
27 червня 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 27 червня 2019 року) 
 

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

умовах поставки EXW-елеватор ціни на пшеницю 2 класу просіли на 50-100 грн/т, 
фуражна втратила 50 грн/т, на умовах поставки СРТ-порт на 100-200 грн/т знизились 
ціни на 2 клас та 50 грн/т на фураж, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 

навпаки відбулось зростання цін: пшениця 2 класу прибавила 1$/т, пшениця 3 класу 
– 1-2$/т, фуражна 1-2$/т (табл.1). Тиснучим фактором на ринку залишається високі 

прогнози врожаю, на рівні 29 млн.т, з іншого боку ціни на ринку чорноморської 
пшениці демонструють поки зростаючі тенденції.    

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.06.2019 27.06.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
20.06.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4900-5200 4800-5150 (-100) – (-50) 

фуражна грн./т 4450-4800 4400-4800 (-50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5700 5300-5500 (-100) – (-200) 

фуражна грн./т 5000-5250 5000-5200 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

193-196 
(лип/серп) 

194-197 
(лип/серп) (+1) – (+1) 

3 клас  
$/т 

183-185 

(лип/серп) 

184-187 

(лип/серп) (+1) – (+2) 

фуражна  
$/т 

178-180 
(лип/серп) 

179-182 
(лип/серп) (+1) – (+2) 

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

США  

$/т 

191,9 (лип) 199,7 (лип) 

+7,8 
 

На наступному тижні не виключається подальше просідання цін. 
 

Ячмінь 
Ринок ячменю і надалі залишається малоактивним. Ціни несуть по-більшості 

декларативний характер. На умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни на 
ячмінь з поставкою в липні-серпні просіли на 1-2$/т. В країні розпочато збір ячменю, 



відмічається відставання у зборі порівняно з минулим роком, врожайність 32,5 ц/г 
проти 31,8 ц/г минулого року.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.06.2019 27.06.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
20.06.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4400-4700 4400-4700 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4900-5200 4900-5200 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

166-169 
(лип/серп) 

164-168 
(лип/серп) (-2) – (-1) 

 
 

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

поставки EXW-елеватор ціни не змінились, на СРТ-порт  на 50 грн/т зросла верхня 
цінова межа, на експортному ринку ціни прибавили 6$/т поставка липень-серпень 

(табл.3). На ринку відмічається високий рівень пропозицій зернової, присутній і попит. 
Світові тенденції на ринку кукурудзи продовжують впливати на ринку української 
зернової. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.06.2019 27.06.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
20.06.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4350-4850 4350-4850 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5050-5300 5050-5350 0 – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
185-188 

(черв/лип) 
191-194 

(лип/сер) (+6) – (+6) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 173,6 (чер) 174,5 (чер) +0,9 

На наступному тижні істотних змін на ринку кукурудзи очікувати не варто. 
 

Соняшник 
За минулий тиждень на ринку соняшника цінових змін не відбулось. На ринку 

соняшникової олії на умовах поставки FOB (порти Чорного моря)  ціни прибавили 10-

15$/т (табл.4). Підтримку ринку олії надає активний попит основних імпортерів. Ріст 
цін на ринку олії відповідно впливає і на закупівельні ціни на самий соняшник. Попит 

з боку переробників присутній.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 20.06.2019 27.06.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
20.06.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-11100  10300-11100  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 11100-11600  11100-11600  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 360-370 (лип) 360-370 (лип) без змін  

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т   702-715 
(лип)    717-725 (лип)  (+15) – (+10) 

Європа (FOB порти) $/т 
730-740 

(лип/вер)  
735-745 

(лип/вер)  (+5) – (+5) 

На наступному тижні за підтримки подальшого росту цін на ринку олії ймовірним є 

збільшення цін на соняшник. В іншому разі ціни перебуватимуть в межах існуючого 
рівня. 
 



Ріпак 
На ринку українського ріпаку відбулось збільшення закупівельних цін. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор зросла на 100 грн/т верхня цінова межа, на умовах СРТ-
порт ціни прибавили 100-500 грн/т, експортні ціни змін не зазнали (табл.5). На разі в 
країні в окремих регіонах розпочалась збиральна компанія по ріпаку, відмічається 

певна затримка в зборі в порівнянні з минулим роком. Гідрометцентр попередив про 
сильні дощі по всій території України, що також може вплинути на затримку та якість 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 20.06.2019 27.06.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
20.06.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10800-11400  10800-11500  0 – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11400-12000  11500-12500  (+100) – (+500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 405-415 
(лип/серп)  

405-415 
(лип/серп)  без змін  

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 416,4 (серп) 415,6 (серп) -0,8 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої залишились переважно без змін. Так, лише на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни просіли на 5$/т, першочергово за 
рахунок світових тенденцій на ринку сої.  

Попит на ринку присутній як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, при цьому 
запаси сої в країні залишаються високими.   

За останніми даними МСГ США в Україні прогнозується скорочення врожаю сої на 
250 тис.т. до 4050 тис.т.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
20.06.2019 27.06.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

20.06.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8800-9300  8800-9300  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 9300-9800  9300-9800  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 335-345 (лип) 330-340 (лип) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 331,8 (лип) 328,5 (лип) -3,3 

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня.  
 

* 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. 


