
6 лютого 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 6 лютого 2020 року) 

 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю змінились лише на умовах 

поставки FOB. Так, на 2$/т знизилась ціна на пшеницю 2 класу та на 1$/т 
збільшились на 3 клас та фураж (табл.1). На ціни впливає коливання на світовому 
ринку пшениці. Попит на ринку високий та нестабільність курсу національної валюти 
будуть утримувати ціни на українську пшеницю на існуючому рівні.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.01.2020 06.02.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 
31.01.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5500-5850 5500-5850 без змін 

фуражна грн./т 5350-5600 5350-5600 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5700-5950 5700-5950 без змін 

фуражна грн./т 5450-5700 5450-5700 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

227-229 
(лют/бер) 

225-227 
(лют/бер) (-2) – (-2) 

3 клас  
$/т 

222-225 
(лют/бер) 

223-225 
(лют/бер) (+1) – 0 

фуражна  
$/т 

221-224 
(лют/бер) 

222-224 
(лют/бер) (+1) – 0 

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

$/т 
212 (бер) 204,7 (бер) 

-7,3 
 

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

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь збільшились. Так, на умовах EXW-елеватор ціни 
зросли на 100 грн/т, на СРТ-порт на 200 грн/т, на FOBі +1$/т поставка лютень-
березень.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.01.2020 06.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 
31.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4550 4350-4650 (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4400-4700 4600-4900 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

192-195 
(лют/бер) 

193-196 
(лют/бер) (+1) – (+1) 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи залишились переважно на 

минулому рівні. Змін зазнали експортні ціни просівши на 2$/т поставка лютень-
березень (табл.3). Попит на ринку залишається. Зниження цін на експортному ринку 
відбулось під впливом коливань на світовому ринку кукурудзи.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.01.2020 06.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 
станом на 
31.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4450-4800 4450-4800 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4900 4600-4900 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
185-188  

(лют/бер) 
183-186  

(лют/бер) (-2) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 151,2 (бер) 150,5 (бер) -0,7 

На наступному тижні ціни коливатимуться в межах існуючого рівня. Зниження 
на прогнозується.  

 

Соняшник 
За минулий тиждень ціни на соняшник зросли. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 200 грн/т, експортні ціни знизились на 5$/т 
(табл.4). Ціни на ринку соняшникової олії продовжують знижуватись, так, за тиждень 
на умовах поставки  FOB (порти Чорного моря) ціни на олію ще знизились на 25-
35$/т поставка в лютні. Ціна українська олії знижується під тиском відповідних 
тенденцій на ринку пальмової та соєвої олії.  Попит внутрішніх переробників 
присутній, хоча ситуація на ринку олії істотним чином впливає на закупівельні ціни 
соняшника. На збільшення внутрішніх цін також впливає коливання гривні.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.01.2020 06.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
31.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8900-9600  9100-9800  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9600-10400  9800-10600  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 400-410 (лют) 395-405 (лют) (-5) – (-5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
745-765 (лют)  710-740 (лют)   (-35) – (-25) 

Європа (FOB порти) $/т 790-800 (лют) 760-785 (лют) (-30) – (-15) 

На наступному тижні ми не очікуємо збільшення цін на соняшник здебільшого під 
тиском ринку олії.  

Ріпак 
За тиждень ціни на ринку ріпаку просіли на умовах поставки FOB (поставки Чорного 
моря) на 6$/т вслід за європейським ринком. Торгівельна діяльність залишається на 
низькому рівні.  



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.01.2020 06.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
31.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9500-10000  9500-10000  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10000-10500  10000-10500  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 428-438 (лют)  422-432 (лют)  (-6) – (-6) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 443,8 (лют) 432,3 (трав) -11,5 

 

Соя 
Як ми і очікували ціни на сою продовжили збільшуватись. Так, на умовах поставки 
EXW-елеватор та СРТ-завод ціни зросли на 200 грн/т, на умовах поставки FOB 
(порти Чорного моря) +5$/т лютнева поставка (табл.6). На ринку зберігається доволі 
високий попит на сою як з боку внутрішніх переробників так і з боку трейдерів. 
Фермери з огляду на зростання цін намагаються стримувати продажі. Ці чинники 
виступають на разі основними стимулами для подальшого зростання закупівельних 
цін. Валютний фактор також залишається впливовим чинником для формування 
ціни. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

31.01.2020 06.02.2020 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
31.01.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9000-9800  9200-10000  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9800-10300  10000-10500  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    375-385 
(лют)    380-390 (лют) (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 328,1 (бер) 323,1 (бер) -5 

На наступному тижні очікується подальше зростання 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. 


