
25 січня 2017 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 25 січня 2017 року) 
 

 Пшениця 
 

За минулий тиждень ціни на пшеницю продовжили зростати, хоч темп їх 

зростання є значно меншим від минулого тижня. Так, продовольча пшениця зросла 
на 40 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та 50-100 грн/т на СРТ-порт, фуражна 
пшениця зросла лише на умовах поставки EXW-елеватор +30 грн/т, на умовах FOB  

продоволка зросла на 1$/т, фуражна на 1-2$/т (табл.1).  
Українська пшениця продовжує зростати завдяки існуючому попиту, але, як 

ми зазначили, меншими темпами. Це, певною мірою, є наслідком поступового 
збільшення пропозицій на ринку, свій вплив чинила і укріплення гривні.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт з поставкою березні 

просів на  2,45$/т.  
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

18.01.2017 25.01.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

18.01.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас  грн./т 4710-4960 4750-5000 (+40) – (+40) 

фуражна грн./т 4370-4620 4400-4650 (+30) – (+30) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)       

2 клас  грн./т 5000-5250 5100-5300 (+100)-(+50) 

фуражна грн./т 4700-4900 4700-4900 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

184-185 
(січ/лют) 

184-186 
(лют/бер) 0 – (+1) 

3 клас  
$/т 

182-183 

(січ/лют) 

182-184 

(січ/лют) 0 – (+1) 

фуражна  
$/т 

173-174 
(січ/лют) 

174-176 
(лют/бер) (+1) – (+2) 

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

США  

$/т 

159,2 (бер) 156,75 (бер) -2,45 

 
Враховуючи вищенаведене на наступному тижні ймовірним є стабілізація цін 

на ринку пшениці. 

 



 

Ячмінь 
 
На ринку ячменю і надалі відносно спокійно, торгівля майже не ведеться. Тим 

не менш, за тиждень було зафіксовано зростання ціни на умовах EXW-елеватор +40 

грн/т., на СРТ-порт +50грн/т, що стало наслідком росту цін на суміжних ринках. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

18.01.2017 25.01.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

18.01.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3860-4110 3900-4150 (+40) – (+40) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)  грн./т 4150-4400 4200-4450 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  
$/т 

163-165  
(січ/лют) 

163-165  
(січ/лют) без змін  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

… … … 

 
 

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

поставки EXW-елеватор ціни додали на 40-90 грн/т, на СРТ-порт +50 грн/т, на 

українському FOB змін не відбулись (табл.3). Факторами росту залишаються вже 
відомі чинники – високий попит, переважно експортерів, низький рівень пропозицій 
(на ринок поступають переважно малі партії кукурудзи).  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий ф’ючерс на кукурудзу втратив 
0,8$/т переважно під впливом технічних факторів.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

18.01.2017 25.01.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
18.01.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4260-4560 4350-4600 (+90) – (+40) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)  грн./т 4650-4850 4700-4900 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  $/т 
170-172 

(січ/лют) 
170-172 

(січ/лют) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 143,8 (бер) 143 (бер) -0,8 

 
На наступному тижні очікується збереження цін в межах досягнутого рівня.  
 

Соняшник 
 

На внутрішньому ринку соняшника ціни продовжили зростати. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор ціни зросли на 200 грн/т, на СРТ-завод на 200-300 грн/т, ціни 

на умовах FOB прибавили 5$/т (табл.4). Як ми вже зазначали, ріст закупівельних цін 
зумовлений доволі високим попитом на соняшник, аграрії ж залишаються 
стриманими в пропозиціях або збувають насіння малими партіями.  

Українська соняшникова олія за тиждень прибавила 5$/т, що відповідає росту 
на європейському ринку +2 - +7$/т поставка в лютому. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 18.01.2017 25.01.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

18.01.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10200-10800  10400-11000  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10600-11100 10800-11400 (+200) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
385-400 (лют) 

390-405 
(лют/бер) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

382,7 (бер) 377,5 (бер) -5,2 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  $/т 760-770 
(лют/бер) 

765-770 
(лют/бер) (+5) - 0 

Європа (FOB порти) $/т 808-813 (лют) 810-820 (лют) (+2) – (+7)         

 

Обмежена пропозиція соняшника на ринку є вагомим чинником росту цін, 
тому на наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції. Стабілізувати 

ринок зможе укріплення гривні відносно американського долару.  
 

Ріпак 
 
За тиждень на ринку ріпаку ціни зросли. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор ціни прибавили 100-400 грн/т, на СРТ-порт +100-+200 грн/т, на FOB +5$/т. 
Первинну підтримку ринку надало зростання цін на суміжних ринках, коливання 
гривні, а також ріст на ріпак на європейському ринку, на французькій біржі MATIF +8,5 

EUR/т. Тим не менш, на наступному тижні істотних змін не очікується, торгівельна 
активність залишатиметься низькою. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 18.01.2017 25.01.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

18.01.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11500-11700 11600-12100 (+100) – (+400) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12000-12300 12200-12400 (+200) – (+100) 

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

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 418,75 (лют) 427,25 (лют) +8,5 

 

 

Соя 
 
За минулий тиждень соя на українському ринку продовжила зростати. Так, на 

200 грн/т збільшились ціни на умовах поставки EXW-елеватор та на 400 грн/т на 
умовах СРТ-завод, на українському FOB +15-+20$/т (табл.6). Зростаючий попит 
залишається головним чинником росту цін. Більшість фермерів поки що воліють 

притримати олійну очікуючи подальшого росту цін.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) під впливом технічних факторів 

березневий соєвий ф’ючерс втратив  3,9$/т.  
 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
18.01.2017 25.01.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 18.01.2017 



Україна (EXW елеватор) грн./т 10800-11300 11000-11500 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11100-11600 11500-12000 (+400) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-385 
(лют) 

395-405 
(лют/бер) (+15) – (+20) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 392,8 (бер) 388,9 (бер) -3,9 

 
На наступному тижні ймовірним є подальше зростання закупівельних цін.  
 

* 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. 
 

 

 


