
16 січня 2020 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 16 січня року) 

 

 Пшениця 
Як ми і очікували, ціни на українську пшеницю за тиждень продовжили 

збільшуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор 200 грн/т прибавили пшениця 
2 класу та 300 грн/т фуражна, на умовах СРТ-порт 150 грн/т додала пшениця 2 класу 
та 100 грн/т фураж, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 4$/т зросли 
ціни на пшеницю 2 та 3 класу та фураж (табл.1). Ситуація на ринку поки що 
залишилась незмінною, і як ми вже зазначали в минулому звіті на зростання 
закупівельних цін продовжує впливати присутність попиту, світові тенденції та 
валютні коливання.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.01.2020 16.01.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 
09.01.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4850-5200 5050-5400 (+200) – (+200) 

фуражна грн./т 4650-5000 4950-5300 (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5250-5550 5400-5700 (+150) – (+150) 

фуражна грн./т 5100-5350 5200-5450 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

218-221 
(січ/лют) 

222-225 
(січ/лют) (+4) – (+4) 

3 клас  
$/т 

213-216 
(січ/лют) 

217-220 
(січ/лют) (+4) – (+4) 

фуражна  
$/т 

208-211 
(січ/лют) 

212-215 
(січ/лют) (+4) – (+4) 

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

$/т 
203 (бер) 217,7 (бер) 

+14,7 
 

На наступному тижні ми очікуємо збереження існуючого тренду на ринку 
пшениці.  
 

Ячмінь 
Попит на ринку ячменя не високий. Торгівельна діяльність знаходиться по-більшості 
у пасивному стані. Тим не менш ціни на ячмінь підросли переважно під впливом 
коливань національної валюти та зростання цін на суміжних зернових ринках. Так, на 



EXW-елеватор ціни додали 50 грн/т, на СРТ-порт 100 грн/т, експортні ціни не 
змінились.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.01.2020 16.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 
09.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3800-4250 3850-4300 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4300-4600 4400-4700 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

184-187 
(січ/лют) 

184-187 
(січ/лют) без змін  

 

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

поставки EXW-елеватор ціни додали 300 грн/т, на СРТ-порт 200 грн/т, експортні ціни 
зросли на 4$/т поставка січень-лютий (табл.3). Попит на українську кукурудзу 
присутній, пропозицій здебільшого вистачає. На підвищення цін також впливає 
коливання на валютному ринку. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.01.2020 16.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 
станом на 
09.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3750-4200 4050-4500 (+300)– (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4300-4500 4500-4700 (+200) –(+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
175-178   

(січ/лют) 
179-182  

(січ/лют) (+4) – (+4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 151,2 (бер) 152,5 (бер) +1,3 

На наступному тижні не виключається подальше збільшення закупівельних 
цін на кукурудзу. 

 

Соняшник 
Як ми і очікували, за тиждень ціни на соняшник продовжили збільшуватись. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 200-300 грн/т, на умовах 
СРТ-завод на 300 грн/т, експортні ціни з поставко в лютні коливаються  на рівні 405-
415$/т (табл.4). На ринку соняшникової олії відбулось зниження цін. Так, на умовах 
поставки  FOB (порти Чорного моря) ціни на олію просіли на 5$/т (нижня цінова 
межа) поставка в лютні, що головним чином стало наслідком відповідних тенденцій 
на європейському ринку олії. Підтримуючим чинником виступає зростаючий попит з 
боку внутрішніх переробних підприємств. Також, ринок олії істотним чином вплинув 
на збільшення цін на соняшник, хоча сьогоднішнє незначне зниження цін на 
експортну олію може вплинути на формування соняшникових цін. Ще один значний 
вплив на ринок продовжує чинити валютний фактор. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.01.2020 16.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
09.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8800-9500  9000-9800  (+200) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9500-10300  9800-10600  (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 365-375 (січ) 405-415 (лют) (+40) – (+40) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
795-800 (січ)  790-800 (лют)   (-5) – 0 



Європа (FOB порти) $/т 830-840 (січ) 825-835 (лют) (-5) – (-5) 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду на ринку соняшника. 
 

Ріпак 
Торгівельна активність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни більшою 
мірою несуть декларативний характер.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.01.2020 16.01.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
09.01.2020 

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 450-460 (лют)  450-460 (лют)  без змін  

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 463,7 (лют) 456,1 (лют) -7,6 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої продовжили збільшуватись.Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор ціни додали 200 грн/т, на СРТ-завод ціни зросли на 100 
грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.6). На 
зростання цін продовжує впливати активний попит основних імпортерів та внутрішніх 
переробників. Аграрії не квапляться реалізувати олійну, принаймні великими 
партіями, сподіваючись на подальше збільшення цін.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

09.01.2020 16.01.2020 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
09.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8500-9300  8700-9500  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9300-9800  9400-9900  (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    365-375 (січ)    365-375 (лют) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 344,7 (січ) 341,2 (бер) -3,5 

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. 


