
21 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 21 листопада 2019 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці стабілізувались. На умовах 

поставки FOB (порти Чорного моря) ціни збільшились на 1$/т пшениця 2 класу, на 1-
2$/т пшениця 3 класу та 3-4$/т фуражна (табл.1). Підтримуючими чинниками для 
української пшениці залишаються зовнішні тенденції на пшеничному ринку та 

присутній високий попит.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
14.11.2019 21.11.2019 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
14.11.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4800-5150 4800-5150 без змін  

фуражна грн./т 4500-4900 4500-4900 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5250-5550 5250-5550 без змін  

фуражна грн./т 5150-5350 5150-5350 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

205-207 

(лист/гру) 

206-208 

(лист/гру) (+1) – (+1) 

3 клас  
$/т 

200-202 
(лист/гру) 

201-204 
(лист/гру) (+1) – (+2) 

фуражна  
$/т 

195-197 

(лист/гру) 

198-201 

(лист/гру) (+3) – (+4) 

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

США  

$/т 

187 (груд) 189,4 (груд) 

+2,4 
 

На наступному тижні за підтримки існуючого попиту зниження цін не прогнозується. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь знизились. Так, на умовах поставки  
СРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т, експортні ціни змін не зазнали. 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 

14.11.2019 21.11.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
14.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4000-4450 4000-4450 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4650-4850 4600-4800 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

183-186 
(лист/гру) 

183-186 
(лист/гру) без змін  

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи залишились переважно без змін. 

Зазнали змін експортні ціни прибавивши 3$/т поставка листопад-грудень (табл.3). На 

ринку залишається високий попит, також збільшується рівень пропозицій.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

14.11.2019 21.11.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
14.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3550-3950 3550-3950 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4300-4450 4300-4450 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

165-167 

(лис/гру) 

168-170 

(лис/гру) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 147,7 (груд) 144,3 (груд) -3,4 

На наступному тижні ціни на українську кукурудзу коливатимуться в межах 

існуючого рівня. 
 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника залишились переважно на 

минулому рівні. Так, лише експортні ціни прибавили 10$/т груднева поставка. 

Пропозицій на ринку вистачає, попит також присутній. На ринку соняшникової олії 
переважає зростаюча цінова тенденція, за рахунок суміжних світових олійних ринків 
та присутнього попиту. За тиждень експортні ціни прибавили ще 5$/т поставка в 

грудні. В країні практично завершено збір соняшника, показники близько 14,5 млн.т., 
показники по врожайності перевищують минулорічні.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

14.11.2019 21.11.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
14.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8200-8800  8200-8800  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 8800-9400  8800-9400  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 330-340 (гру) 340-350 (гру) (+10) – (+10) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
700-710 (груд)  700-715 (груд)  0 – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 750-760 (гру) 765-775 (гру) (+15) – (+15) 

На наступному тижні ціни на ринку соняшника залишатимуться в межах існуючого 

рівня. 
 

Ріпак 
Торгівельна активність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни більшою 
мірою несуть декларативний характер. Тим не менш, за тиждень на умовах поставки 

EXW-елеватор та СРТ-порт ціни просіли на 100 грн/т, а на умовах поставки FOB 
(порти Чорного моря) збільшились на 2$/т.  



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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

14.11.2019 21.11.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
14.11.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10000-10600  10000-10500  0 – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10600-11000  10500-11000  (-100) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 418-428 

(лист)  420-430 (гру)  (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 429,1 (лют) 434 (лют) +4,9 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої підросли. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор змін не відбулось, на СРТ-завод +200 грн/т, на умовах поставки FOB (порти 
Чорного моря) +5$/т груднева поставка (табл.6). На ринку і надалі залишається 
висока активність попиту, особливо збоку основних імпортерів. Збір сої в країні 

практично завершено, близько 3,7 млн.т. показники врожайності відстають від 
минулорічних. Відповідним чином вищенаведене впливає на збільшення 

закупівельної ціни. При цьому аграрії не квапляться збільшувати продажі. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 14.11.2019 21.11.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
14.11.2019 

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

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-8900  8600-9100  0 – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    355-360 
(лис)    360-365 (гру) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 331,6 (лист) 332,5 (лист) +0,9 

На наступному тижні не виключається поступове збільшення ціни на сою. 

 
* 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. 


