
30 серпня 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 30 серпня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю зазнали зниження. Так, 

пшениця 2 класу на умовах поставки EXW-елеватор втратила 50-100 грн/т, на СРТ-
порт на 50 грн/т, фуражна пшениця на умовах поставки EXW-елеватор знизилась на 
100 грн/т, на СРТ-порт змін не відбулось, на експортному ринку ціни на другий клас 

пшениці просіли на 2$/т, на третій клас – на 3-4$/т, на фураж – на 3-4$/т (табл.1). 
Основними чинниками зниження цін є відповідні тенденції на світовому ринку 

пшениці та певного зниження попиту з боку імпортерів. 
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.08.2018 30.08.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
16.08.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6250-6500 6200-6400 (-50) – (-100) 

фуражна грн./т 5700-5900 5600-5800 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6550-6800 6500-6750 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 6000-6200 6000-6200 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

226-232 

(серп/вер) 

224-230 

(вер/жов) (-2) – (-2)  

3 клас  
$/т 

215-220 
(серп/вер) 

212-216 
(вер/жов)           (-3)–(-4) 

фуражна  

$/т 205-208 
(серп/вер) 

201-205 
(вер/жов) 

(-4) – (-3) 

 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
195,5 (вер) 189,45 (вер) 

-6,05 

 

На наступному тижні росту цін на пшеницю не прогнозується, не виключається 

просідання цін. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень на ринку ячменю ціни змінились різнопланово. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор ціни прибавили 50 грн/т (верхня ціна), на СРТ-порт 

знизились на 50-100 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни 



залишились без змін (табл.2). На ринку залишається підвищений попит на ячмінь, що 
не дає цінам знижуватись. Основним фактором тиску на ціни виступили суміжні 
зернові ринки пшениці та кукурудзи.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.08.2018 30.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

16.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6350-6650 6350-6700 0 – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6800-7000 6750-6900 (-50) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

234-238 
(серп/вер) 

234-238 
(вер/жов) без змін  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

На наступному тижні прогнозується боковий тренд на ринку ячменю.  
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи просіли. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни втратили 150 грн/т, на СРТ-порт 100-200 грн/т, на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря) 5-6$/т поставка вересень-жовтень (табл.3). 
Торгівельна активність на ринку не висока, що є характерним для цієї пори року. На 

українські ціни тиснуть зовнішні чинники, так з наближення збору кукурудзи в США 
котирування кукурудзи на Чиказькій біржі просіли на 8$/т вереснева поставка. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.08.2018 30.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
16.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4500-4800 4350-4650 (-150) – (-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5000-5200 4800-5100 (-200) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
188-191 

(вер/жов) 
182-186 

(вер/жов) (-6) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 142,3 (вер) 134,3 (вер) -8 

На наступному тижні на ринку кукурудзи переважатимуть знижувальні 

тенденції. 
 

Соняшник 
На ринку соняшника почали з’являтись ціни  на новий врожай. Так, на умовах 

EXW-елеватор ціни озвучуються в межах 10200-10800 грн/т, на СРТ-завод 10800-
11000 грн/т, експортні ціни залишаються сталими. В країні стартував збір соняшника, 
і за даними профільного міністерства станом на 28 серпня намолочено 143,2 тис.т. з 

середньою врожайністю 1,62 т/га, оброблено 1,5% загальної посівної площі. 
Ринок соняшникової олії демонструє зниження цін, так на умовах  FOB (порти 

Чорного моря) олія просіла на 10$/т поставка вересень, що також відображає 
тенденції світових олійних ринків. 

Щодо «старого» соняшника, то торгівельна активність на ринку залишається 

по-більшості в пасивному стані.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 16.08.2018 30.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
16.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11500-12000 10200-10800 
(н.в.) … 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11800-12200 10800-11000 … 



(н.в.) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 350-365 
(вер/жов) 

350-365 
(вер/жов) без змін  

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    715-725 
(вер)    705-715 (вер) (-10) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 
728-738      

(вер) 
720-728      

(жов/груд) (-8) – (-10) 

На наступному тижні на ринку соняшника істотних змін не очікується. Формування цін 
звісно залежатиме від просування збору соняшника. На разі прогнози по врожаю 

соняшника знаходяться на рівні 13.5 млн.т..  
 

Ріпак 
На ринку ріпаку відмічаються різнопланові цінові тенденції. Так, на умовах EXW-

елеватор зросла на 500 грн/т нижня цінова межа та на 150 грн/т просіла верхня ціна, 
на СРТ-порт ціни прибавили 50 грн/т (нижня цінова межа), на умовах FOB ціни 
знизились на 10-15$/т  поставка вересень-жовтень. Як ми зазначали, на рикну 

присутня конкуренція за об’єми ріпаку, особливо серед переробних підприємств, що 
відповідно і підтримує внутрішні ціни. Ціни експортного рину повністю відповідають 

тенденціям на європейському ринку ріпаку, які в свою чергу знижуються під тиском 
суміжних ринків олій та сої. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.08.2018 30.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
16.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12500-13350  13000-13200  (+500) – (-150)  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13400-13650  13450-13650  (+50) – 0  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 435-450 
(вер/жов)  

425-435 
(вер/жов)  (-10) –(-15) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 

380,25 
(лист)… 373,25 (лист)… -7 

На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня.  
 

Соя 
Зі стартом збору сої в країні з’явились і перші ціни на новий врожай. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор ціни озвучуються в межах 10400-10800 грн/т, на 
умовах СРТ-завод 11000-11300 грн/т, експортні ціни просіли на 20$/т  (табл.6). 
Торгівельна активність залишається на низькому рівні. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

16.08.2018 30.08.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
16.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12100-12700 10400-10800 
(н.в.) …  

Україна  (СРТ завод) грн./т 12700-12900 11000-11300 
(н.в.) … 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
395-405 (вер) 

375-385 
(вер/жов) (-20) – (-20) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 315 (вер) 302,5 (вер) -12,5 

У найближчі тижні внутрішні ціни на сою залежатимуть від просування збору 
та зовнішніх чинників. Оскільки на світовому ринку відмічається зниження цін, слід 

очікувати відображення цих тенденцій на українських цінах 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. 


