
18 січня 2018 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 18 січня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на ринку пшениці ціни продовжили своє зростання. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор продовольча пшениця прибавила 100-150 грн/т, 
фуражна 200 грн/т, на СРТ-порт по 150 грн/т додала в ціні продоволка та фуражні 
пшениця, ціни на умовах FOB (порти Чорного моря) збільшились на 1$/т (табл.1).  

На ринку і надалі залишається висока активність закупівельників, фермери в 
свою чергу продовжують стримувати продажі, до того ж їм «на руку грає» триваюча 

девальвація гривні. Ускладнення погодних умов у вигляді рясного снігопаду може 
спричинити проблеми з перевезенням/доставкою зерна, що може також 
відобразиться на закупівельних цінах. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.01.2018 18.01.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

11.01.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5150-5350 5250-5500 (+100) – (+150) 

фуражна грн./т 5050-5250 5250-5450 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5450-5650 5600-5800 (+150) – (+150) 

фуражна грн./т 5350-5500 5500-5650 (+150) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

190-192 
(січ/лют) 

191-193 
(січ/лют) (+1) – (+1) 

3 клас  

$/т 

 
183-185 

(січ/лют) 

 
184-186 

(січ/лют) (+1) – (+1) 

фуражна  
$/т 

182-184  
(січ/лют) 

183-185  
(січ/лют) (+1) – (+1) 

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

США  

$/т 

159,5 (бер) 154,8 (бер) -4,7 

Враховуючи зазначені вище чинники на наступному тижні очікуємо збереження 
зростаючого тренду на ринку пшениці.   
 

Ячмінь 



На ринку ячменя також фіксувалось підвищення цін. Так, на 100 грн/т зросли 
ціни на умовах поставки EXW-елеватор та на 50-100 грн/т збільшились ціни на СРТ-
порт, експортні ціни залишились без змін (табл.2). Основним чинником росту 

внутрішніх цін стало подальше зниження курсу гривні відносно американського 
долару. Торгівельна активність по-більшості залишається на низькому рівні. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.01.2018 18.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

11.01.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5050-5250 5150-5350 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5350-5500 5400-5600 (+50) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

190-193 
(січ/лют) 

190-193 
(січ/лют) без змін  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  

ячмінь, Угорщина  
$/т 

  … 

 

Кукурудза 
Згідно наших очікувань, ціни на українську кукурудзу продовжили зростати. 

Так, на умовах EXW-елеватор ціни збільшились на 150 грн/т, на СРТ-порт  на 100 
грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 2-3$/т поставка 

лютий-березень (табл.3). Ріст цін зумовлено присутністю на ринку високого попиту , 
стриманістю продажів та девальвацією нацвалюти.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

11.01.2018 18.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
11.01.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4500-4800 4650-4950 (+150)– (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4900-5100 5000-5200 (+100)– (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
169-171 

(січ/лют) 
171-174 

(лют/бер) (+2) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 137,4 (бер) 139 (бер) +1,6 

На наступному тижні прогнозується подальше зростання цін за підтримки 

існуючих факторів.  
 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника зберегли зростаючу тенденцію. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили по 100-200 
грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) +2$/т (табл.4). Основними чинниками, що 
штовхають ціни в гору залишаються зростаючий попит переробників, обмеженість 

пропозицій на ринку та триваюче зниження курсу гривні. Також підтримкою цінам 
соняшника виступає ринок олії, яка за тиждень зросла на 5-10$/т завдяки існуючому 

попиту та олійним зовнішнім ринкам. 
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 11.01.2018 18.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

11.01.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 10600-11100  10700-11300  (+100) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11100-11600 11300-11800 (+100) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-370 (лют) 367-372 (лют) (+2) – (+2)  

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     740-750 
(лют/бер) 

    750-755 
(лют/бер) (+10) – (+5) 



Європа (FOB порти) $/т 763-773 (лют) 770-780 (лют) (+7) – (+7) 

На наступному тижні слід очікувати збільшення цін на соняшник в межах 

існуючого рівня.  
 

Ріпак 
На внутрішньому ринку ріпаку за тиждень цінових змін не відбулось, експортні 

ціни втратили 8-9$/т під впливом зовнішніх тенденцій. Торгівля в країні залишається 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 11.01.2018 18.01.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

11.01.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12100-12600  12100-12600  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12600-13100  12600-13100  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 423-429 (лют)  415-420 (лют)  (-8) – (-9) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 357,5 (лют) 343,75 (лют) -13,75 

 

Соя 
Як ми і очікували ціни на сою в країні відновили своє зростання. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор соя прибавила 100-200 грн/т, на умовах СРТ-завод +200-
+400 грн/т, ціни FOBу зросли на 5-6$/т з поставкою в лютому (табл.6). Як ми 

зазначали на ринку стрімко збільшується попит переробників та експортерів сої після 
тривалих свят.  На підтримку цін грає триваюче знецінення курсу національної 

валюти. Фермери і надалі стримують продажі в очікувані збільшення цін. Погодні 
умови цього тижня, що ускладнюють транспортування олійної, скоріше за все також 
відобразяться на закупівельних цінах. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

11.01.2018 18.01.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 11.01.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-11800 11400-12000 (+100) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11800-12000 12000-12400 (+200) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 377-384 

(лют) 382-390 (лют) (+5) – (+6) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 347,9 (січ) 355,9 (бер) +8 

Враховуючи існуючий попит та низький рівень пропозицій ми очікуємо 
подальше зростання цін на українському ринку сої. 

 
* 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. 


