
14 грудня 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 14 грудня 2019 року) 

 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці зазнали зниження. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор 100 грн/т втратила пшениця 2 класу та 50 грн/т фуражна, на 
умовах СРТ-порт на 200 грн/т просіла високопротеїнова пшениця та 150-200 грн/т 
фуражна, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 1$/т просіли пшениця 2 
класу та фураж (табл.1). На ринку і надалі присутній високий попит серед 
закупівельних компаній, що залишається підтримуючим фактором для пшеничних 
цін. Тим не менш на зниження цін помітним чином вплинула нестабільна ситуація на 
валютному ринку, вже декілька тижнів українська гривня міцніє відносно долару 
США.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

05.12.2019 14.12.2019 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 
05.12.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4800-5150 4700-5050 (-100) – (-100) 

фуражна грн./т 4500-4900 4450-4850 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5250-5550 5050-5350 (-200) – (-200) 

фуражна грн./т 5150-5350 4950-5200 (-200) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

208-210 
(гру/січ) 

209-211 
(гру/січ) (-1) – (-1) 

3 клас  
$/т 

205-208 
(гру/січ) 

205-208 
(гру/січ) без змін  

фуражна  
$/т 

202-204 
(гру/січ) 

201-203 
(гру/січ) (-1) – (-1) 

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

$/т 
196,6 (груд) 198,1 (груд) 

+1,5 
 

На наступному тижні ціни по більшості коливатимуться в межах існуючого рівня. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь знизились. Так, на умовах поставки 
EXW-елеватор ціни просіли на 150 грн/т, на СРТ-порт на 100-200 грн/т, на FOBі -2$/т 
Попит на ринку не високий. Торгівельна діяльність знаходиться по-більшості у 



пасивному стані. Зниження цін відбулось під тиском суміжних зернових ринків та 
валютних коливань. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

05.12.2019 14.12.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 
05.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4000-4450 3850-4300 (-150) – (-150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4800 4400-4700 (-200) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

185-188 
(гру/січ) 

183-186 
(гру/січ) (-2) – (-2) 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи знизились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни просіли на 100 грн/т, на СРТ-порт на 150, експортні ціни 
не змінились (табл.3). Попит на українську кукурудзу присутній, пропозицій 
здебільшого вистачає. На зниження внутрішніх цін зіграло укріплення курсу гривні 
відносно американського долару.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

05.12.2019 14.12.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 
станом на 
05.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3650-4050 3550-3950 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4250-4450 4100-4300 (-150) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
166-169   
(гру/січ) 

166-169   
(гру/січ) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 145,1 (груд) 144,5 (груд) -0,6 

На наступному тижні ціни на українську кукурудзу коливатимуться в межах 
існуючого рівня. 

 

Соняшник 
Відповідно до наших очікувань, ціни на український соняшник помітно зросли. 

Так, в залежності від регіону на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100-
400 грн/т, на СРТ-завод 300-500 грн/т, експортні ціни прибавили 3$/т. На ринку 
соняшникової олії також істотний приріст цін на січневу поставку, +20-+25$/т на 
умовах FOB (порти Чорного моря) за підтримки присутнього попиту та суміжних 
олійних ринків. Ситуація на ринку залишається незмінною, окрім суттєвого впливу на 
ціни соняшника ринку соняшникової олії, залишається висока конкуренція серед 
переробників, які квапляться поповнити свої запаси. При цьому пропозицій на ринку 
висачає. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

05.12.2019 14.12.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
05.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8200-8800  8300-9200  (+100) – (+400) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 8900-9600  9200-10100  (+300) – (+500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 340-350 (гру) 343-353 (гру) (+3) – (+3) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
725-735 (січ)  750-755 (січ)   (+25) – (+20) 

Європа (FOB порти) $/т 755-765 (січ) 780-790 (січ) (+25) – (+25) 



На наступному тижні ймовірним є подальше збільшення цін на соняшник за 
підтримки факторів зазначених вище.  
 

Ріпак 
Торгівельна активність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни більшою 
мірою несуть декларативний характер. За тиждень на умовах поставки FOB (порти 
Чорного моря) ціни прибавили 9$/т відповідно європейському ринку ріпаку..  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

05.12.2019 14.12.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
05.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10000-10500  10000-10500  без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10500-11000  10500-11000  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-430 (гру)  429-439 (гру)  (+9) – (+9) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 434,7 (лют) 446,1 (лют) +11,4 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої почали збільшуватись. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни зросли на 100 грн/т, на умовах FOB 
(порти Чорного моря) просіла на 5$/т  нижня цінова межа (табл.6). Як ми вже писали 
у минулих звітах, підтримуючим чинником для соєвого ринку залишається високий 
рівень попиту з боку тейдерів та внутрішніх переробників. Фермери притримують 
олійну, особливо великі партії, сподіваючисб на подальше збільшення ціни.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

05.12.2019 14.12.2019 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
05.12.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8100-8900  8200-9000  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 8900-9400  9000-9500  (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    360-365 
(гру)    355-365 (гру) (-5) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 322,6 (лист) 330 (лист) +7,4 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду на ринку сої. 
 
* 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. 


