
19 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 19 липня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період ринок пшениці демонстрував зростаючі цінові 

тенденції. Так, на умовах поставки EXW-елеватор високо протеїнова пшениця зросла 
на 150 грн/т, фуражна на 50-100 грн/т, на умовах СРТ-порт пшениця другого класу 
прибавила 150 грн/т, фураж – 50 грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) 4-6$/т 

прибавила пшениця другого класу, на 4$/т збільшилась ціна на  третій клас, фуражна 
пшениця втратила 1$/т (табл.1). В країні триває збір пшениці, при цьому відмічається 

зниження показників врожайності у порівнянні з минулим роком. Низький рівень 
врожайності відмічається також і в сусідніх країнах. Попит на ринку високий, 
особливий інтерес прикутий до високо протеїнової пшениці.  

Відповідно до липневого звіту USDA в Україні знижено прогноз врожаю 
пшениці 2018/19 МР на 1 млн.т. проти червневого прогнозу, до 25,5 млн.т.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.07.2018 19.07.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

01.07.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5100-5400 5250-5550 (+150) – (+150) 

фуражна грн./т 4850-5150 4950-5200 (+100) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5450-5600 5600-5750 (+150) – (+150) 

фуражна грн./т 5150-5350 5200-5400 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

196-200 
(лип/серп) 

202-204 
(лип/серп) (+6) – (+4)  

3 клас  
$/т 

190-193 

(лип/серп) 

194-197 

(лип/серп)             (+4) – (+4) 

фуражна  

$/т 186-188 

(лип/серп) 

185-188 

(лип/серп) 

(-1) – 0 

 

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

США  

$/т 

182,6 (лип) 181,6 (вер) 

-1 
 

Враховуючи вищенаведені фактори, на наступному тижні на ринку пшениці 
переважатимуть зростаючі цінові тенденції.  

 



Ячмінь 
Ринок ячменю за останні тижні продемонстрував зростання цін. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 350-450 грн/т, на СРТ-порт +500 грн/т, на 
українському FOBі ціни зросли на 14-15$/т поставка липень-серпень (табл.2).  
Збір ячменю триває, при цьому відмічається істотне зниження показників 

врожайності. Це відповідно впливає на зростання ціни. Також на ринку присутній 
високий попит, особливо з боку компаній орієнтованих на експорт. Пропозицій на 

ринок поступає в обмеженій кількості. Очікується подальший зростаючий попит на 
український ячмінь, тому ціни перебуватимуть у зростаючому тренді.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.07.2018 19.07.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
01.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4850-5250 5300-5600 (+450) – (+350) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5250-5450 5750-5950 (+500) – (+500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

188-192 
(лип/серп) 

202-207 
(лип/серп) (+14) – (+15)  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

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

умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 300 грн/т, на СРТ-порт на 100-200 
грн/т (нижня цінова межа), експортні ціни втратили 4-5$/т поставка вересень-жовтень 
(табл.3). Торгівельна активність на ринку не висока, що є характерним для цієї порти 

року. За останніми даними МСГ США прогноз врожаю кукурудзи залишився на 
минулому рівні близько 30 млн.т.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.07.2018 19.07.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
01.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4800-5100 4500-4800 (-300) – (-300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5200-5400 5000-5300 (-200) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
180-185 

(лип/серп) 
176-180 

(вер/жов) (-4) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 137,9 (лип) 136,7 (вер) -1,2 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції.  
 

Соняшник 
На ринку соняшника за минулі тижні цінових змін не відбулось. На умовах 

поставки FOB (порти Чорного моря) соняшник просів на 23-25$/т поставка серень-

вересень (табл.4).  На ринку відмічається зниження попиту, більшість переробних 
підприємств сезонно призупини роботу. За липневим звітом МСГ США в Укарїні 

врожай соняшника очікується на рівні 13.5 млн.т.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 01.07.2018 19.07.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
01.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11000-11500  11000-11500  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 11500-11900 11500-11900 без змін  

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

360-367 
(серп/вер) (-25) – (-23) 



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    730-740 
(лип/вер) 

   730-740 
(лип/серп) без змін  

Європа (FOB порти) $/т 
763-773      

(серп-вер) 
760-770      

(лип/вер) (-3) – (-3) 

На наступному тижні на ринку соняшника істотних змін не очікується, ціни 
перебуватимуть в межах існуючого рівня.  

 

Ріпак 
За минулий період ціни на ринку ріпаку демонстрували зростання. Так, на 100 грн/т 
зросли ціни на умовах EXW-елеватоп та СРТ-порт, на умовах FOB ціни прибавили 

10-12$/т  поставка серпень. На разі ріпак одна з найпопулярніших культур. Збір в 
країні триває, станом на 16 липня оброблено 80% посівів, намолочено 1,95 млн.т, 
середня врожайність 2,51 т/га, що перевищує минулорічні показники. Попит на ринку 

високий, як з боку переробних підприємств так і експортуючих компанії. В країнах 
Європи відмічаються складнощі з врожаєм ріпаку, це відповідно також грає на руку 

українським виробникам, адже європейський ринок вважається одним з головних 
ринків збуту українського ріпаку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.07.2018 19.07.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
01.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11400-11900  11400-12000  0 – (+100)  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11900-12400  12000-12500  (+100) – (+100)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 408-418 
(лип/сер)  418-430 (сер)  (+10) –(+12) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 358,25 (серп) 360,5 (серп) +2,25 

На наступному тижні ціни перебуватимуть по-більшость на існуючому рівні чи з 
незначним зростанням, оскільки збір в країні ще триває і це відповідно є стримуючим 

чинником для росту цін.  

Соя 
За досліджуваний період на ринку сої особливих змін не відбулось. Так, росту 

зазнали лише ціни на умовах поставки EXW-елеватор +100 грн/т. На разі торгівля 
соєю малоактивна, більшість закупівельних компаній зосередилось на новому 

врожаю суміжних культур.  
За останніми даними МСГ США прогнозує для України врожай сої на рівні 4,2 

млн.т.  
У найближчі тижні ринок сої знаходитиметься переважно у боковому тренді.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.07.2018 19.07.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 01.07.2018 

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

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

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

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 315,4 (лип) 309,4 (лип)             -6  

 
 

* 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. 


