
13 вересня 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 13 вересня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період на ринку пшениці ціни внутрішнього ринку підросли, а 

експортні ціни знизились. Так, пшениця 2 класу на умовах поставки EXW-елеватор та 
СРТ-порт прибавила 50 грн/т, фуражна пшениця на умовах поставки EXW-елеватор 
змін не зазнала, на СРТ-порт зросла на 50 грн,т, на українському FOBі ціни на другий 

клас пшениці просіли на 6-8$/т, на третій клас – на 5$/т, на фураж – на 3$/т (табл.1). 
Зниження цін на експортному ринку стало наслідком світових тенденцій на 

пшеничному ринку, також відмічається зниження попиту з боку основних імпортерів 
української пшениці. На збільшення цін внутрішнього ринку основний вплив чинив 
валютний фактор. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

30.08.2018 13.09.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

30.08.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6200-6400 6200-6450 0 – (+50) 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

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

фуражна грн./т 6000-6200 6050-6250 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

224-230 
(вер/жов) 

218-222 
(вер/жов) (-6) – (-8)  

3 клас  
$/т 

212-216 
(вер/жов) 

207-211 
(вер/жов)           (-5)–(-5) 

фуражна  

$/т 201-205 
(вер/жов) 

198-202 
(вер/жов) 

(-3) – (-3) 

 

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

США  

$/т 

189,45 (вер) 176,9 (вер) 

-12,55 
 

На наступному тижні росту цін на пшеницю не прогнозується, не виключається 
просідання цін. Натомість підтримуючим чинником може і надалі виступити 

нестабільність національної валюти.  
 

Ячмінь 



За минулий період на ринку ячменю ціни збільшились лише на умовах СРТ-порт +50-
+200 грн/т (табл.2). Існування попиту на ринку продовжує підтримувати ріст цін. З 
іншого боку, ситуація на суміжних зернових ринках може виступити стримуючим 

чинником. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

30.08.2018 13.09.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
30.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6350-6700 6350-6700 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6750-6900 6800-7100 (+50) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

234-238 
(вер/жов) 

234-238 
(вер/жов) без змін  

 
На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін на ринку.  

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку кукурудзи збільшились. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили по 100 грн/т, на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни просіли на 8$/т поставка жовтень-

листопад (табл.3). Торгівельна активність на залишається по-більшості у пасивному 
стані. В деяких регіонах країни стартував збір зернової. Нагадаємо, що за останніми 

даними USDA в Україні очікується виробництво кукурудзи у 2018/19 на рівні 31 млн.т. 
проти 24,5 млн.т. минулого року. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

30.08.2018 13.09.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
30.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4650 4450-4750 (+100)– (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5100 4900-5200 (+100)– (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

182-186 

(вер/жов) 

174-178 

(жов/лист) (-8) – (-8) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 134,3 (вер) 134,4 (вер) +0,1 

На наступному тижні на ринку кукурудзи суттєвих змін не прогнозується, ціни 

переважно знаходитимуться в межах існуючого рівня.  
 

Соняшник 
На ринку соняшника відмічається зростання цін. Так, на умовах EXW-елеватор 

ціни прибавили 200-300 грн/т, на СРТ-завод 300-400 грн/т, експортні ціни просіли на 

10-15$/т (табл.4). Основним чинником для збільшення цін є валютний ринок, а саме 
девальвація гривні. Адже збір соняшника ще триває, при цьому відмічається вищі 

показники врожайності у порівнянні з минулим роком, а це відповідно тиснутиме на 
ціну. За даними профільного міністерства станом на 10 вересня зібрано 2,5 млн.т. 
насіння, з середньою врожайністю  2,03 т/га, оброблено 21% засіяної площі. На цю ж 

дату минулого року соняшника біло зібрано 1072 тис.т. з врожайністю 1,69 т/га. 
Ринок соняшникової олії демонструє зниження цін, так на умовах  FOB (порти 

Чорного моря) олія просіла на 10$/т поставка жовтень, на ринок впливає суміжні 
олійні ринки та очікуваний високий врожай соняшника в країнах Чорноморського 
регіону та продуктів його переробки.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

30.08.2018 13.09.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
30.08.2018 



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

10400-11100 
(н.в.) (+200) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11000 
(н.в.) 

11100-11400 
(н.в.) (+300) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 350-365 
(вер/жов) 340-350 (жов) (-10) – (-15) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    705-715 

(вер)    695-705 (жов) (-10) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 

720-728      

(жов/груд) 

710-720      

(жов/груд) (-10) – (-8) 

На наступному тижні на ринку соняшника істотних змін не очікується. Коливання цін 
залежатиме від ходу збору нового врожаю та валютного ринку. 

 

Ріпак 
На ринку ріпаку ціни зазнали росту. Так, на умовах EXW-елеватор ціна зросла на 

200-300 грн/т, на СРТ-порт ціни прибавили 50-150 грн/т, на умовах FOB ціни зросли 
на 5$/т  поставка жовтень. Основну підтримку цінам продовжує надавати існуючий 

високий попит переробників та трейдерів. Також на ріст цін вплинуло нестабільність 
гривні на валютному ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
30.08.2018 13.09.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
30.08.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 13000-13200  13200-13500  (+200) – (+300)  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13450-13650  13500-13800  (+50) – (+150)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-435 
(вер/жов)  430-440 (жов)  (+5) –(+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 

373,25 
(лист)… 368 (лист)… -5,25 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції на ринку ріпаку.  
 

Соя 
За минулі тижні ціни на ринку сої залишались переважно стабільними. Так, 

лише на умовах СРТ-завод на 100 грн/т зросла верхня цінова межа. Інша ситуація 
склалась на експортному ринку, так на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 

соя втратила 15$/т жовтнева поставка. Зниження цін на експортному ринку стало 
наслідком зниження попиту з боку компаній-експортерів сої. 30 серпня 2018 року був 
підписаний соєво-рапсовий законопроект №7403-д, яким передбачається залишити 

відшкодування ПДВ при експорті сої з 1 вересня 2018 року. Іншими словами, можна 
очікувати збільшення попиту саме внутрішніх переробних підприємств та зростання 

експорту продуктів переробки сої. 
На разі в країні триває збір сої, хід збиральної компанії перевищую минулорічні 

показники, також відмічається вища врожайність.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

30.08.2018 13.09.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
30.08.2018 

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

10400-10800 
(н.в.) без змін   

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

11000-11400 
(н.в.) 0 – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 375-385 
(вер/жов) 360-370 (жов) (-15) – (-15) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 302,5 (вер) 304,6 (вер) +2,1 



На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня. 
Фактором тиску на ціни може виступати просування збору та показники врожайності 
сої нового врожаю. 

 
* 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. 


