
16 серпня 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 16 серпня 2019 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень на ринку пшениці ціни помітно знизились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу просіла на  150-200грн/т, фуражна 
пшениця на 200 грн/т, на СРТ-порт на 100-150 грн/т знизились ціни на  2 клас та на 
50-100 грн/т на фураж, на умовах FOB (порти Чорного моря) пшениця 2 класу 

втратила 1$/т, на 3 клас 2$/т, на фуражну 2-3$/т (табл.1). Головним чинником тиску 
на ціни є тенденції світового ринку, та високі показники врожаю пшениці 

чорноморського регіону. Фактором впливу на ціни також залишається коливання на 
валютному ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

08.08.2019 16.08.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
08.08.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4650-5050 4450-4900 (-200) – (-150) 

фуражна грн./т 4550-4950 4350-4750 (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5150-5350 5050-5200 (-100) – (-150) 

фуражна грн./т 5000-5200 4950-5100 (-50) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

192-195 
(сер/вер) 

192-194 
(сер/вер) 0 – (-1) 

3 клас  
$/т 

188-191 

(сер/вер) 

186-189 

(сер/вер) (-2) – (-2) 

фуражна  
$/т 

184-188 
(сер/вер) 

182-185 
(сер/вер) (-2) – (-3) 

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

США  

$/т 

179,4 (вер) 172,3 (вер) 

-7,1 
 

На нашу думку, на наступному тижні на ринку пшениці переважатимуть все таки по-
більшості ведмежі настрої. Надходження на ринок чорноморської пшениці та 

валютний ринок є вагомими чинниками впливу на ринок. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень на ринку ячменя ціни зазнали зниження. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор ціни просіли на 100-150 грн/, на СРТ-порт на 100 грн/т. 



Зниження відбулось під тиском суміжних зернових ринків, де також прослідковуються 
знижувальні тенденції.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

08.08.2019 16.08.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
08.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4400-4750 4250-4650 (-150) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4950-5150 4850-5050 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

178-182 
(сер/вер) 

178-182 
(сер/вер) без змін  

На наступному тижні очікуємо на збереження існуючого рівня цін. 
 

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

поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200-250 грн/т, СРТ-порт на 400 грн/т, на 
умовах поставки FOB на 12-13$/т поставка в серпні. Головним чинником тиску на ціни 

стали відповідні тенденції світового ринку. Торгівельна активність на ринку по-
більшості знаходиться на низькому рівні, основні закупівельники зосереджені наразі 
на інших зернових ринках.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

08.08.2019 16.08.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
08.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4400-4850 4200-4600 (-200) – (-250) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5150-5450 4750-5050 (-400) – (-400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
175-180 

(вер/жов) 
163-167 

(вер/жов) (-12) – (-13) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 160 (вер) 142 (вер) -18 

На наступному тижні можливим є подальше просідання цін. 
 

Соняшник 
На ринку соняшника з’являються попередні ціни на новий врожай олійної. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор ціни коливаються в межах 9300-9600 грн/т, на 

СРТ-завод 9600-9900 грн/т. На експортному ринку соняшникової олії ціни просіли на 
5$/т. Зниження ціни на олію пояснюється сезонним скороченням попиту на неї.  На 

ринку соняшника торгівельна діяльність залишається на низькому рівні. 
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 08.08.2019 16.08.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
08.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9800-10800  9300-9600  (-500) – (-1200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11300  9600-9900  (-1200) –(-1400) 

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

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т   755-765 
(сер)  

710-730 (жов) 

  745-765 (сер)  

720-730 (жов) 

(-5) – 0 

(+10) – 0 

Європа (FOB порти) $/т 

778-788 (сер)  

745-753 (жов) 

780-790 
(сер/вер)  

753-763 (жов) 

(+2) – (+2) 

(+8) – (+10) 



На наступному тижні не виключається подальше просідання цін. 
 

Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ріпак зазнали збільшились. Так, на умовах поставки 
СРТ-порт прибавила 100 грн/т нижня цінова межа, на експортному ринку +2-+7$/т 
(табл.5). Підтримку цінам надає присутній попит на ринку. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 08.08.2019 16.08.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
08.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11600  10700-11600  без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11500-12000  11600-12000  (+100) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 405-415 
(серп)  412-417 (серп)  (+7) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 418,7 (лист) 418 (лист) -0,7 

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня. 
 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої залишились незмінними. Збільшилась ціна на 

5$/т на українському FOBі.  Ситуація на ринку стабільна, попит помірний, тим не 
менш високої торгівельної активності не постерігається.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
08.08.2019 16.08.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

08.08.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8400-9200  8400-9200  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 9200-9600  9200-9600  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 325-340 (сер) 

345-355 

(жов) 

330-340 (сер) 

350-355 (жов) 

(+5) – 0 

(+5) – 0 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 311,8 (сер) 315,2 (сер) +3,4 

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня.  
 

* 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. 


