
21 грудня 2016 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 21 грудня 2016 року) 
 

 Пшениця 
 

За минулий тиждень закупівельні ціни на ринку пшениці зростали. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт пшениця 2 класу додала 100 грн/т, 
фуражна +100 - +150 грн/т, на умовах FOB  ціни не змінились (табл.1). Головними 
чинниками росту цін залишається активний попит при стриманих продажах. Незначну 

підтримку внутрішнім цінам надала  також нестабільність валютного ринку. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

14.12.2016 21.12.2016 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

14.12.2016 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас  грн./т 4350-4600 4450-4700 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4100-4300 4200-4450 (+100) – (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)       

2 клас  грн./т 4700-4900 4800-5000 (+100)-(+100) 

фуражна грн./т 4400-4650 4550-4750 (+150) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)       

2 клас  
$/т 

183-185 
(груд/січ) 

183-185 
(груд/січ) без змін 

3 клас  
$/т 

183-185 

(груд/січ) 

183-185 

(січ/лют) без змін 

фуражна  
$/т 

173-175 
(груд/січ) 

173-175 
(січ/лют) без змін 

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

США  

$/т 

146,2 (груд) 148,15 (бер) +1,95 

 
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт додав 1,95 $/т за 

рахунок технічних факторів. 

На наступному тижні закупівельні ціни на українську пшеницю 
знаходитимуться в межах досягнутого рівня. 

 

Ячмінь 
 



Хоча торгівельна діяльність на разі малоактивна ціни на ячмінь за тиждень 
підросли. Так, на 50 грн/т зросли ціни на умовах EXW-елеватор та на 2$/т на умовах 
FOB порти Чорного моря. Вірогідно ріст цін супроводжувався ростом цін на ринку 

пшениці.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

14.12.2016 21.12.2016 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
14.12.2016 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3650-3900 3700-3950 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)  грн./т 4100-4300 4100-4300 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  
$/т 

161-163  
(січ/лют) 

163-165  
(січ/лют) (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

 

 

Кукурудза 
За тиждень значних перемін на внутрішньому ринку кукурудзи не  відбулось. 

Прагнучі стимулювати більше продажів, особливо великих партії кукурудзи, 
закупівельні компанії трохи підняли ціни додавши до верхньої цінової межі 50 грн/т і 

30 грн/т на умовах EXW та СРТ відповідно. Зазнали зниження ціни на українському 
FOB мінус 1-2$/т.  

Вартість біржового контракту на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі (СВОТ) 
втратив 2,3$/т. Тиск на ф’ючерс чинила інформація про сприятливі погодні умови для 
розвитку посівів кукурудзи в Південній Америці.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

14.12.2016 21.12.2016 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
14.12.2016 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4350 4150-4400 0 – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)  грн./т 4400-4650 4400-4680 0 – (+30) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  $/т 
169-171 

(груд/січ) 
167-170 

(груд/січ) (-2) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 140,2 (груд) 137,9 (бер) -2,3 

 
На наступному тижні очікується збереження цін в межах досягнутого рівня.  
 

Соняшник 
 

За минулий тиждень ціни на ринку соняшника змінились різнопланово. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор знизилась на 200 грн/т (верхня ціна), а на СРТ-завод 

зросла на 100 грн/т (верхня ціна), ціни на умовах FOB просіли на 5$/т. Фактором 
підтримки цін виступили низькі пропозиції олійної (особливо великих партій), з іншого 
боку, більшість переробних підприємств, сформувавши свої запаси, цін не 

переглядали бо навіть подекуди знижували.  
Ціни на українську соняшникову олію за тиждень прибавили 5-10$/т на умовах 

поставки FOB, на європейських ринках олія просіла на 5$/т. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
14.12.2016 21.12.2016 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
14.12.2016 



Україна (EXW елеватор) грн./т 10100-10700  10100-10500  0 – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10500-11000 10500-11100 0 – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 395-400 (січ) 390-395 (січ) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
385,5 (бер) 377,2 (бер) -8,3 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  $/т 765-775 

(січ/бер) 

775-780 

(січ/бер) (+10) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 

840-850 (груд) 

830-840 (січ) 

830-835 

(січ/бер) (0) – (-5)         

 
На наступному тижні ціни переважно знаходитимуться на сьогоднішньому 

рівні.  

 

Ріпак 
 
На внутрішньому ринку ріпаку ціни просіли на 200 грн/т на умовах EXW та на 

100 грн/т на умовах СРТ. Зниження цін головним чином зумовлене цінами 
експортного ринку, які протягом тижня також знижувались. Тим ни менш торгівля на 
ринку залишається низькою.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

14.12.2016 21.12.2016 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
14.12.2016 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11400-11800 11400-11600 0 – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11900-12300 11900-12200 0 – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-435     

(груд)  … … 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 414,25 (лют) 413,5 (лют) -0,75 

 

На наступному тижні істотних змін не очікується, ціни залишатимуться 
декларативними. 

 

Соя 
 

На противагу наших очікувань, ціни на українську сою зазнали зниження. Так, 
на умовах EXW-елеватор ціни знизились  на 100-200 грн/т, на СРТ-завод +100 - -150 

грн/т, на українському FOB -5 - -10$/т (табл.6). Зниження цін, головною мірою, стало 
наслідком зниження цін на  експортному та світовому ринку. Попит на ринку 
поступово знижується, пропозиції на ринку обмежено. Ймовірно торгівельна 

активність відновиться вже з нового року.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) соєвий ф’ючерс знизився на 8,4$/т, 

головним чином під тиском укріплення американського долару. Також на зниження 
котирувань вплинула інформація про сприятливі погодні умови для розвитку сої 
нового врожаю в Південній Америці.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 14.12.2016 21.12.2016 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 14.12.2016 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10600-10900 10400-10800 (-200) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11350 10900-11200 (+100) – (-150) 



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 385-395   
(груд/січ) 380-385 (січ) (-5)– (-10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 377,7 (січ) 369,3 (січ) -8,4 

 

З огляду на вище наведене, на наступному тижні очікується стабілізація цін з 
ймовірним поступовим зниженням.  

 
* 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. 
 

 
 


