
18 квітня 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 квітня 2018 року) 
 

 Пшениця 
Як ми і зазначали в минулому звіті ціни на українську пшеницю залишились 

практично без змін. Так, змін зазнали лише ціни на продовольчу пшеницю на умовах 
поставки СРТ-порт додавши 50 грн/т (верхня цінова межа) (табл.1).  

На ринку залишається помітний попит переробних та експортуючих компаній, 

пропозицій поступово більшає. Тижневе укріплення гривні може виступити фактором 
тиску на пшеничні ціни. Зовнішній ринок чорноморської пшениці також залишається 

вагомим чинником у формуванні цін на українську пшеницю.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
12.04.2018 18.04.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
12.04.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5400-5700 5400-5700 без змін 

фуражна грн./т 5250-5500 5250-5500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5800-5950 5800-6000 0 – (+50) 

фуражна грн./т 5550-5750 5550-5750 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

209-212 

(квіт/трав) 209-212 (трав) без змін 

3 клас  

$/т 
 

205-208 

(квіт/трав) 

 
205-208 (трав) без змін 

фуражна  
$/т 

199-202  
(квіт/трав) 199-202  (трав) без змін 

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

США  

$/т 

179 (трав) 169,8 (трав) -9,2 

На наступному тижні ціни перебуватимуть переважно в межах існуючого рівня.  
 

Ячмінь 
 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.04.2018 18.04.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
12.04.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5200-5550 5300-5600 (+100) – (+50)  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5650-5850 5700-5900 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

215-220 
(квіт/трав) 215-220 (трав) без змін 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи продовжили зростати. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100 грн/т, на СРТ-порт 50-100 грн/т, 
експортні ціни збільшились на 1$/т травнева поставка (табл.3). На ринку зберігається 

конкуренція за додаткові об’єми кукурудзи. Пропозицій, як вже зазначалось, на ринку 
поступово більшає, але побільшості продажі йдуть невеликими партіями.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.04.2018 18.04.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
12.04.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5300-5600 5400-5700 (+100) –(+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5750-5900 5800-6000 (+50) –(+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

204-208 

(квіт/трав) 205-208 (трав) (+1) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 152,3 (трав) 150,5 (трав) -1,8 

На наступному тижні на ринку кукурудзи можливим є стабілізація ціни. 

Основними стримуючими чинниками можуть стати зниження цін на світовому ринку 
та коливання національної валюти.  

Соняшник 
Відповідно до наших очікувань ринок соняшника продовжив демонструвати 

зростаючу цінову тенденцію. Так, на 200 грн/т зросли ціни на умовах поставки EXW-

елеватор та на 100 грн/т на СРТ-завод, на умовах FOB (порти Чорного моря) ціни 
залишились на минулому рівні (табл.4). На ринку соняшника залишається висока 

конкуренція серед переробників за додаткові об’єми олійної. Пропозицій на ринку 
поступє в обмеженій кількості, аграрії очікують подальшого росту ціни. 

За повідомленням профільного міністерства темпи сіву соняшника відстають 

від показників минулих років. Так, станом на 18 квітня 2018 року соняшником засіяно 
457 тис.га, що в 2,3 рази нижче від показників сіву за останні п’ять років. 

Ціни соняшникової олії на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 
змінились різнопланово, так на 2$/т збільшилась ціна попиту та на 3$/т просіла ціна 
пропозиції  травнева поставка.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

12.04.2018 18.04.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
12.04.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11600-12000  11800-12200  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12000-12300 12100-12400 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 384-395 
(трав) 384-395 (трав) без змін 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т     763-773 

(трав) 

    765-770 

(трав) (+2) – (-3) 



  

Європа (FOB порти) $/т 

 

793-803 

(трав) 

 

 

793-803 (трав) 

 без змін 

На наступному тижні очікується збереження існуючого тренду на ринку соняшника.   

 

Ріпак 
Ціни на ріпак залишаються незмінними вже декілька тижнів поспіль. Торгівля на 
ринку малоактивна. Зазнали зниження ціни українського FOBу мінус 5$/т, переважно 
за рахунок зниження цін на європейському ринку ріпаку. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

12.04.2018 18.04.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
12.04.2018 

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 425-432 

(лип/сер)  

420-427 

(лип/сер)  (-5) –(-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 347,25 (трав) 342,5 (трав) -4,75 

 

Соя 
Як ми і очікували на внутрішньому ринку сої ціни продовжили зростати. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 100 грн/т (верхня 
межа), експортні ціни залишились без змін. 

 На ринку залишається високий попит при стриманих пропозиціях. Прослідковується 
конкуренція серед внутрішніх переробних підприємств. Певне стримування росту 
ціни може чинити нещодавнє укріплення гривні.   

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

12.04.2018 18.04.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом 
на 12.04.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12500-13000 12500-13100 0 – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13000-13300 13000-13400 0 – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 425-445 

(трав) 425-445 (трав) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 384,9 (трав) 382,8 (трав) -2,1 

На наступному очікується збереження сьогоднішнього рівня цін, також не 
виключається їх помірне підвищення  задля збільшення 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. 


