
26 вересня 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 19 вересня 2019 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю змінились різнопланово.. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор пшениця 2 класу втратила  50 грн/т, фуражна змін 
не зазнала, на умовах СРТ-порт 50 грн/т втратили високопротеїнова та фуражна 
пшениця, на умовах FOB (порти Чорного моря) пшениця 2 та 3 клас прибавила 2-3 

$/т, фуражна збільшилась на 4$/т (табл.1). На нашу думку, на зниження цін вагомим 
чином зіграло все таки триваюче укріплення гривні відносно долару. Попит на ринку 

високий, навіть з огляду на присутність конкуренції на пшеницю з країн 
Чорноморського регіону.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.09.2019 26.09.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
19.09.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4250-4700 4200-4650 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 4100-4550 4100-4550 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4850-5000 4800-4950 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 4700-4900 4700-4850 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

183-186 
(вер/жов) 

186-188 
(жов/лист) (+3) – (+2) 

3 клас  
$/т 

180-183 

(вер/жов) 

183-185 

(жов/лист) (+3) – (+2) 

фуражна  
$/т 

177-180 
(вер/жов) 

181-184 
(жов/лист) (+4) – (+4) 

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

США  

$/т 

179,8 (груд) 175,3 (груд) 

-4,5 
 

На наступному тижні прогнозується незначне просідання ціни на внутрішньому ринку 
пшениці.   

 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь по-більшості залишились на 
минулому рівні. Так, лише на умовах поставки СРТ-порт на 50 грн/т просіла верхня 
цінова межа (табл.2). Ціни на ячмінь корелюють з суміжними зерновими ринками, де 



прослідковується знижувальна тенденція. Попит на ринку не високий при високому 
рівні пропозицій.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.09.2019 26.09.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
19.09.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3950-4350 3950-4350 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4500-4750 4500-4700 0 – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

174-177 
(вер/жов) 

174-177 
(жов/лист) без змін  

На наступному тижні ймовірним є подальше просідання цін на ячмінь. 
 

Кукурудза 
За минулий тиждень, ціни на ринку кукурудзи знизились на умовах поставки 

СРТ-порт на 50-250 грн/т. На умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 2$/т 
зросли ціни на поставку в жовтні-листопаді. В країні триває збір зернової, станом на 

23 вересня оброблено 12% запланованих площ, зібрано 3.6 млн.т кукурудзи. Попит 
на ринку залишається помірним. На формування цін також вплинуло триваюче 
укріплення національної валюти в порівнянні з американським доларом.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

19.09.2019 26.09.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
19.09.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3300-3700 3300-3700 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4050-4200 3800-4150 (-250) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
157-159 

(жов/лис) 
159-161 

(жов/лис) (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 146,1 (груд) 147,3 (груд) +1,2 

На наступному тижні сподіваємось на поступове пожвавлення попиту на 
ринку, що надасть підтримку кукурудзяним цінам. Також слід пам’ятати, що істотний 

вплив на українську кукурудзу чинить тенденції світового ринку, де на разі в більшій 
мірі переважають медвежі настрої, за рахунок високого врожаю в країнах Південної 
Америки та очікування зернової з країн Чорноморського регіону. 

 

Соняшник 
Відповідно до наших прогнозів, на ринку соняшника збереглась знижувальна 

цінова тенденція. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200-300 
грн/т, на СРТ-завод на 200 грн/т, ціни на умовах FOB (порти Чорного моря) не 

змінились. Соняшникова олія на експортному ринку зросла на 12-20$/т поставка в 
поставка в жовтні за підтримки існуючого попиту та суміжних олійних ринків . В Україні 

триває збір соняшника, станом на 23 вересня оброблено 63% зібрано 8,3 млн.т, 
середня врожайність 22,6 ц/га, що перевищує минулорічні показники. З просуванням 
збору на ринку з’являється все більше пропозицій, конкуренції серед закупівельних 

компаній не спостерігається. Тиску на внутрішні ціни також надає коливання на 
валютному ринку.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

19.09.2019 26.09.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
19.09.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8300-8600  8000-8400  (-300) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-9000  8400-8800  (-200) –(-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 320-330 (вер) 320-330 (жов) без змін  



Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
 695-713 (жов) 715-725 (жов)         (+20) – (+12) 

Європа (FOB порти) $/т 745-755 (жов) 750-760 (жов)  (+5) – (+5) 

На наступному тижні очікуємо збереження сьогоднішнього тренду на ринку 
соняшника.  
 

Ріпак 
За минулий період ціни на ринку ріпаку зазнали зниження. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор та СРТ-порт ціни знизились на 100 грн/т, на експортному ринку -2$/т 
(табл.5). Зниження цін зумовлено першочергово зовнішніми чинниками, а саме 

європейським ринком, адже український ріпак експортується в своїй основній частці 
до Європи. Тим не менш попит на ринку є, що і підтримує ціни на рівні.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
19.09.2019 26.09.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

19.09.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10700-11600  10600-11500  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11600-12000  11500-11900  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 415-425 (вер)  413-423 (жов)  (-2) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 424,75 (лист) 422,2 (лист) -2,55 

На наступному тижні ціни коливатимуться в межах сьогоднішнього рівня цін. 
 

Соя 
За минулий тиждень ціни на ринку сої продовжили знижуватись. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200 грн/т, на СРТ-завод ціни на 200-300 
грн/т,  на українському FOBі, навпаки, ціни прибавили 3$/т. Основними чинниками 
тиску на ціни залишається хід збиральної компанії по сої та триваюче укріплення 

курсу гривні. З іншого боку, відмічається закупівельна активність торгівельних 
компаній, особливо  на зовнішньому ринку, що також підтримало ціни в портах.  

Станом на 23 вересня в країні зібрано 1,7 млн.т з 47% загальної площі, середня 
врожайність 2,3 т/га. Показники по врожайності продовжують відставати від 
минулорічних.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

19.09.2019 26.09.2019 
 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
19.09.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8000-8800  7800-8600  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 8800-9200  8600-8900  (-200) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    335-340 

(жов)    338-343 (жов) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 328,3 (вер) 326,7 (лист) -1,6 

З огляду на зазначені вище чинники на наступному тижні ймовірним є 
подальше зниження 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. 


