
8 лютого 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 8 лютого 2017 року) 
 

 Пшениця 
 

За минулий тиждень ціни на пшеничному ринку зростали. Так, продовольча 

пшениця зросла на 50 грн/т лише на умовах поставки EXW-елеватор, фуражна 
прибавила 50 грн/т на EXW та 100 грн/т на СРТ, на умовах FOB  на 1$/т зросла 
фуражна та пшениця 3 класу (табл.1). Головну підтримку цінам надає зовнішній 

ринок, попит залишається високий як з боку експортерів так і внутрішніх 
переробників.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт з поставкою березні 
зріс на 3,7$/т, по-більшості, за рахунок суміжних ринків. 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.02.2017 08.02.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
01.02.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас  грн./т 4750-5000 4800-5000 (+50) – 0 

фуражна грн./т 4450-4650 4500-4700 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)       

2 клас  грн./т 5100-5300 5100-5300 без змін 

фуражна грн./т 4700-4900 4800-5000 (+100) – (+100)  

Україна  (FOB порти Чорного моря)       

2 клас  
$/т 

185-186 
(лют/бер) 

185-186 
(лют/бер) без змін 

3 клас  
$/т 

182-184 

(лют/бер) 

183-185 

(лют/бер) (+1) – (+1) 

фуражна  
$/т 

174-176 
(лют/бер) 

175-177 
(лют/бер) (+1) – (+1) 

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

США  

$/т 

154,5 (бер) 158,2 (бер) +3,7 

 
Завдяки росту цін на експортному ринку очікуємо незначного росту цін і на 

внутрішньому ринку пшениці. Скорегувати ціни зможе валютний ринок.  
 
 



Ячмінь 
 

На ринку ячменю і надалі відносно спокійно, торгівля майже не ведеться. Тим 
не менш, за тиждень було зафіксовано зростання ціни на умовах СРТ-порт +50грн/т, 
та +1- +2$/т на українському FOBі.  

 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.02.2017 08.02.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
01.02.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3950-4200 3950-4200 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)  грн./т 4250-4500 4300-4500 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  
$/т 

165-168  

(лют/бер) 

167-169  

(лют/бер) (+2) – (+1)  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

 

 

Кукурудза 
Відповідно до нашого минулого прогнозу, ціни на кукурудзу залишились без 

змін. Ціни експортного ринку української кукурудзи прибавили 1$/т (табл.3). Ситуація 
на ринку поки залишається незмінною. Низькі показники продажів і активність 

закупівельників підтримує ціни на високому рівні. З іншого боку, на ціни внутрішнього 
ринку впливає стабілізація гривні.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий ф’ючерс на кукурудзу зріс на 

3,5$/т. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.02.2017 08.02.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
01.02.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4400-4650 4400-4650 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)  грн./т 4750-4950 4750-4950 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  $/т 

169-171 

(лют/бер) 

170-172 

(лют/бер) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 141,5 (бер) 145 (бер) +3,5 

 

На наступному тижні очікується збереження цін в межах досягнутого рівня.  
 

Соняшник 
 

Як ми і передбачали соняшникові ціни залишились на рівні минулого тижня. 

Змін зазнали лише ціни на умовах поставки FOB +10$/т (нижня цінова межа)(табл.4). 
Основними факторами підтримки цін залишається стриманість аграріїв, соняшник на 

ринок надходить малими партіями. При цьому активність закупівельних компаній не 
згасає. З іншого боку ринок соняшникової олії та коливання національної валюти 
залишаються фактором зниження цін. Українська олія на умовах поставки FOB порти 

Чорного моря олія додала 5$/т, на європейському ринку олія залишилась без змін.  
 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.02.2017 08.02.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
01.02.2017 



Україна (EXW елеватор) грн./т 10500-11100  10500-11100  без змін 

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

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

(лют/бер) 

395-400 

(лют/бер) (+10) – 0 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
379,4 (бер) 371,6 (бер) -7,8 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря)  $/т 750-765 

(лют/бер) 755-765 (бер) (+5) – 0 

Європа (FOB порти) $/т 805-815 (лют) 805-815 (лют) без змін 

 
На наступному тижні очікується збереження сьогоднішніх цін на соняшник.  
 

Ріпак 
 

За минулий тиждень український ріпак просів на 100 грн/т на умовах поставки 
EXW-елеватор. Ціни переважно несуть декларативний характер.   

За даними аналітиків Strategie Grains знижено оцінку валового збору ріпаку в 
країнах ЄС на 500 тис.т. до 21,5 млн.т, що тим не менш перевищує показники 
минулого МР.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 01.02.2017 08.02.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

01.02.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11800-12300 11700-12200 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12200-12400 12200-12400 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 430-440 (лют) 430-440 (лют) без змін  

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т … 416,5 (трав) … 

 
 

Соя 
 
За минулий тиждень ціни на ринку сої зростали. Так, по 100 грн/т прибавили 

ціни на умовах поставки EXW-елеватор та на умовах СРТ-завод, на українському 
FOB +7 - +2 $/т (табл.6). Зростання внутрішніх закупівельних цін завдячує 

експортному ринку, який в свою чергу відповів на тенденції світового ринку сої. Так, 
на Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий соєвий ф’ючерс зріс на 6,6$/т. 
Підтримку котируванням надав експортний ринок. Знижуючим чинником залишається 

надходження нового врожаю з Південної Америки. В свою чергу тиск на котирування 
чинить і прогнози світового виробництва сої, за даними FAO 2016/17 прогнозується 

336 млн.т. 
  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.02.2017 08.02.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 01.02.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10900-11400 11000-11400 (+100) – 0 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11400-11800 11500-11900 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 388-398 
(лют/бер) 

395-400 
(лют/бер) (+7) – (+2) 



Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 376,4 (бер) 383 (бер) +6,6 

 

На наступному тижні подальшого росту цін не очікується. На ринок поступово 
надходить все більше пропозицій. Тим не менш, у разі подальшого росту цін на 

світовому ринку внутрішні ціни також можуть зростати.   
 
* 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. 

 
 
 


