
1 листопада 2019р. 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 2019 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших прогнозів ціни на пшеницю продовжили збільшуватись. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу та фуражна збільшились  
на 50 грн/т, на умовах СРТ-порт змін не відбулось, на умовах FOB (порти Чорного 
моря) по 1$/т прибавили пшениця 3 класу та фуражна (табл.1). Основним фактором 

росту цін залишається високий попит на українську пшеницю з боку основних 
імпортерів.    

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

25.10.2019 31.10.2019 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

25.10.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4800-5150 4850-5200 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 4500-4900 4550-4950 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5300-5600 5300-5600 без змін  

фуражна грн./т 5200-5400 5200-5400 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

207-209 
(лист/гру) 

207-209 
(лист/гру) без змін  

3 клас  
$/т 

202-204 

(лист/гру) 

203-205 

(лист/гру) (+1) – (+1) 

фуражна  
$/т 

198-200 
(лист/гру) 

199-201 
(лист/гру) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на  

пшеницю м`яку червону озиму,  
США  

$/т 
190,3 (груд) 186,9 (груд) 

-3,4 
 

На наступному тижні очікуємо на подальше збільшення пшеничних цін за підтримки 
присутності високого попиту. 

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь не змінились. Попит на ринку не 
високий. Торгівельна діяльність знаходиться по-більшості у пасивному стані.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

25.10.2019 31.10.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
25.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4050-4500 4050-4500 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4700-4900 4700-4900 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

183-186 
(лист/гру) 

183-186 
(лист/гру) без змін  

На наступному тижні ціни на ринку ячменя розвиватимуться в боковому тренді. 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи залишились переважно на 

минулому рівні. Зазнали змін експортні ціни, +1$/т (табл.3). З ходом збору на ринку 
збільшується рівень пропозицій зернової, також відмічається збільшення попиту.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

25.10.2019 31.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
25.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3600-4000 3600-4000 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4350-4500 4350-4500 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
165-167 

(лис/гру) 
166-168 

(лис/гру) (+1) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 152,2 (груд) 153,5 (груд) +1,3 

На наступному тижні очікуємо збільшення цін на ринку кукурудзи переважно 
за підтримки зростаючого попиту.   

 

Соняшник 
Як ми і очікували ціни на ринку соняшника залишились незмінними на всіх 

умовах поставки. На ринку соняшникової олії домінують знижувальні цінові тенденції, 
на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни просіли на 5-10$/т. Збір 
соняшника в країні вже на фініші, показники врожайності залишаються вищими за 

минулорічні. Велика кількість пропозицій на ринку, конкуренції за олійну серед 
закупівельно-переробних підприємств не прослідковується. Звісно такі чинники 

утримують ціни на рівні. Фактором тиску на ціни соняшника може стати зниження цін 
на соняшникову олію.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
25.10.2019 31.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

25.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8200-8600  8200-8600  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-9000  8600-9000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 325-335 (лист) 325-335 (лист) без змін 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
675-690 (лист)  670-680 (лист)  (-5) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 
720-730 

(лис/гру) 722-732 (гру) (+2) – (+2) 

На наступному тижні ціни на соняшник залишатимуться переважно на існуючому 
рівні, але і не виключається незначне просідання цін за рахунок ринку олії. 

 

Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ринку ріпаку продовжили знижуватись. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни втратили 200 грн/т, на умовах поставки 



FOB (порти Чорного моря), навпаки ціни прибавили 3$/т, головним чином за 
підтримки європейського ринку (табл.5). Торгівельна діяльність більшою мірою йде 
за раніше укладеними контрактами.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

25.10.2019 31.10.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
25.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10300-10900  10100-10700  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10900-11300  10700-11100  (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 412-422 
(лист)  415-425 (лист)  (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 421,4 (лист) 424,9 (лист) +3,5 

 

Соя 
За минулий тиждень рівень цін на ринку сої не змінився.  Зазнали змін лише ціни на 

умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +3$/т (табл.6). Наразі ситуація на ринку 
залишається стабільною: в країні триває збір олійної, показники врожайності 

продовжують відставати від минулорічних, попит на ринку залишається високим, 
особливо з боку експортерів.    

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
25.10.2019 31.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

25.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7800-8600  7800-8600  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-8900  8600-8900  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    347-352 
(лис)    350-355 (лис) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 342,9 (лист) 336,8 (лист) -6,1 

На наступному тижні ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.  
 

* 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. 


