижувальні тенденції, але на ринку 

російської пшениці прослідковується обратна тенденція, що також на руку українській 
пшениці, . Попит в середині країни підтримується і переробниками, і експортерами, 
особливий інтерес закупівельних компаній належить фуражній пшениці. Фермери 

продовжують збільшувати продажі зернової. 
Станом на 1 березня цього року запаси пшениці в країні становили 6,25 млн.т. 

проти 6,05 млн.т. минулого року, дані Держстату. 
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
21.03.2018 28.03.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
21.03.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5400-5700 5400-5700 без змін 

фуражна грн./т 5250-5500 5250-5500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5800-6000 5800-5950 0 – (-50) 

фуражна грн./т 5550-5750 5550-5750 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

207-209 

(квіт/трав) 

205-209 

(квіт/трав) (-2) – 0 

3 клас  

$/т 
 

203-206 

(квіт/трав) 

 
203-206 

(квіт/трав) без змін 

фуражна  
$/т 

200-203  
(квіт/трав) 

200-203  
(квіт/трав) без змін 

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

США  

$/т 

166,45 (трав) 165 (трав) -1,45 

На наступному тижні ціни перебуватимуть переважно в межах існуючого рівня.  
 



Ячмінь 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

21.03.2018 28.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

21.03.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5200-5550 5200-5550 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5600-5800 5600-5800 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

210-215 
(квіт/трав) 

210-215 
(квіт/трав) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи зазнали зниження. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор просіла нижня цінова межа на 50 грн/т, на СРТ-порт 
ціни просіли на 50-100 грн/т, експортні ціни втратили 4-5$/т поставка квітень-травень 

(табл.3). Як ми і зазначали в минулому звіті, зниження цін минулого тижня стало 
однією з причин збільшення продажів зернової аграріями, що в свою чергу стало 
фактором тиску на закупівельні ціни. Не на користь внутрішньому ринку грає і 

зовнішні знижувальні тенденції. Попит на ринку залишається високий. 
Станом на 1 березня, за даними Держстату, запаси кукурудзи в країні 

становили 10,55 млн.т., у порівнянні з минулим роком на 1 березня 2017 року запаси 
зернової були на рівні 10,6 млн.т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

21.03.2018 28.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
21.03.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5250-5500 5200-5500 (-50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5650-5900 5600-5800 (-50) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

203-207 

(квіт/трав) 

199-202 

(квіт/трав) (-4) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 147,4 (трав) 147,2 (трав) -0,2 

Ймовірно, що на наступному тижні на ринку кукурудзи збережеться 

сьогоднішня тенденція.  

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника продовжили зростати. Так, по 

100 грн/т прибавили ціни на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод, на умовах 

FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.4). На ринку залишається високий 
попит серед закупівельних та переробних підприємств, які підвищують свої ціни для 
залучення більших об’ємів. Виробники олійної продовжують стримувати продажі в 

очікуванні подальшого росту цін.   
Експортна ціна на соняшникову олію зросла на 3-5$/т квітнева поставка. На 

ринку олії також присутній високий попит імпортерів. 
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

21.03.2018 28.03.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
21.03.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11700  11400-11800  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11600-11900 11700-12000 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-386 (квіт) 380-386 (квіт) без змін 



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     755-760 
(квіт/трав) 

 

    758-765 (квіт) 

 (+3) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 

783-793 
(трав/чер) 

 

 

795-805 

(трав/чер) 

         (+12) –(+12) 

На наступному тижні ціни на соняшник перебуватимуть переважно в межах існуючого 

рівня, також не виключається помірне зростання ціни.   
 

Ріпак 
Ціни на ріпак залишаються незмінними вже декілька тижнів поспіль. Торгівля на 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

21.03.2018 28.03.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
21.03.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12500  12000-12500  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12500-13000  12500-13000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
420-430 (квіт)  

421-436 
(лип/сер)  (+1) –(+6) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 346 (трав) … … 

 

Соя 
За минулий тиждень на внутрішньому ринку сої цінових змін не відбулось, 

експортні ціни збільшились на 12-15 $/т (поставка в квітні-травні). Підтримку цінам 
продовжує надавати існуючий попит на сою та її обмежені продажі виробниками. 

Вірогідним є те, що ріст експортних цін призведе до росту цін внутрішніх, тому дії 
фермерів мають рацію.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
21.03.2018 28.03.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 21.03.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12100-12700 12100-12700 без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12700-13000 12700-13000 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
420-430 (квіт) 

432-445 
(квіт/трав) (+12) – (+15) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 377,8 (трав) 374,5 (трав) -3,3 

На наступному тижні очікується переважно зростаюча цінова тенденція на 
ринку української сої. 

* 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. 


