
1 листопада 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 1 листопада 2018 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших прогнозів ціни на ринку пшениці залишились на минулому 

рівні. Так, лише на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 1-2$/т знизились 
ціни на  високо протеїнову пшеницю та на 1$/т на фуражну пшеницю (табл.1) під 
впливом світових тенденції. 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 
25.10.2018 01.11.2018 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
25.10.2018 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6350-6600 6350-6600 без змін  

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

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6700-6900 6700-6900 без змін  

фуражна грн./т 6300-6500 6300-6500 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

227-232 

(лист/груд) 

226-230 

(лист/груд) (-1) – (-2) 

3 клас  
$/т 

220-224 
(лист/груд) 

220-224 
(лист/груд) без змін  

фуражна  
$/т 

214-218 

(лист/груд) 

213-217 

(лист/груд) (-1) – (-1) 

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

США  

$/т 

183,5 (груд) 183,8 (груд) 

+0,3 
 

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

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь змінились лише на умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) прибавивши 1$/т. 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 

25.10.2018 01.11.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
25.10.2018 

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 

234-238 
(лист/груд) 

235-239 
(лист/груд) (+1) – (+1) 

 
 

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

умовах поставки EXW-елеватор ціни втратили 50 грн/т, на СРТ-порт 100 грн/т, на 
умовах поставки FOB(порти Чорного моря) ціни залишились на минулому рівні 

(табл.3). За даними профільного міністерства станом на 29 жовтня в країні 
оброблено близько 68% запланованих площ, кукурудзи намолочено 21,6 млн.т. при 
врожайності 6,97 т/га (12,8 млн.т. та 4,81 т/га ці показники на аналогічну дату 

минулого року). Активне просування збору кукурудзи та показники врожайності 
продовжують виступати основними чинниками зниження закупівельних цін. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

25.10.2018 01.11.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
25.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4200-4500 4150-4450 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5000 4700-4900 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
162-166 

(лист/груд) 
162-166 

(лист/груд) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 144,9 (груд) 143 (груд) -1,9 

На наступному тижні переважатимуть знижувальні тенденції на ринку 
кукурудзи. 

 

Соняшник 
На відміну від наших прогнозів, за тиждень ціни на ринку соняшника 

підвищились. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни в 
середньому зросли на 100 грн/т, експортні ціни залишились без змін. Головною 
причиною зростання цін є бажання переробників стимулювати фермерів до активних 

продажів, адже наразі відмічається певна стриманість реалізації аграріями олійної, 
останні неохоче продають насіння за сьогоднішніми цінами. Тим не менш, 

факторами, що тиснутимуть подальше на ціни соняшника залишається його 
рекордний врожай та ринок соняшникової олії.  

За тиждень соняшникова олія на експортному ринку просіла 5$/т поставка 

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 

25.10.2018 01.11.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
25.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9600-10300 
(н.в.) 

9700-10400 
(н.в.) (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10300-10700 
(н.в.) 

10400-10800 
(н.в.) (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 333-345 
(лист/груд) 

333-345 
(лист/груд) без змін  



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    655-665 
(лист/груд) 

   650-660(лист) 
645-650 (груд) (-5) – (-5) 

Європа (FOB порти) $/т 
700-710      

(лист) 
695-705 (лист) 
675-685 (груд) (-5) – (-5) 

Ймовірно, що переробники ще деякий час підігріватимуть свої ціни закупки. Але, як 
ми вже зазначили, по-більшості переважають знижувальні чинники. 

 

Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ринку ріпаку продовжили знижуватись. Так,  на умовах 
поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни просіли на 100 грн/т, експортні ціни 

знизились на 5$/т. Зниження цін спричинене зовнішніми тенденціями на  ринку ріпаку 
та переважною пасивністю торгівельної діяльності олійної в країні. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
25.10.2018 01.11.2018 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
25.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12500-12800  12400-12700  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12800-13100  12700-13000  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 415-425 
(лист)  410-420 (лист)  (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  EUR/т 372,25 (лист) 368 (лист) -4,25 

 

Соя 
Згідно з нашими прогнозами ціни на ринку сої продовжили знижуватись. Так, 

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

поставки FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.6). Зниження цін 
залишається наслідком просування збору та високих показників врожаю по сої, 
зниження експортної активності, та тенденцій світового ринку сої.   

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

25.10.2018 01.11.2018 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
25.10.2018 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9600-10400 
(н.в.) 

9400-10200 
(н.в.) (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10500-10900 
(н.в.) 

10300-10700 
(н.в.) (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 345-355 
(лист) 345-355 (лист) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 312,4 (лист) 308,2 (лист) -4,2 

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. 


