
27 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 27 вересня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на ринку пшениці ціни змінились різнопланово. Так, 

пшениця 2 класу на умовах поставки  EXW-елеватор та СРТ-порт просіла на 50 грн/т 
(верхня ціна), фуражна пшениця навпаки зросла на 150-250 грн/т на умовах поставки 
EXW-елеватор та на 100 грн/т на СРТ-порт, ціни на умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) на 2 клас прибавили 8$/т, на 3 клас – +9-10$/т, на фураж - +7$/т 
(табл.1). На ріст цін вплинули зовнішні відповідні тенденції на світовому ринку 

пшениці. Відмічається присутність попиту як з боку імпортерів, так і внутрішніх 
переробних підприємств.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.09.2018 27.09.2018 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
20.09.2018 

Україна (EXW елеватор)         

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

фуражна грн./т 5600-5800 5750-6050 (+150) – (+250) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6550-6800 6550-6750 0 – (-50) 

фуражна грн./т 6050-6250 6150-6350 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

216-220 
(вер/жов) 

224-228 
(жов/лист) (+8) – (+8)  

3 клас  
$/т 

205-210 

(вер/жов) 

215-219 

(жов/лист)           (+10)–(+9) 

фуражна  

$/т 194-199 

(вер/жов) 

201-206 

(жов/лист) 

(+7) – (+7) 

 

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

$/т 

187,5 (вер) 190,1 (вер) 

+2,6 
 

На наступному тижні можливим є збільшення цін за рахунок попиту..  
 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ринку ячменю збільшились. Так, на умовах поставки 
EXW-елеватор ціни зросли на 150-200грн/т, на СРТ-порт +100-150 грн/т, ціни 



експортного ринку змін не зазнали. Підтримку цінам продовжує надавати існуючий 
попит. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.09.2018 27.09.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
20.09.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6350-6700 6550-6850 (+200) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6800-7100 6950-7200 (+150) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

232-236 
(вер/жов) 

232-236 
(жов/лист) без змін   

 
На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін на ринку.  

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку кукурудзи майже не 

змінились. Так, лише на умовах поставки СРТ-порт 50 грн/т втратила верхня цінова 

межа, а на умовах FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 1$/т (нижня цінова 
межа) поставка жовтень-листопад (табл.3). Торгівельна активність на ринку 
залишається по-більшості у пасивному стані. Пропозицій нового врожаю по-більшості 

відсутні. 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 

20.09.2018 27.09.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
20.09.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4450-4750 4450-4750 без змін   

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4900-5200 4900-5150 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
167-171 

(жов/лист) 
168-171 

(жов/лист) (+1) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 135,1 (вер) 142,9 (вер) +7,8 

На наступному тижні на ринку кукурудзи суттєвих змін не прогнозується, ціни 
переважно знаходитимуться в межах існуючого рівня.  

 

Соняшник 
На відміну від наших очікувань ринок соняшника зазнав помітних змін. Так, за 

минулий тиждень ціни на умовах поставки EXW-елеватор просіли на 600-700 грн/т, 
на умовах СРТ-завод зниження відбулось на 700 грн/т, експортні ціни втратили 5$/т 
(табл.4). Істотне зниження цін першочергово стало наслідком  збільшення об’ємів 

пропозицій олійної на ринку. Збір соняшника продовжується, просування збору 
перевищує і минулорічні показники. Так, за даними профільного міністерства станом 

на 24 вересня намолочено майже 7 млн.т., середня врожайність 2,14 т/га, оброблено 
54% запланованої площі. На цю ж дату минулого року було намолочено 2,9 млн.т. з 
середньою врожайністю 1,85 т/га. Нагадаємо, що за даними Міністерства в Україні 

врожай соняшника прогнозується на рівні 13,5 млн.т., за прогнозами аналітиків МСГ 
США близько 15 млн.т. 

На зниження цін також впливатиме ринок соняшникової олії. Оскільки за 
рахунок підвищеного врожаю соняшника очікується збільшення пропозицій продуктів 
переробки, в тому числі олії. Звісно ж головним чинником на формування зовнішніх 

цін соняшникової олії залишатиметься суміжний олійний ринок (соя, пальма).   
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 20.09.2018 27.09.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
20.09.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-11100 

(н.в.) 

9800-10400 

(н.в.) (-600) – (-700) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11100-11400 

(н.в.) 

10400-10700 

(н.в.) (-700) – (-700) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
340-350 (жов) 

335-345 

(жов/лист) (-5) – (-5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

   680-690 

(жов) 

   690-700 (жов) 

655-665 

(лист/груд) (+10) – (+10) 

Європа (FOB порти) $/т 

698-708      

(жов/груд) 

685-695      

(жов/груд) (-13) – (-13) 

Враховуючи вищенаведені чинниками можна очікувати «ведмежі» тенденції на ринку 
соняшника. Проте, триваючі опади на території України можуть дещо призупинити хід 
збору та вплинути на кість насіння, цей фактор може стати стримуючим на подальше 

зниження цін.  
 

Ріпак 
На українському ринку ріпаку ціни зазнали зниження. Так, на умовах EXW-елеватор 
та СРТ-порт ціни просіли на 300 грн/т, ціни на умовах FOB(порти Чорного моря) +2- -

3$/т поставка жовтень. Торгівельна активність на ринку поступово знижується, 
торгівля ведеться за вже укладеними контрактами.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

20.09.2018 27.09.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
20.09.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 13200-13500  12900-13200  (-300) – (-300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13500-13800  13200-13500  (-300) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-438 (жов)  427-435 (жов)  (+2) –(-3) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 365,75 (лист) 371,25 (лист) +5,5 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої зазнали зниження. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни знизились на 100грн/т, експортні ціни 

просіли на 3-5$/т жовтнева поставка (табл.6). В країни триває збір сої, станом на 24 
вересня оброблено 33% запланованих площ, намолочено майже 1,4 млн.т., з 

середньою врожайністю 2,45 т/га, цьогорічні показники продовжують випереджати 
минулорічні. Просування збору та очікуваний врожай (прогноз 4,2 млн.т) впливає на 
зниження цін, проте на відміну від ринку соняшника значного росту пропозицій поки 

не відмічається. Попит на ринку присутній.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 20.09.2018 27.09.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

20.09.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10800 

(н.в.) 

10300-10700 

(н.в.) (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11000-11400 

(н.в.) 

10900-11300 

(н.в.) (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 360-370 357-365 (жов) (-3) – (-5) 



(жов) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 304,2 (вер) 317,3 (вер) +13,1 

На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня. 
Підтримуючим ціни чинником може стати ускладнення погодних умов для просування 
збору. 

 
* 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. 


