
17 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 17 травня 2017 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень, як ми і очікували, ціни на українську пшеницю 

продовжили поступово знижуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-
порт на 50 грн/т просіла фуражна пшениця, на інших базисах поставки змін не 
відбулось (табл.1). Формування цін і надалі залишається під впливом валютних 

коливань та поступового скорочення торгівельно-закупівельної діяльності.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) липневий ф’ючерсний контракт зріс на 0,6$/т. 

Відповідно до останнього звіту МСГ США прогноз причорноморської пшениці у 
2017/18МР  знижено на 8,1% до 105 млн.т, з них на частку України припадає – 25 
млн.т. (26,8 млн.т. у 2016/17МР).  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.05.2017 17.05.2017 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

10.05.2017 

Україна (EXW елеватор)         

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

фуражна грн./т 4400-4650 4400-4600 0 – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5000-5200 5000-5200 без змін 

фуражна грн./т 4700-4850 4650-4850 (-50) – 0 

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/чер) без змін 

фуражна  
$/т 

175-177 

(трав/чер) 

175-177 

(трав/чер) без змін 

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

$/т 
154,9 (трав) 155,5 (лип) +0,6 

 

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

 

 

Ячмінь 



За минулий тиждень ціни на український ячмінь продовжили знижуватись. 
Так, на умовах поставки EXW-елеватор та CРТ-порт ціни просіли на 100 грн/т, ціни 
на умовах FOB (порти Чорного моря) втратили 1-2$/т, ціни на новий врожай змін не 

зазнали (табл.2). На ринку надалі відмічається низька торгівельна активність.  
За даними аналітиків МСГ США в Україні в цьому МР виробництво ячменю 

прогнозується на рівні 7,4 млн.т проти 9,9 млн.т. минулого сезону, також очікується 
зниження експорту до 3,6 млн.т. проти 5,5 млн.т. 2016/17 МР.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.05.2017 17.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
10.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4050-4300 3950-4200 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4350-4550 4250-4450 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

162-164 
(трав) 

155-160 н.в. 
160-163 (трав) 

 (-2) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

… … … 

 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи переважно знижувались. Так, на 

умовах СРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т, на FOB (порти) +1$/т (верхня ціна). Як ми 

зазначали, підтримку цінам надає існуючий попит, по-більшості експортоорієнтовних 
компаній, з іншого боку, факторами тиску залишаються певне укріплення 

національної валюти, збільшення продажів та наближення нового врожаю.  
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерс на кукурудзу з поставкою в липні зріс на 
3,7$/т за рахунок погодних ускладнень. 

Згідно останнього звіту МСГ США виробництво кукурудзи в Україні очікується на  рівні 
28 млн.т., що відповідає минулорічним показникам, але збільшено експорт до 20 

млн.т. проти 19 млн.т. 2016/17МР. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
10.05.2017 17.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

10.05.2017 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-4950 4750-4950 (-50) – 0 

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

(трав/чер) 
170-173 

(трав/чер) 0 – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 141 (трав) 144,7 (лип) +3,7 

 
На наступному тижні ринок кукурудзи розвиватиметься у боковому тренді.   

 

Соняшник 
 

За минулий тиждень на ринку соняшника ціни помітно підросли. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни додали 300 грн/т, на СРТ-завод +200 грн/т (табл.4). 
Головною причиною такого зростання є ринок соняшникової олії, який за тиждень ще 
додав 5-7$/т. Продовжує підтримувати закупівельні ціни соняшника існуючий попит 

по-більшості з боку переробників. На зниження цін в свою чергу впливатиме 
поступове укріплення гривні та збільшення пропозицій від аграріїв.  

 



За даними профільного міністерства, станом на 15 травня соняшником засіяно 
4800,4 тис.га (89% від загальної площі), що наразі випереджає показники минулого 
року 4565 тис.га. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

10.05.2017 17.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
10.05.2017 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10700  10600-11000  (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10700-11200 10900-11400 (+200) – (+200) 

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

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 
Угорщина  

$/т 
… … … 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     735-745 
(трав/чер) 

 

    742-750 
(чер/лип) 

 (+7) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 
790-800 

(трав/чер) 788-798 (чер) (-2) – (-2) 

 
Враховуючи вищенаведене, на наступному тижні ми очікуємо стабілізації цін 

на соняшник. Ринок розвиватиметься переважно у боковому тренді.   
 

Ріпак 
 

За минулий тиждень на ринку ріпаку ціни на новий врожай підросли. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни збільшились на на 100 грн/т, а на 
FOBі (порти Чорного моря) просіли на 5$/т, що пояснюється зниженням на 

європейському ринку (табл.5).  
На французькій біржі MATIFсерпневий ф’ючерс втратив 7,25 EUR/т, чому 

сприяла інформація про покращення погодних умов для посівів ріпаку в окремих 
країнах-виробниках. 

 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 

10.05.2017 17.05.2017 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
10.05.2017 

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

10300-10900 
н.в. 

(+100) – (+100) 

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

10900-11400 
н.в. 

(+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 403-408 (лип) 
н.в. 

398-403 (лип) 
н.в. (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 372,25 (сер) 365 (сер) -7,25 

 

 
 
 

 



 

Соя 
 
За минулий тиждень ціни на ринку сої підросли. Так, на умовах поставки  

EXW-елеватор ціни збільшились на 100 грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) 

+5$/т (нижня ціна) (табл.6). Основними чинниками формування цін залишаються 
збільшення пропозицій, валютні коливання та внутрішній попит.  

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ)  соєвий ф’ючерс з поставкою в липні зріс 
на 4,1$/т. 

За даними профільного міністерства станом на 15 травня соєю засіяно 1483,1 

тис.га (76% від загальної площі) проти 1560 тис.га на аналогічну дату минулого року. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 10.05.2017 17.05.2017 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 10.05.2017 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11700 11400-11800 (+100) – (+100) 

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

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 375-385 
(трав/чер) 380-385 (чер) (+5) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 354,6 (трав) 358,7 (лип) +4,1 

 

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. 
 

 

 


