
18 квітня 2019 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 18 квітня 2019 року) 
 

 Пшениця 
За тиждень ціни на ринку пшениці зазнали зниження. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор та СРТ-порт на 100 грн/т просіли ціни як на продовольчу так і на 
фуражну пшеницю, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) пшениця 2 класу 
втратила 2$/т, пшениця 3 класу - 3$/т, фуражна пшениця просіла на 4$/т (табл.1). 

Причинами зниження цін на ринку виступили обмежений рівень пропозиції та попиту, 
а також світові тенденції на пшеничному ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.04.2019 18.04.2019 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

11.04.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6150-6350 6050-6250 (-100) – (-100) 

фуражна грн./т 5850-6050 5750-5950 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6400-6550 6300-6450 (-100) – (-100) 

фуражна грн./т 6050-6250 5950-6150 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

224-228 
(квіт/трав) 

222-226 
(квіт/трав) (-2) – (-2) 

3 клас  
$/т 

219-223 

(квіт/трав) 

216-220 

(квіт/трав) (-3) – (-3) 

фуражна  
$/т 

211-215 
(квіт/трав) 

207-211 
(квіт/трав) (-4) – (-4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
170,1 (трав) 164,2 (трав) 

-5,9 
 

На наступному тижні  ціни на ринку пшениці перебуватиме переважно в межах 
існуючого рівня.  

 

Ячмінь 
За тиждень на ринку ячменя ціни знизились. Так, на умовах поставки EXW-елеватор 
та СРТ-порт ціни просіли на 100 грн/т, ціни на експортному ринку втратили 2$/т 

(табл.2). Торгівельна активність на ринку надалі залишається низькою. Ціни несуть 
по-більшості декларативний характер. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.04.2019 18.04.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
11.04.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5050-5250 4950-5150 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5300-5600 5200-5500 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

196-200 
(квіт/трав) 

194-198 
(квіт/трав) (-2) – (-2) 

 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на українську кукурудзу знизились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни втратили 50 грн/т, на експортному ринку 
просіли на 1$/т (табл.3). Ситуація на ринку залишається незмінною. Запаси зернової 

в країні високі, збільшення попиту на ринку не відмічається. Ще одним чинником 
тиску на ціни також виступають тенденції світового ринку. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.04.2019 18.04.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
11.04.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4850 4300-4800 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4950-5150 4900-5100 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

174-176 

(квіт/трав) 

173-175 

(квіт/трав) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 141,7 (трав) 141 (трав) -0,7 

На наступному тижні переважатимуть знижувальні тенденції на ринку 

кукурудзи.  
 

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

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100 грн/т, на СРТ-завод 100-200 грн/т, на 

умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 5$/т (табл.4). Ринок 
соняшникової олії на експортному ринку прибавив 2-5$/т. Основними підтримуючими 

чинниками виступили присутній попит переробників та ріст цін на ринку соняшникової 
олії.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
11.04.2019 18.04.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

11.04.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9800-10500  9800-10600  0 – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10400-10800  10600-10900  (+200) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 350-360 (квіт) 355-365 (трав) (+5) – (+5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    658-665 

(квіт)     660-670 (квіт)  (+2) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 690-700 (квіт)  705-715 (квіт)  (+15) – (+15) 

На наступному тижні очікується коливання цін  межах існуючого рівня. 
 

Ріпак 



Ціни на український ріпак продовжили знижуватись. Так, на умовах поставки EXW-
елеватор та  СРТ-порт ціни просіли на 200 грн/т, експортні ціни прибавили 2-3 $/т за 
рахунок зовнішнього ринку. Торгівля на ринку залишається в пасивному стані.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

11.04.2019 18.04.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
11.04.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11500-11800  11300-11600  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11800-12100  11600-11900  (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 400-406 

(трав)  403-408 (трав)  (+3) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 406,2 (трав) 408,4 (трав) +2,2 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої залишились на рівні минулого тижня. На ринку 

відмічається високий рівень пропозицій, попит на рикну присутній переважно за 
рахунок внутрішніх переробних підприємств.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
11.04.2019 18.04.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
11.04.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8900-9400  8900-9400  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 9400-9900  9400-9900  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 330-340 (квіт) 330-340 (трав) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 330,2 (трав) 322,9 (трав) -7,3 

На наступному тижні очікується коливання цін в існуючих межах.  
 

* 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. 


