
15 березня 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 15 березня 2017 року) 
 

 Пшениця 
 

Як ми і очікували, за минулий тиждень ціни на пшеничному ринку залишились 

без змін. Лише на умовах поставки FOB-порти Чорного моря на 1$/т знизилась ціна 
на третій клас (табл.1). На ринку і надалі пропозицій пшениці в обмеженій кількості, 
попит же при цьому високий.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт з поставкою березні 
знизився на 5,6$/т. Згідно останнього звіту МСГ США підвищено світове виробництво 

пшениці до 751,1 млн.т. Для України прогнози залишились на минулому рівні – 26,8 
млн.т.  
З 9 березня ПАТ «Аграрний фонд» розпочав закупівлю продовольчої пшениці 2 класу 

за спотовими договорами.   
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.03.2017 15.03.2017 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
09.03.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4900-5150 4900-5150 без змін 

фуражна грн./т 4600-4850 4600-4850 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5200-5400 5200-5400 без змін 

фуражна грн./т 4950-5150 4950-5150 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

187-189 
(бер/квіт) 

187-189 
(бер/квіт) без змін 

3 клас  
$/т 

185-187 
(бер/квіт) 

184-186 
(бер/квіт) (-1) – (-1) 

фуражна  
$/т 

179-181 

(бер/квіт) 

179-181 

(бер/квіт) без змін 

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

$/т 
157 (бер) 151,4 (бер) -5,6 

 

На наступному тижні прогнозується коливання закупівельних цін в межах 
існуючого рівня. 

 

 



Ячмінь 
 

Торгівля на ринку ячменю поки залишається на низькому рівні, оскільки 
пропозицій поступає не багато. За тиждень, на 100 грн/т підросла ціна на умовах 
EXW-елеватор та на 80-100грн/т на СРТ-порт. Станом на 9 березня посіви озимого 

ячменю знаходяться у доброму стані – 31,4%, у задовільному – 43,9%, 
слаборозвинені – 24,7%. 

Аналітики МСГ США в березневому звіті підвищили прогнози світового 
виробництва ячменю до 147 млн.т., з них на частку України припадає 9,9 млн.т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.03.2017 15.03.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
09.03.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4200-4450 4300-4550 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4550-4750 4650-4830 (+100) – (+80) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

168-171  
(бер/квіт) 

168-171  
(бер/квіт) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

 

 

Кукурудза 
Ринок кукурудзи за тиждень зазнав певного зниження цін. Так, на 30 грн/т  

просіли ціни на умовах поставки СРТ-порт (верхня цінова межа) та на 2$/т знизились 
експортні ціни (табл.3). Торгівельна діяльність має по-більшості стриманий характер. 

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий ф’ючерс на кукурудзу просів на 
4,5$/т.  На зниження котирувань істотним чином вплинув останній звіт USDA, де на 9 

млн.т було підвищено світове виробництво кукурудзи та збір врожаю в країнах 
Південної Америки. 

Для України прогноз аналітиків МСГ США залишився на минулому рівні – 28 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.03.2017 15.03.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
09.03.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4500-4700 4500-4700 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5000 4800-4970 0 – (-30) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

173-175 

(бер/квіт) 

171-173 

(бер/квіт) (-2) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 143,8 (бер) 139,3 (бер) -4,5 

 

На наступному тижні очікується збереження цін в межах досягнутого рівня.  
 

Соняшник 
 

За досліджуваний період на ринку соняшника спостерігалось зниження 

закупівельних цін. Так, на 100-200 грн/т просіли ціни на умовах EXW-елеватор та на 
200-400 грн/т на умовах СРТ-завод, -7$/т на умовах FOB (табл.4). Як ми і зазначали, 

вагомий тиск на внутрішній ринок соняшника чинить соняшникова олія. За минулий 
тиждень олія втратила 15$/т на умовах поставки FOB-порти Чорного моря. Таке 
зниження цін на олію пояснюється існуючою тенденцією в світі, так в європейських 

портах соняшникова олія теж просіла, на 10$/т.  



Як і передбачалось, фермери дещо збільшують продажі насіння для залучення 
додаткових коштів. Власне це також є причиною зниження закупівельних цін. При 
цьому попит на ринку присутній. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 09.03.2017 15.03.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

09.03.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10400-10900  10300-10700  (-100) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10900-11400 10700-11000 (-200) – (-400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 397-402 (бер) 390-395 (бер) (-7) – (-7) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

372,6 (бер) 368,3 (трав) -4,3 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

730-740 (бер) 

715-725 (бер) 

725-735 (квіт) (-15) – (-15) 

Європа (FOB порти) $/т 775-785 (бер) 

760-770 (бер) 

765-775 (квіт) (-10) – (-10) 

 

На наступному тижні, за рахунок подальшого зниження олійних цін, ми 
очікуємо поступового зниження цін на соняшник. 

 

Ріпак 
 

За тиждень внутрішні ціни на ріпак змін не зазнали. На умовах поставки FOB 
український ріпак втратив 5$/т, відповівши на зниження ціну у -9,5$/т на MATIF.  
Торгівля на ринку залишається на низькому рівні. Ціни несуть декларативний 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 09.03.2017 15.03.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

09.03.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11700-12200 11700-12200 без змін 

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

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-435 (бер) 420-430 (бер) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 415,75 (трав) 406,25 (трав) -9,5 

 
 

Соя 
 
За минулий тиждень ціни на ринку сої знизились. Так, на 200 грн/т просіли 

ціни на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод, на умовах FOB мінус 10$/т 
(табл.6). Власне, як ми і очікували, зниження цін на світовому ринку потягнуло за 

собою і ціни на українську сою. Тиску на ціни додало і поступове збільшення 
пропозицій на ринку. Підтримку ж цінам продовжує надавати високий попит як 
внутрішніх переробників так і експортерів олійної.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий соєвий ф’ючерс знизився ще 
на 8,8$/т. Знижуючим чинником виступили збір сої в Брзилії та  березневий звіт МСГ 

США, де було підвищено прогнози світового виробництва сої до 340,79 млн.т 



переважно за рахунок врожаю в Бразлії. Для України прогноз по сої залишився 
незмінним – 4,28 млн.т. 
 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

09.03.2017 15.03.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 09.03.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11400-12000 11400-11800 0 – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11900-12300 11700-12100 (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 395-405 (бер) 385-395 (бер) (-10) – (-10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 371,5 (бер) 362,7 (бер) -8,8 

 

На наступному тижні ймовірним є подальше поступове зниження цін на сою. 
 

* 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. 

 
 

 


