
10 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 10 травня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень, як і очікувалось, ціни на українську пшеницю тяготили 

до зниження. Так, на умовах поставки СРТ-порт на 50-100 грн/т просіла продовольча 
і на 50 грн/т фуражна пшениця, на інших базисах поставки змін не відбулось (табл.1). 
Найближчим часом очікувати на зростання цін не варто, оскільки непоганий розвиток 

озимої, коливання валют та світові тенденції тиснутимуть на ціни. Певну підтримку 
внутрішнім цінам поки що надають переробні підприємства.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий ф’ючерс знизився на 7,3$/т.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
03.05.2017 10.05.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
03.05.2017 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4750-4950 4750-4950 без змін 

фуражна грн./т 4400-4650 4400-4650 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5100-5250 5000-5200 (-100) – (-50)  

фуражна грн./т 4700-4900 4700-4850 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

186-188 

(трав) 186-188 (трав) без змін 

3 клас  
$/т 

180-183 
(трав) 180-183 (трав) без змін 

фуражна  
$/т 

175-177 
(трав) 

175-177 
(трав/чер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
162,2 (трав) 154,9 (трав) -7,3 

 
Враховуючи вище наведене, на наступному тижні ймовірним є подальше 

поступове зниження цін на пшеницю.  
 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень цін на ринку ячменя знизились. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор та CРТ-порт ціни просіли на 100 грн/т, ціни на умовах FOB (порти 



Чорного моря) втратили 3-4$/т, ціни на новий врожай змін не зазнали (табл.2). На 
ринку надалі відмічається низька торгівельна активність.  

За даними профільного міністерства, станом на 3 травня яровим ячменем 

засіяно 1540 тис.га (94% від загальної площі) проти 1793 тис.га минулого року.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

03.05.2017 10.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
03.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4400 4050-4300 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4450-4650 4350-4550 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

166-167 
(трав) 

155-160 н.в. 
162-164 (трав) 

155-160 н.в. (-4) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

… … … 

 
 

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

порт – мінус 50 грн/т (верхня ціна). Триваюче укріплення гривні та суміжні зернові 

ринки продовжують тиснути на ціни. Підтримуючим чинником залишається присутній 
попит на ринку.  

Повідомляється про відставання сіву кукурудзи в країні, так станом на 3 

травня зерновою засіяно 2388 тис.га. проти 3078 тис.га минулого року. 
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий ф’ючерс на кукурудзу знизився на 

2,2$/т по-більшості за рахунок ринку пшениці. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
03.05.2017 10.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

03.05.2017 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5000 4800-4950 0 – (-50) 

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

(трав/чер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 143,3 (трав) 141 (трав) -2,2 

 
На наступному тижні очікується коливання цін в межах досягнутого рівня.   

 

Соняшник 
 

За минулий тиждень на ринку ціни зазнали зниження лише на умовах EXW-

елеватор – мінус 100-200 грн/т (табл.4). Ринок соняшнику знаходиться під впливом 
збільшення пропозицій та коливання національної валюти, з одного боку, з іншого 
боку існування попиту та ріст цін на ринку соняшникової олії врівноважує ціни.     

Соняшникова олія за тиждень  на умовах FOB (порти Чорного моря) зросла на 
13-17$/т (поставка травень-червень) проти травневої, ціна на європейську олію 

зросла на 5$/т. Ріст цін на олію пояснюється відповідним ростом цін на ринку соєвої 
та пальмової олії.  

За даними профільного міністерства, станом на 3 травня соняшником засіяно 

465,9 тис.га (24% від загальної площі), що значно відстає від показників минулого 
року 882 тис.га. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 03.05.2017 10.05.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

03.05.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10500-10800  10300-10700  (-200) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10700-11200 10700-11200 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 370-380 
(трав/чер) 

370-380 
(трав/чер) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина  
$/т 

… … … 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     722-732 
(трав) 

730-740 

(чер/сер) 

    735-745 

(трав/чер) 

 (+17) – (+13) 

Європа (FOB порти) $/т 

785-795 

(трав/чер) 

790-800 

(трав/чер) (+5) – (+5) 

 
На наступному тижні ціни на соняшник перебуватимуть в межах досягнутого 

рівня.  

 

Ріпак 
 
На ринку ріпаку фіксуються попередні ціни вже нового врожаю. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор пропонують від 10200 до 10800 грн/т залежно від регіону, на 
умовах СРТ-порт 10800-11300 грн/т, на FOBі 403-408$/т (табл.5). Слід пам’ятати, що 
ціни на новий врожай тільки формуються і як показує практика минулих років не є 

кінцевими. До того ж погодні ускладнення в деяких європейських країнах ставлять 
питання щодо врожаю ріпаку в цих країнах. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

03.05.2017 10.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
03.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11700 10200-10800 
н.в. 

(-900) – (-900) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11800-12000 10800-11300 
н.в. 

(-1000) – (-700) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 410-420 
(трав) 

403-408 (лип) 
н.в. (-7) – (-12) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 369 (сер) 372,25 (сер) +3,25 

 

 

Соя 
 

За минулий тиждень ціни на ринку соє зазнали зниження. Так, на умовах 
поставки  EXW-елеватор -100 грн/т (верхня цінова межа), на умовах FOB (порти 

Чорного моря) -5$/т (табл.6). Ціни знаходяться під тиском збільшення пропозицій, 
укріплення гривні та світових тенденцій. Підтримку ж поки надають переважно 
внутрішні переробні підприємства. 

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий соєвий ф’ючерс зріс на 2,6$/т 
за рахунок затримки сіву сої в США спричиненої ускладненням погодних умов. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 03.05.2017 10.05.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 03.05.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11800 11300-11700 0 – (-100) 

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

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

375-385 
(трав/чер) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 352 (трав) 354,6 (трав) +2,6 

 

На наступному тижні ціни на ринку сої знаходитимуться в межах досягнутого 
рівня.  

 

* 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. 
 

 

 


