
07 лютого 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 07 лютого 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку пшениці зазнали зниження. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор продовольча та фуражна пшениця втратила 
в середньому 50-100 грн/т, на СРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т на продовольчу та 
50-100 грн/т на фуражну, експортний ринок зберіг зростаючу тенденцію і на умовах 

FOB (порти Чорного моря) пшениця 2 класу змін не зазнала, 3 клас та фураж +1$/т 
(табл.1). Ми вже зазначали, що основним фактором тиску на ціни стало укріплення 

національної валюти відносно долару. Також відмічається поступове збільшення 
пропозицій, що також стримує ріст цін. Попит на разі присутній, але й високої 
конкуренції на ринку не відмічається.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.02.2018 07.02.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

01.02.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5200-5450 5100-5400 (-100) – (-50) 

фуражна грн./т 5150-5350 5050-5300 (-100) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5600-5800 5550-5750 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 5500-5650 5400-5600 (-100) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

195-197 
(лют/бер) 

195-197 
(лют/бер) без змін 

3 клас  

$/т 

 
188-191 

(лют/бер) 

 
189-192 

(лют/бер) (+1) – (+1) 

фуражна  
$/т 

185-188  
(лют/бер) 

186-188  
(лют/бер) (+1) – 0 

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

США  

$/т 

165,9 (бер) 163,9 (бер) -2 

На наступному тижні ми очікуємо стабілізації цін на ринку пшениці. Тим не 
менш не виключається і зниження цін за рахунок валютних коливань та додаткових 
продажів. 

 

Ячмінь 



 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.02.2018 07.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
01.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5150-5450 5150-5450 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5450-5650 5500-5700 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

196-200 

(лют/бер) 

196-200 

(лют/бер) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку кукурудзи зазнали зниження. 

Так, на умовах EXW-елеватор ціни втратили 150 грн/т, на СРТ-порт  - 50 грн/т, на 

умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 2$/т поставка лютий-
березень (табл.3). Як і на інших суміжних ринках, на зниження внутрішніх 

закупівельних цін вплинуло тижневе укріплення гривні відносно долару. Це на нашу 
думку є основним чинником тиску, оскільки на ринку залишається високий попит 
торгуючих компаній та обмеженість пропозицій зернової.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

01.02.2018 07.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
01.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4950-5150 4700-5000 (-150)– (-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5200-5450 5150-5400 (-50)– (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
177-179 

(лют/бер) 
179-181 

(лют/бер) (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 142,3 (бер) 143 (бер) +0,7 

На наступному тижні очікуємо відновлення росту внутрішніх цін. Звісно у разі 
подальших валютних коливань ціни можуть дещо просісти.  

 

Соняшник 
За минулий тиждень на ринку соняшника змін не відбулось. Ймовірно, що 

укріплення курсу нацвалюти, що мало вплинути на зниження внутрішніх цін, було 
нівельовано підтримкою внутрішніх переробних підприємств та низьким рівнем 

пропозицій. Ринок соняшникової олії також не показав цінових змін за тиждень, але 
він по більшості буде виступати фактором тиску на ціни соняшника, адже як ми 
зазначали відмічається певне зниження попит імпортерів на олію. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

01.02.2018 07.02.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
01.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10900-11500  10900-11500  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11400-11800 11400-11800 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-372 (лют) 365-372 (лют) без змін 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     750-760 

(лют/бер)     750-760 (бер) без змін 

Європа (FOB порти) $/т 788-798 (бер) 

788-798 

(лют/квіт) без змін 



Сподіваємось, що потреби переробників в соняшнику все таки переважатимуть інші 
чинники, і на наступному тижні на ринку соняшника збережуться зростаючі цінові 
тенденції.  

 

Ріпак 
Ринок ріпаку зазнав знижувальних тенденцій переважно під впливом 

валютного фактору. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни 

знизились на 100 грн/т., експортні ціни просіли на 5$/т (верхня цінова межа).  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 01.02.2018 07.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

01.02.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12100-12600  12000-12500  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12600-13100  12500-13000  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-435 (лют)  425-430 (лют)  0 –(-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т … 348,25 (трав) … 

 

Соя 
На противагу наших очікувань українська соя все таки знизилась за тиждень в 

ціні. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 100 грн/т, 
ціни FOBу коливались -1-+2$/т поставка в березні (табл.6). Основного тиску на 

внутрішній ринок як вже відомо чинила міцніюча гривня. Тим не менш українських 
аграріїв таке зниження цін поки не лякає, про що говорить подальше стримування 
продажів. До того ж присутність на ринку активного попиту внутрішніх переробників 

та імпортерів буде впливати на підтримку закупівельних цін. Тому сподіваємось, що 
на наступному тижні ціни на ринку сої розвернуться в інший бік. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
01.02.2018 07.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом 
на 01.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11800-12400 11700-12300 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12400-12800 12300-12700 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 392-400 
(лют/бер) 393-398 (бер) (+1) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 365,8 (бер) 362,3 (бер) -3,5 

 
* 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. 


