
21 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 21 лютого 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на пшеничному ринку збільшились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор високо протеїнова пшениця додала 150 грн/т, а на СРТ-порт 
100 грн/т, фуражна пшениця зросла на 100 грн/т та 50-100 грн/т на умовах EXW-
елеватор та СРТ-порт відповідно. Ціни на умовах FOB (порти Чорного моря) 

збільшились на 2-3$/т пшениця 2 та 3 класу і 4$/т прибавила фуражна пшениця 
(табл.1). Ріст цін зумовлений загалом існуючим попитом (переважно експортерів). 

Пропозицій на ринку поступово збільшується, що виступатиме стримуючим 
чинником. Також вплив на ціни продовжує чинити і валютний фактор.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

15.02.2018 21.02.2018 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
15.02.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5100-5400 5250-5550 (+150) – (+150) 

фуражна грн./т 5000-5300 5100-5400 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5550-5750 5650-5850 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 5350-5600 5450-5650 (+100) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

196-197 
(лют/бер) 

198-200 
(бер/квіт) (+2) – (+3) 

3 клас  

$/т 

 
192-194 

(лют/бер) 

 
194-197 

(бер/квіт) (+2) – (+3) 

фуражна  
$/т 

187-190  
(лют/бер) 

191-194  
(бер/квіт) (+4) – (+4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
167,4 (бер) 165 (бер) -2,4 

На наступному тижні ми очікуємо збереження існуючого рівня цін.  

 

Ячмінь 
 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

15.02.2018 21.02.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
15.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5150-5450 5200-5500 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5500-5700 5600-5750 (+100) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

195-200 
(лют/бер) 

195-200 
(бер/квіт) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи зростали. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 150 грн/т, на умовах поставки СРТ-порт 
+100 грн/т, експортні ціни збільшились на 1-2$/т поставка лютий-березень (табл.3). 

Як ми вже зазначала основну роль у підвищенні цін на кукурудзу грає активний попит 
закупівельних компанії. Відмічається високий інтерес імпортерів до української 
кукурудзи.  Фермери в очікуванні подальшого збільшення цін намагаються 

стримувати продажі зернової. 
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
15.02.2018 21.02.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 

15.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4700-5000 4850-5150 (+150) –(+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5150-5350 5250-5450 (+100)– (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
180-182 

(лют/бер) 
181-184 

(лют/бер) (+1) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 144,6 (бер) 143,8 (бер) -0,8 

На наступному тижні ми очікуємо збереження сьогоднішнього рівня цін, також 

не виключається їхнє зростання.  
 

Соняшник 
Як ми і очікували, на ринку соняшника ціни залишились на минулому рівні. 

Стабілізація цін на ринку пов’язана з повільним надходженням олійної на ринок, 

фермери неохоче продають соняшник особливо великими партіями. Попит на ринку 
присутній. Дещо вплинути на зниження соняшникових цін зможе ринок олії, яка за 
тиждень продемонструвала зниження на 10$/т на умовах поставки FOB(порти 

Чорного моря) з поставкою в березні. Зниження цін на соняшникову олію відповідає 
тенденціям суміжних олійних ринків.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
15.02.2018 21.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
15.02.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11300  10700-11300  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11300-11600 11300-11600 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 372-380 (бер) 372-384 (бер) 0 – (+4) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     745-755 

(бер)     735-745 (бер) (-10) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 

780-790 

(лют/бер) 775-785 (бер) (-5) – (-5) 

На наступному тижні очікуємо збереження сьогоднішнього рівня цін. На разі значних 
факторів росту для цін на соняшник не має.  



 

Ріпак 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 15.02.2018 21.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

15.02.2018 
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 424-433 (бер)  430-437 (бер)  (+6) –(+4) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 350,75 (трав) 354 (трав) +3,25 

 

Соя 
Відповідно до наших очікувань ринок сої продемонстрував ріст  закупівельних 

цін. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни зросли на 100 грн/т, на умовах СРТ-
завод +150 грн/т, на умовах FOB(порти Чорного моря) +5$/т (табл.6). Як ми вже 

зазначали, основну підтримку цінам на сою надає високий попит як внутрішніх 
переробників так і експортерів сої. При цьому пропозицій на ринку небагато, 
фермери і надалі стримують продажі. Світові тенденції також виступають фактором 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 15.02.2018 21.02.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом 

на 15.02.2018 
Україна (EXW елеватор) грн./т 11700-12300 11800-12400 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12300-12600 12450-12750 (+150) – (+150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 395-400 
(бер/квіт) 

400-405 
(бер/квіт) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 373,7 (бер) 377,1 (бер) +3,4 

За рахунок існуючого попиту ми очікуємо збереження сьогоднішніх цін з їх 

ймовірним зростанням.  
 
* 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. 


