
2 липня 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 2 липня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю знижуались. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор 50 грн/т втратила фуражна пшениця, на СРТ-порт на 50 
грн/т і 100 грн/т просіли ціни на пшеницю 2 класу і фураж відповідно, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) 3-4$/т втратила пшениця другого класу, на 5$/т знизилась ціна 

на  третій клас та на 4$/т фуражна (табл.1). Головною причиною зниження 
пшеничних цін є старт збиральної компанії. Дещо відмічається зниження врожайності 

пшениці. Попит на пшеницю нового врожаю зростає. Сподіваємось, що наведені 
чинники втримають ціни в межах існуючого рівня. На разі суттєвих факторів для 
росту цін ми не вбачаємо.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

21.06.2018 01.07.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

21.06.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5100-5400 5100-5400 без змін  

фуражна грн./т 4850-5200 4850-5150 0 – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5450-5650 5450-5600 0 – (-50) 

фуражна грн./т 5250-5450 5150-5350 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

200-203 
(лип/серп) 

196-200 
(лип/серп) (-4) – (-3)  

3 клас  
$/т 

195-198 
(лип/серп) 

190-193 
(лип/серп)             (-5) – (-5) 

фуражна  

$/т 190-192 
(лип/серп) 

186-188 
(лип/серп) 

(-4) – (-4) 

 

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

$/т 

175,5 (лип) 182,6 (лип) 

+7,1 
 

 

 

Ячмінь 



За минулий тиждень на внутрішньому ринку ячменю змін не відбулось, але 
знизились ціни на експортному ринку. Так, на умовах FOB (порти Чорного моря) ціни 
просіли на 4-5$/т поставка липень-серпень (табл.2). В країні стартував збір ячменю, і 

на разі відмічається незначне зниження показників врожайності. Це звісно зможе 
вплинути на ціни, але зазвичай з просуванням збору ціни демонструють по-більшості 

зниження. До того ж на суміжному ринку пшениці також відмічається зниження цін, 
що також виступає стримуючим чинником для ринку ячменю.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

21.06.2018 01.07.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
21.06.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4850-5250 4850-5250 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5250-5450 5250-5450 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

193-196 
(лип/серп) 

188-192 
(лип/серп) (-5) – (-4)  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи демонстрували знижувальні 

тенденції. Так, на умовах поставки EXW-елеватор змін не відбулось, на СРТ-порт 
ціни просіли на 50грн/т (нижня цінова межа), експортні ціни втратили 3-7$/т поставка 

липень-серпень (табл.3). Ситуація на ринку не змінилась, основного тиску на ціни 
продовжують чинити зовнішні тенденції та суміжні ринки. Поступово більшість 
закупівельних компаній переключатиметься на новий врожай суміжних культур 

(пшениці,ячменю і т.д) тому попит знижуватиметься, що також тиснутиме на ціни.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
21.06.2018 01.07.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

21.06.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4800-5100 4800-5100 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5250-5400 5200-5400 (-50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
187-188 

(черв/лип) 
180-185 

(лип/серп) (-7) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 139,2 (лип) 137,9 (лип) -1,3 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції.  
 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника знизились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни втратили 100 грн/т, на умовах FOB (порти 
Чорного моря) змін не відбулось (табл.4).  На ринку відмічається зниження попиту, 

більшість переробних підприємств уходять на сезонну профілактику. З іншого боку 
наближення нового врожаю (ріпаку і т.д.) також зосередило на собі увагу 
закупівельних компаній.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

21.06.2018 01.07.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
21.06.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11100-11600  11000-11500  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11600-12000 11500-11900 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 385-390 
(черв) 385-390 (лип) без змін  



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    725-730 
(лип) 

   730-740 
(лип/вер)          (+5) – (+10) 

Європа (FOB порти) $/т 
740-750      

(лип-вер) 
763-773      

(серп-вер) (+23) – (+23) 

На наступному тижні ціни на ринку соняшника перебуватимуть переважно у 
знижувальному тренді.  

 

Ріпак 
В країні розпочався збір ріпаку. На разі ціни на елеваторах коливаються в межах 
11400-12000 грн/т. На європейському ринку ріпаку, з яким тісно пов'язаний 

український ріпак, фіксується ріст цін, в основному за рахунок побоювання щодо 
оцінок врожаю в країнах Європи та коливання курсу євро/долар. Відповідно, 
зростання цін на зовнішньому ринку має відобразитись і на цінах українського ріпаку. 

Тому очікуємо на поступове збільшення цін.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 21.06.2018 01.07.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

21.06.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11900-12100  11400-11900  (-500) – (-200)  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12100-12700  11900-12400  (-200) – (-300)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 405-410 
(лип/сер)  

408-418 
(лип/сер)  (+3) –(+8) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 347,5 (серп) 358,25 (серп) +10,75 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої не змінились. Торгівельна активність на 

ринку трохи знизилась, більшість закупівельних компаній зосередили свій інтерес на 
новому врожаю. Пропозицій на ринку також не більшає. Загалом росту цін на сою 

поки не прогнозується, тим паче про це говорить ситуація на світовому ринку сою, де 
спостерігається знижувальні тенденції.    

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

21.06.2018 01.07.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 21.06.2018 

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

Україна  (СРТ завод) грн./т 12700-13100 12700-13100 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 415-420 
(черв) 415-420 (лип) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 326,6 (лип) 315,4 (лип)             -11,2  

 
 

Увага!!!Повідомляємо, що наступний звіт вийде 19 липня.  
 
* 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. 


