
15 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 15 лютого 2018 року) 
 

 Пшениця 
Як ми і очікували, внутрішні ціни на пшеницю за тиждень залишились по-

більшості без змін. Зазнала змін лише фуражна пшениця втративши 50 грн/т (нижня 
цінова межа) на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт. Ціни на умовах FOB 
(порти Чорного моря) навпаки збільшились завдяки існуючому попиту імпортерів та 

тенденцій зовнішнього ринку, так пшениця 2 класу прибавила 1$/т, 3 клас +2-+3$/т, 
на фураж +1-+2$/т (табл.1). З огляду на те, що українська гривня продовжує певне 

своє укріплення, очікувати росту цін на внутрішньому ринку пшениці не варто. На 
ринку більше з’являється пропозицій зернової від виробників, оскільки за один-два 
тижні стартують весняно-польові роботи і останнім необхідні додаткові кошти. Це 

також не надасть цінам  підтримки. З іншого боку попит на ринку присутній, що буде 
дещо втримувати пшеничні ціни.  

За даними лютневого звіту МСГ США в Україні прогнозується врожай пшениці 
на рівні 26,98 млн.т, що на 500 тис.т. більше попередніх прогнозів аналітиків.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

07.02.2018 15.02.2018 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
07.02.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5100-5400 5100-5400 без змін 

фуражна грн./т 5050-5300 5000-5300 (-50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5550-5750 5550-5750 без змін 

фуражна грн./т 5400-5600 5350-5600 (-50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

195-197 
(лют/бер) 

196-197 
(лют/бер) (+1) – 0 

3 клас  

$/т 

 
189-192 

(лют/бер) 

 
192-194 

(лют/бер) (+3) – (+2) 

фуражна  
$/т 

186-188  
(лют/бер) 

187-190  
(лют/бер) (+1) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
163,9 (бер) 167,4 (бер) +3,5 



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 
07.02.2018 15.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
07.02.2018 

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5500-5700 5500-5700 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

196-200 

(лют/бер) 

195-200 

(лют/бер) (-1) – 0 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень на ринку кукурудзи істотних змін не відбулось . Так, лише 

на умовах поставки СРТ-порт на 50 грн/т просіла верхня цінова межа, експортні ціни 

збільшились на 1$/т поставка лютий-березень (табл.3). Вірогідно, що ситуація на 
валютному ринку, що наразі грає на зниження внутрішніх закупівельних цін, був 

перекритий високим попитом переробних та торгівельних (переважно експортерів) 
компаній. Пропозицій на ринку поки надходить не багато.   

За даними лютневого звіту USDA в Україні виробництво  кукурудзи у 2017/18 

знижено до 24,11 млн.т. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

07.02.2018 15.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
07.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4700-5000 4700-5000 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5150-5400 5150-5350 0– (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

179-181 

(лют/бер) 

180-182 

(лют/бер) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 143 (бер) 144,6 (бер) +1,6 

За рахунок зазначених вище чинників можливим є стабілізація цін на ринку 

кукурудзи.  
 

Соняшник 
На відміну від наших очікувані ціни на ринку соняшника продемонстрували 

зниження. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200 грн/т, на СРТ-

завод на 100-200 грн/т. Таке тижневе зниження цін стало наслідком зміцнення гривні 
відносно долару, зниженням цін на експортному ринку соняшникової олії - -5$/т, та 

поступовим хоч і незначним збільшенням продажів. Попит на ринку присутній, але 
навряд чи він зможе переважити існуючі чинники, за виключенням окремих 
переробників.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

07.02.2018 15.02.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
07.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10900-11500  10700-11300  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11400-11800 11300-11600 (-100) – (-200) 



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-372 (лют) 372-380 (бер) (+7) – (+8) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

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

(бер)     745-755 (бер) (-5) – (-5) 

Європа (FOB порти) $/т 

788-798 

(лют/квіт) 

780-790 

(лют/бер) (-8) – (-8) 

На наступному тижні сподіваємось на стабілізацію цін на ринку соняшника. Тим ни 
менш не виключається і подальше незначне зниження за умов збереження 

зазначених вище чинників. 
 

Ріпак 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.02.2018 15.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

07.02.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12000-12500  12000-12500  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12500-13000  12500-13000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-430 (лют)  424-433 (бер)  (-1) –(+3) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 348,25 (трав) 350,75 (трав) +2,5 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на внутрішньому ринку сої залишились по-більшості 

без змін, лише на умовах поставки СРТ-завод соя втратила 100 грн/т (верхня ціна), 
експортні ціни зросли на 2$/т (табл.6). На ринку сої, на відміну від ринку соняшника 

та інших,  не так сильно відобразився тиск міцніючого курсу гривні, оскільки існуючий 
попит залишається доволі високим (особливо попит з боку торгуючих компаній 

орієнтованих на зовнішні ринки), а пропозицій надходить мало. Підтримку також 
надає тенденції світового ринку.  

За даними лютневого звіту МСГ США в Україні у 2017/18 прогноз виробництва 

сої знижений до 3,89 млн.т.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 07.02.2018 15.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 07.02.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11700-12300 11700-12300 без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12300-12700 12300-12600 0 – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
393-398 (бер) 

395-400 
(бер/квіт) (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 362,3 (бер) 373,7 (бер) +11,4 

На наступному тижні ми очікуємо стабілізації цін на ринку сої. Не 

виключається ріст цін тому радимо по можливості утриматися від продажів.  
 

* 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. 


