
18 жовтня 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 жовтня 2018 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю збільшились. Так, на умовах 

поставки  EXW-елеватор пшениця другого класу зросла на 50 грн/т (верхня цінова 
межа), фуражна не змінилась, на умовах поставки СРТ-порт на 50 грн/т збільшилась 
ціна пшениці 2 класу та фуражу, ціни на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 

на 2 клас не змінились, на 3 клас – +3$/т, на фураж – +5$/т (табл.1). Підтримуючим 
чинником для пшеничних цін залишається високий інтерес імпортерів та внутрішніх 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
10.10.2018 18.10.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
10.10.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6350-6550 6350-6600 0 – (+50) 

фуражна грн./т 5850-6150 5850-6150 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6650-6850 6700-6900 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 6250-6450 6300-6500 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

228-233 

(жов/лист) 

228-233 

(жов/лист) без змін  

3 клас  
$/т 

218-222 
(жов/лист) 

221-225 
(жов/лист)           (+3) – (+3) 

фуражна  

$/т 209-213 
(жов/лист) 

214-218 
(жов/лист) 

(+5) – (+5) 

 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
189,2 (груд) 190,1 (груд) 

+0,9 

 

На наступному тижні на ринку пшениці очікується коливання цін в межах існуючого 

рівня.  
 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ринку ячменю не змінились. Змін зазнали експортні ціни 
прибавивши 1$/т поставка жовтень-листопад. Ситуація на ринку залишається 

стабільною. Підтримуючим чинником залишається присутній попит з боку імпортерів. 



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.10.2018 18.10.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

10.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6550-6850 6550-6850 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7000-7300 7000-7300 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

233-237 
(жов/лист) 

234-238 
(жов/лист) (+1) – (+1) 

 

На наступному тижні очікується збереження існуючого рівня цін на ринку.  
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи залишились на минулому рівні. 

Так, лише на умовах поставки FOB(порти Чорного моря) ціни просіли на 1$/т 

(табл.3). В країні триває збір зернової, оброблено близько 50% запланованих площ, 
показники врожайності випереджають минулорічні. Так, за даними профільного 

міністерства станом на 16 жовтня в країні кукурудзи намолочено 14,4 млн.т. при 
врожайності 6,46 т/га (4,47 т/га на аналогічну дату минулого року). За останніми 
даними МСГ США в Україні виробництво кукурудзи очікується на рівні 31 млн.т.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.10.2018 18.10.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
10.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4550-4850 4550-4850 без змін  

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

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
167-170 

(жов/лист) 
166-169 

(лист/груд) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 143,4 (груд) 147,3 (груд) +3,9 

На наступному тижні ймовірним є зниження цін на ринку кукурудзи під тиском 
просування збору та рекордних оцінок врожаю.  

 

Соняшник 
Як ми і очікували, ціни на ринку соняшника продемонстрували за тиждень 

знижувальні тенденції. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни в 
середньому просіли на 100 грн/т, експортні ціни залишились без змін. Основними 

чинниками, про які ми вже повідомляли у минулих звітах, залишаються рекордний 
врожай соняшника та зниження цін на ринку соняшникової олії. В своєму жовтневому 
звіті аналітики МСГ США залишили оцінки виробництва соняшника в Україні на 

2018/19 на рівні 15 млн.т. 
За тиждень соняшникова олія на українському FOBі просіла на 10$/т поставка 

жовтень-листопад. Відповідні тенденції і на світовому олійному ринку. Зниження цін 
відбувається під впливом очікуваного росту переробки соняшника. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
10.10.2018 18.10.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

10.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9700-10300 
(н.в.) 

9600-10200 
(н.в.) (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10300-10600 
(н.в.) 

10200-10600 
(н.в.) (-100) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 330-342 
(жов/лист) 

330-342 
(жов/лист) без змін  



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    675-685 
(лист/груд) 

   665-675 
(лист/груд) (-10) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 
715-725      

(лист/груд) 
705-715      

(лист/груд) (-10) – (-10) 

На наступному тижні на ринку соняшника ймовірніше переважатимуть знижувальні 
цінові тенденції.  

 

Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ринку ріпаку знизились на 100 грн/т на умовах поставки 
EXW-елеватор та СРТ-порт. Торгівельна активність на ринку знижується. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
10.10.2018 18.10.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
10.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12900-13200  12800-13100  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13200-13500  13100-13400  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-430 (жов)  420-430 (жов)  без змін  

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 373,75 (лист) 373,75 (лист) без змін  

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої зазнали зниження. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни просіли на 100-200 грн/т, на СРТ-завод на 200 грн/т, на 

умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 5$/т поставка жовтень-листопад 
(табл.6). Тиск на ціни чинить просування збору сої та її показники врожайності. За 

останніми даними МСГ США в Україні виробництво сої очікується на рівні 4,2 млн.т. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки Одиниці 
виміру 

10.10.2018 18.10.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 
10.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10200-10700 
(н.в.) 

10000-10600 
(н.в.) (-200) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10900-11300 
(н.в.) 

10700-11100 
(н.в.) (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 355-365 
(жов/лист) 

350-360 
(жов/лист) (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 317,1 (лист) 325,4 (лист) +8,3 

На наступному тижні ймовірним є подальше просідання цін.  
 

* 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. 


