
2 серпня 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 2 серпня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці значно підросли. Так, пшениця 2 

класу на умовах поставки EXW-елеватор зросла на 500 грн/т, на СРТ-порт на 600 
грн/т, фуражна пшениця на умовах поставки EXW-елеватор збільшилась на 350 
грн/т, на СРТ-порт на 400-450 грн/т, на експортному ринку ціни на другий клас 

пшениці зросли на 13-15$/т, на третій клас – на 15-17$/т, на фураж – на 13-14$/т 
(табл.1). Ріст цін зумовлений першочергово зовнішніми чинниками та ймовірне 

зниження врожаю пшениці як в Україні так і в країнах Чорноморського регіону 
загалом. Тривалі дощі в Україні також зіграли на зростання ціни, оскільки це 
вочевидь  відобразиться і на якості пшениці.  Послаблення національної валюти 

також чинило вплив на внутрішні закупівельні ціни. 
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2018 02.08.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5400-5700 5900-6200 (+500) – (+500) 

фуражна грн./т 5050-5300 5400-5650 (+350) – (+350) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5750-5950 6350-6550 (+600) – (+600) 

фуражна грн./т 5350-5500 5750-5950 (+400) – (+450) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

207-210 

(серп) 220-225 (серп) (+13) – (+15)  

3 клас  
$/т 

197-199 
(серп) 212-216 (серп)           (+15)–(+17) 

фуражна  

$/т 190-195 
(серп) 

204-208 
(серп/вер) 

(+14) – (+13) 

 

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

$/т 
188,7 (вер) 205,1 (вер) 

+6,4 

 

На наступному тижні очікується подальше зростання цін на українську пшеницю.  

 
 

 



Ячмінь 
За минулий тиждень ситуація на ринку ячменю не змінилась. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни прибавили 350 грн/т, на СРТ-порт 400-450 грн/т, на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря) ціни зросли на 14-15$/т поставка серпень-
вересень (табл.2). На ринку присутня конкуренція за об’єми ячменю. Відмічається 

підвищений попит серед імпортерів. Фермери не квапляться реалізовувати зернову 
очікуючи подальший ріст цін. Показники врожайності залишаються на нижчому рівні 

порівняно з минулим роком. Також на підтримку цін грає валютний ринок.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2018 02.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5500-5800 5850-6150 (+350) – (+350) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5900-6100 6350-6500 (+450) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

210-215 

(серп) 

224-230 

(серп/вер) (+14) – (+15)  

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на  
ячмінь, Угорщина  

$/т 
  … 

На наступному тижні очікується збереження зростаючого тренду на ринку ячменю. 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи значних змін не відбулось. Так, 

під впливом світових тенденцій, змін зазнали лише ціни на умовах поставки FOB 
(порти Чорного моря) прибавивши 6$/т поставка вересень-жовтень (табл.3). 
Торгівельна активність на ринку не висока, що є характерним для цієї пори року.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.07.2018 02.08.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої 
межі ціни 
станом на 
26.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4500-4800 4500-4800 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5000-5200 5000-5200 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
178-181 

(вер/жов) 
184-187 

(вер/жов) (+6) – (+6) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 140,6 (вер) 143,7 (вер) +3,1 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції.  
 

Соняшник 
За минулий тиждень на ринку соняшника ціни зростали. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни збільшились на 200 грн/т, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.4). На ринку і надалі відмічається 
низький рівень торгівельної активності, через сезонне зниження попиту переробними 

підприємствами. На ріст цін вплинуло двотижневе послаблення гривні.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.07.2018 02.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
26.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11100-11600  11300-11800  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 11600-12000 11800-12200 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 355-366 
(вер/жов) 

355-366 
(вер/жов) без змін  

Рівень цін на олію в Україні та в світі 



Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    735-745 

(сер/вер)    720-730 (вер) (-15) – (-15) 

Європа (FOB порти) $/т 

760-770      

(сер/вер) 

748-758      

(сер/вер) (-12) – (-12) 

На наступному тижні на ринку соняшника істотних змін не очікується, ціни 
перебуватимуть в межах існуючого рівня. З іншого боку подальше послаблення 
гривні буде підтримувати внутрішні ціни. 

 

Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ринку ріпаку продовжили збільшуватись. Так, на 300-600 
грн/т зросли ціни на умовах EXW-елеватоп, на СРТ-порт на 600 грн/т, на умовах FOB 

ціни прибавили 6-9$/т  поставка серпень. Ріпак залишається на разі однією з 
найпопулярніших культур. На ринку зберігається високий попит як внутрішніх 
переробників так і експортерів. На користь росту ріпаку продовжує грати ситуація в 

Європі, де продовжують знижуватись оцінки врожаю. Також на підтримку росту цін 
зіграло нестабільність національної валюти. 

В Україні завершується збір ріпаку, і станом на 30 липня оброблено 95% посівної 
площі намолот становив 2,4 млн.т. при середній врожайності 2,59 т/га, що нижче від 
показника минулого року 2,68 т/га.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

26.07.2018 02.08.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
26.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11700-12300  12000-12900  (+300) – (+600)  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12300-12700  12900-13300  (+600) – (+600)  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 426-435 (сер)  435-441 (сер)  (+9) –(+6) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  EUR/т 366 (серп) … … 

На наступному тижні прогнозується подальше збільшення закупівельних цін.  

 

Соя 
За минулий тиждень на ринку сої змін не відбулось. Торгівля соєю 

залишається переважно пасивною, більшість закупівельних компаній зосередилось 
на новому врожаю суміжних культур.  

У найближчі тижні ринок сої знаходитиметься переважно у боковому тренді. З 
іншого боку на ріст соєвих цін може вплинути валютний ринок.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.07.2018 02.08.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
26.07.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12200-12800 12200-12800 без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 12700-13100 12700-13100 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 415-420 
(серп) 415-420 (серп) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 316,2 (серп) 327,5 (вер) +11,3 

 
 
* 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. 


