
03 травня 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 03 травня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на ринку пшениці переважала знижувальна тенденція. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор на 50 грн/т просіла верхня ціна продовольчої 
пшениці, на СРТ-порт 50 грн/т втратила продовольча і фуражна пшениця, на умовах 
FOB  -1$/т на пшеницю 2 класу та 3 класу (табл.1). Як ми зазначали у минулому звіті, 

попит на пшеницю поступово знижується, більшість компаній знаходиться в 
очікуванні майбутнього врожаю, тиску на ціни додає і укріплення гривні до 

американського долару.   
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий ф’ючерс зріс на  12,1$/т, що головним 
чином стало наслідком ускладнень погодних умов для американської пшениці.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.04.2017 03.05.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

26.04.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4750-5000 4750-4950 0 – (-50) 

фуражна грн./т 4450-4700 4400-4650 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5100-5250 5100-5250 без змін  

фуражна грн./т 4750-4950 4700-4900 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

186-189 
(квіт/трав) 186-188 (трав) 0 – (-1) 

3 клас  
$/т 

181-183 

(квіт/трав) 180-183 (трав) (-1) – 0 

фуражна  
$/т 

175-177 
(квіт/трав) 175-177 (трав) без змін 

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

США  

$/т 

150,1 (трав) 162,2 (трав) +12,1 

 
На наступному тижні істотних змін на ринку пшениці не очікується, 

переважатиме знижувальна тенденція. 

 
 

Ячмінь 



За минулий тиждень внутрішні ціни на ячмінь знижувались. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор та CРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т, експортні ціни 
втратили 1$/т (табл.2). Торгівля ячменем залишається переважно в пасивному стані. 

Ринок знаходиться під впливом суміжних зернових ринків та коливання валют. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.04.2017 03.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
26.04.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4200-4450 4150-4400 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4500-4700 4450-4650 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

166-168  
(квіт/трав) 

166-167 (трав) 
155-160 н.в. 0 – (-1) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
… … … 

 

 

Кукурудза 
За тиждень ціни на ринку кукурудзи змінились лише на умовах СРТ-порт – 

мінус 30 грн/т (верхня ціна). Зниження відбулось в основному за рахунок зниження 
цін на пшеницю та укріплення гривні. Підтримуючим чинником залишається присутній 

попит на ринку.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий ф’ючерс на кукурудзу знизився на 

0,4$/т. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.04.2017 03.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

26.04.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4450-4650 4450-4650 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5030 4800-5000 0 – (-30) 

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

(квіт/трав) 170-172 (трав) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 143,7 (трав) 143,3 (трав) -0,4 

 
На наступному тижні очікується коливання цін в межах досягнутого рівня.   

 

Соняшник 
 

Як ми і очікували, ціни на внутрішньому ринку соняшника залишились на 
минулому рівні, лише на умовах СРТ-завод на 100 грн/т знизилась верхня цінова 

межа. Пропозицій на ринку більшає, попит хоч і є, але поступово скорочується. 
Соняшникова олія за тиждень  на умовах FOB (порти Чорного моря) просіла на 3$/т 

(ціна попиту) та прибавила 2$/т (ціна пропозиції), ціна на європейську олію зросла на 
5$/т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.04.2017 03.05.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.04.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10500-10800  10500-10800  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10700-11300 10700-11200 0 – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 375-380 

(трав) 

370-380 

(трав/чер) (-5) - 0 



Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

352,1 (трав) … … 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

    725-730 

(трав/чер) 

    722-732 
(трав) 

730-740 

(чер/сер) (-3) – (+2) 

Європа (FOB порти) $/т 

780-790 

(трав/чер) 

785-795 

(трав/чер) (+5) – (+5) 

 
На наступному тижні ціни на соняшник знаходитимуться на досягнутому рівні.  
 

Ріпак 
 

На ринку ріпаку торгівля залишається малоактивною. Ціни несуть переважно 
декларативний характер. На умовах FOB український ріпак втратив 5$/т за рахунок 

зовнішнього ринку (табл.5). Ціни на новий врожай ріпаку за форвардними 
контрактами стартують від 365$/т.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.04.2017 03.05.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.04.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11700 11300-11700 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11800-12000 11800-12000 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 415-425 
(трав) 410-420 (трав) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 398 (трав) 369 (сер) -29 

 
 

Соя 
 

За минулий тиждень ціни на українську сою по-більшості не змінились. Лише 
на умовах поставки EXW-елеватор на 100 грн/т зросла верхня цінова межа, що 
пояснюється діями окремих закупівельних компанії стимулювати збільшення 

продажів від сільгоспвиробників (табл.6).  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий соєвий ф’ючерс зріс на 1,3 $/т 

за рахунок затримки сіву сої в США. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.04.2017 03.05.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 26.04.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11700 11300-11800 0 – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11600-12100 11600-12100 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-390 
(трав/чер) 

380-390 
(трав/чер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 350,7 (трав) 352 (трав) +1,3 

 

На наступному тижні істотних змін на ринку сої не очікується.  
 



* 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. 

 
 

 


