
11 травня 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 11 травня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці зазнали незначного зростання. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор на 50 грн/т зросла пшениця 2 класу та фураж, на 
СРТ-порт приавила 50 грн/т лише продовольча пшениця. На умовах поставки FOB 
(порти Чорного моря) на 1$/т знизилась ціна пшениці 3 класу (табл.1). 

Попит на ринку присутній, але підтримку цінам по-більшості надають внутрішні 
переробні підприємства. Пропозицій на ринку більшає.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

04.05.2018 11.05.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

04.05.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5450-5700 5500-5750 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 5250-5500 5300-5500 (+50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5800-6000 5850-6000 (+50) – 0 

фуражна грн./т 5600-5800 5600-5800 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

210-213 
(трав/черв) 

210-213 
(трав/черв) без змін 

3 клас  

$/т 

 
205-208 

(трав/черв) 

 
204-208 

(трав/черв) (-1) - 0 

фуражна  
$/т 

199-202  

(трав/черв) 

199-202  

(трав/черв) без змін 

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

$/т 
198,5 (трав) 186,5 (трав) -12 

На наступному тижні ціни коливатимуться в межах існуючого рівня. Факторів 

для значного росту цін не має. 
 

Ячмінь 
 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

04.05.2018 11.05.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
04.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5300-5600 5300-5600 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5700-5900 5700-5900 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

210-215 
(трав/черв) 

207-210 
(трав/черв) (-3) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи продовжили знижуватись. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т, експортні 
ціни втратили 4-5$/т поставка травень-червень (табл.3). Попит на рику присутній, 

пропозиції і надалі надходять не великими партіями. Основним чинником зниження 
цін виступає експортний ринок.  

За даними травневого звіту аналітиків МСГ США в Україні прогнозується 24,1 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.05.2018 11.05.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

04.05.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5400-5650 5350-5600 (-50) –(-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5750-5950 5700-5900 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
203-206 

(трав/черв) 
198-202 

(трав/черв) (-5) – (-4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 157,2 (трав) 155,3 (трав) -1,9 

На наступному тижні можливим є зниження цін на ринку кукурудзи. Основним 

фактором впливу виступатимуть зовнішні тенденції. 
 

Соняшник 
Як ми і очікували ціни на ринку соняшники зберегли зростаючу тенденцію. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили по 200 грн/т, на 

умовах FOB (порти Чорного моря) ціни залишились на минулому рівні (табл.4). На 
ринку соняшника залишається висока конкуренція серед переробників за додаткові 
об’єми олійної. Пропозицій на ринку поступає в обмеженій кількості. 

За останніми прогнозами аналітиків МСГ США в Україні очікується 
виробництво соняшника 13,7 млн.т, що перевищують квітневі очікування аналітиків - 

13 млн.т. 
Ціни соняшникової олії на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 

продовжують знижуватись під тиском суміжних світових олійних ринків, -5-7$/т 

травнева поставка та мінус 4-8$/т поставка в червні.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 04.05.2018 11.05.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

04.05.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12100-12600  12300-12800  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12500-12800 12700-13000 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 384-395 
(трав) 384-395 (трав) без змін 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
    760-767     755-760 (-5) – (-7) 



(трав) 

764-773 

(черв) 

 

(трав) 

760-765 (черв) 

 

(-4) – (-8) 

Європа (FOB порти) $/т 

 

783-793 

(трав/черв) 

 

 

775-785 (черв) 

 (-8) – (-8) 

За підтримки попиту з боку переробних компаній очікується подальше зростання цін. 
Стримуючим чинником для росту цін може стати зниження на ринку соняшникової 

олії. 
 

Ріпак 
На ринку ріпаку ситуація стабільна, торгівля малоактивна. На умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря) ціни просіли 2-5$/т поставка липень-серпень.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

04.05.2018 11.05.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
04.05.2018 

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 415-420 
(лип/сер)  

410-418 
(лип/сер)  (-5) –(-2) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 349 (трав) … … 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на українську сою зросли лише на умовах поставки 

EXW-елеватор +100грн/т. Зазнали зниження ціни на умовах поставки FOB (порти 
Чорного моря) мінус 10$/т травнева поставка, основною причиною зниження 

експортних цін став світовий ринок сої.  
Щодо внутрішнього ринку, то ситуація поки що незмінна. Присутня конкуренція 

на ринку підтримує цінове зростання сої. В основному свої ціни підвищували 

внутрішні переробні підприємства. Експортуючи компанії по-більшості своїх цін не 
переглядали, що пов’язано зі зниженням цін на FOBі, і ці відповідно не могло не 

відобразитись на внутрішньому ринку.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 04.05.2018 11.05.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 04.05.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12800-13300 12900-13400 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13300-13700 13300-13700 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 440-450 

(трав) 430-440 (трав) (-10) – (-10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 383,3 (трав) 372,3 (трав) -11 

На наступному тижні за рахунок високого попиту очікуємо збереження 

сьогоднішнього рівня цін, не виключається зростання. 
 



* 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. 


