
16 січня 2019 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 24 січня 2019 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на ринку пшениці збереглась зростаюча цінова тенденція, 

про що ми також зазначали у минулому звіті. Так, на умовах поставки EXW-елеватор 
та СРТ-порт  по 50 грн/т прибавили пшениця 2 класу та фуражна, на умовах поставки 
FOB (порти Чорного моря) на 4$/т збільшилась ціна на високопротеїнову пшеницю, 

на 3$/т на пшеницю 3 класу, та на 2$/т на фуражну (табл.1). Основну підтримку для 
збільшення цін надає зовнішній пшеничний ринок та присутність попиту. На ринку 

помітна певна обмеженість пропозицій, що також впливає на збільшення 
закупівельних цін.    

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.01.2019 24.01.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
16.01.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6650-6950 6700-7000 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 6400-6650 6450-6700 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7050-7250 7100-7300 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 6750-6950 6800-6950 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

236-240 
(січ/лют) 

240-244 
(лют/бер) (+4) – (+4) 

3 клас  
$/т 

230-234 

(січ/лют) 

233-237 

(лют/бер) (+3) – (+3) 

фуражна  
$/т 

222-226 
(січ/лют) 

224-228 
(лют/бер) (+2) – (+2) 

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

США  

$/т 

187,7 (бер) 193,3 (бер) 

+5,6 
 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції на ринку.  
 

Ячмінь 
За тиждень ціни на ринку ячменя знизились. Так, на умовах поставки EXW-елеватор 

та СРТ-порт ціни просіли на 100 грн/т, експортні ціни знизились на 1-2$/т.  Чинником 
зниження цін виступило певне зниження попиту з боку основних імпортерів. 
Торгівельна активність на ринку залишається низькою.  



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.01.2019 24.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

16.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6600-6800 6500-6700 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6900-7100 6800-7000 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

234-239 
(січ/лют) 

233-237 
(лют/бер) (-1) – (-2) 

 

 

Кукурудза 
Відповідно до наших прогнозів, за минулий тиждень на ринку кукурудзи ціни 

зросли. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни додали по 100грн/т, 
експортні ціни прибавили 2-3$/т (табл.3). На підтримку внутрішніх цін виступає 

переважно експортний ринок, де спостерігається активний попит імпортерів.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

16.01.2019 24.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
16.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4600-4950 4700-5050 (+100)– (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5200-5400 5300-5500 (+100)– (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

176-180 

(січ/лют) 

179-182 

(лют/бер) (+3) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 146,1 (бер) 149 (бер) +2,9 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції на ринку.  

 

Соняшник 
Як ми і очікували, ціни на ринку соняшника за тиждень зросли. Так, на умовах 

EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили по 200 грн/т, експортні ціни збільшились 
на 10$/т. На збільшення внутрішніх цін впливає поступово зростаючий попит 

переробників. Додаткову підтримку цінам соняшника надав ринок соняшникової олії, 
яка за тиждень на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) прибавила 20$/т 
лютнева поставка. Факторами росту цін на олію стали присутній попит з боку 

імпортерів та тенденції на суміжних світових олійних ринках.  
У короткостроковій перспективі можливим є подальше збільшення 

закупівельних цін на соняшник, адже поки що фермери по-більшості утримуються від 
продажів. Тим не менш не за горами старт весняно-польових робіт і пропозицій на 
ринку збільшиться.   

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

16.01.2019 24.01.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
16.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9500-10200  9700-10400  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10200-10600  10400-10800  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 330-335 (січ) 340-345 (лют) (+10) – (+10) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    633-644 
(січ/лют)     653-663 (лют)  (+20) – (+19) 

Європа (FOB порти) $/т 670-680 (лют)  695-705 (лют)  (+25) – (+25) 

На наступному тижні можливим є подальше збільшення цін на соняшник.  
 



Ріпак 
На ринку ріпаку торгівельної активності не прослідковується, ціни несуть здебільшого 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 16.01.2019 24.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

16.01.2019 
Україна (EXW елеватор) грн./т 12400-12700  12400-12700  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 12700-13000  12700-13000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 418-423 (лют)  418-423 (лют)  без змін 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 420,4 (лют) 426,1 (лют) +5,7 

 

Соя 
За минулий тиждень цінових змін на ринку сої на відбулось. Внутрішній ринок і надалі 

залишається у спокійному стані, росту закупівель та продажів олійної не 
спостерігається. Показники експорту української сої відстають від минулорічних.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
16.01.2019 24.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

ціни станом на 
16.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8700-9500  8700-9500  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9600-10100  9600-10100  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 345-350 (січ) 345-350 (лют) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 328,2 (бер) 336,2 (бер) +8 

У найближчі тижні очікується поступове відновлення попиту на ринку, що 
сподіваємось відобразиться на збільшенні закупівельних цін 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. 


