
31 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 31 січня 2019 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших очікувань, ціни на ринку пшениці продовжили зростати. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу прибавила 100 грн/т, 
фуражна 50 грн/т, на умовах СРТ-порт  по 50 грн/т прибавили пшениця 2 класу та 
фуражна, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 2$/т зросла ціна на 

високопротеїнову пшеницю та пшеницю 3 класу, та на 1-2$/т на фуражну (табл.1). 
Головними чинниками росту закупівельних цін залишаються тенденції на 

зовнішньому ринку Причорноморської пшениці, активний попит та певна обмеженість 
пропозицій зернової.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

24.01.2019 31.01.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
24.01.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6700-7000 6800-7100 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 6450-6700 6500-6750 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7100-7300 7150-7350 (+50) – (+50) 

фуражна грн./т 6800-6950 6800-7000 0 – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

240-244 
(лют/бер) 

242-246 
(лют/бер) (+2) – (+2) 

3 клас  
$/т 

233-237 

(лют/бер) 

235-239 

(лют/бер) (+2) – (+2) 

фуражна  
$/т 

224-228 
(лют/бер) 

225-230 
(лют/бер) (+1) – (+2) 

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

США  

$/т 

193,3 (бер) 188,6 (бер) 

-4,7 
 

На наступному тижні ймовірним є подальше збільшення цін. 
 

Ячмінь 
За тиждень на ринку ячменя просіли експортні ціни на 1$/т.  Торгівельна активність 

на ринку залишається низькою.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

24.01.2019 31.01.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
24.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6500-6700 6500-6700 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6800-7000 6800-7000 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

233-237 
(лют/бер) 

232-236 
(лют/бер) (-1) – (-1) 

 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи продовжили своє збільшення. 

Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни зросли на 100-150 грн/т, на СРТ-порт 
ціни додали 50-100грн/т, експортні ціни прибавили 3-4$/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 

24.01.2019 31.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
24.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4700-5050 4800-5200 (+100)– (+150) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5300-5500 5400-5550 (+100)– (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

179-182 

(лют/бер) 

183-185 

(лют/бер) (+4) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 149 (бер) 148,5 (бер) -0,5 

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції на ринку.  

 

Соняшник 
Як ми і очікували, ціни на ринку соняшника за тиждень продовжили 

збільшуватись. Так, на умовах EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили по 100 
грн/т, експортні ціни залишились незмінними. На збільшення внутрішніх цін 

продовжує впливати активізація попиту з боку переробників та ринок соняшникової 
олії. Так, за тиждень соняшникова олія на умовах поставки FOB (порти Чорного 

моря) прибавила 12$/т лютнева поставка. Факторами росту цін на олію стали 
присутній попит з боку імпортерів та тенденції на суміжних світових олійних ринках.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
24.01.2019 31.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

24.01.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9700-10400  9800-10500  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10400-10800  10500-10900  (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 340-345 (лют) 340-345 (лют) без змін 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    653-663 

(лют)     665-675 (лют)  (+12) – (+12) 

Європа (FOB порти) $/т 695-705 (лют)  700-710 (лют)  (+5) – (+5) 

На наступному тижні прогнозується збереження існуючого тренду на ринку 
соняшника. 
 

Ріпак 



На ринку ріпаку торгівельної активності не прослідковується, ціни несуть здебільшого 
декларативний характер. За тиждень збільшились ціни на експортному ринку +7$/т, 
під впливом зовнішніх тенденцій. Зростання цін на європейському ринку ріпаку 

зумовлено ростом цін на світових ринках пальми та сої. 
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 24.01.2019 31.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

24.01.2019 
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)  425-430 (лют)  (+7) – (+7) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 426,1 (лют) 433,3 (лют) +7,2 

 

Соя 
Як ми і прогнозували, ціни на українську сою почали поступово зростати. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100-200 грн/т, на СРТ-завод +100 
грн/т, ціни на FOBі залишились стабільними. Після тривалого «спокою» на ринку сої 

переробні підприємства почали поступово відновлювати свої закупівлі, що 
спричинило відповідний ріст цін. На разі внутрішні ціни головним чином залежать 

саме від внутрішніх переробників сої, експортний ринок же залишається по-більшості 
пасивним, показники експорту олійної надалі відстають від показників минулого року. 
Що стосується пропозицій, на ринок поступає соя переважно невеликими партіями, 

аграрії очікують на збільшення цін.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 24.01.2019 31.01.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

24.01.2019 
Україна (EXW елеватор) грн./т 8700-9500  8900-9600  (+200) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9600-10100  9700-10200  (+100) – (+100) 

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

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 336,2 (бер) 337,7 (бер) +1,5 

За рахунок зростаючого попиту на наступному тижні очікується збільшення 

закупівельних цін на сої. Також, з наближенням весняно-польових робіт очікується і 
поступове збільшення пропозицій, що буде виступати стримуючим чинником для 

росту 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. 


