
17 жовтня 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 17 жовтня 2019 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших прогнозів ціни на пшеницю продовжили збільшуватись. 

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

5-6$/т, 3 клас прибавила 5 $/т, фуражна збільшилась на 5-6$/т (табл.1). Відмічається 
високий попит з боку імпортерів, зростаючі світові тенденції на ринку пшениці, 

особливо пшениці Чорноморського регіону, та волатильність курсу гривні 
залишаються основними чинниками впливу на зростання пшеничних цін.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.10.2019 17.10.2019 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
10.10.2019 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 4450-4850 4550-4950 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4350-4750 4400-4800 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 4950-5200 5050-5300 (+100) – (+100) 

фуражна грн./т 4950-5150 5050-5250 (+100) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

194-196 
(жов/лист) 

199-202 
(жов/лист) (+5) – (+6) 

3 клас  
$/т 

190-192 

(жов/лист) 

195-197 

(жов/лист) (+5) – (+5) 

фуражна  
$/т 

187-189 
(жов/лист) 

192-195 
(жов/лист) (+5) – (+6) 

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

США  

$/т 

183,8 (груд) 188,5 (груд) 

+4,7 
 

На наступному тижні очікуємо на подальше поступове збільшення пшеничних цін. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на український ячмінь збільшились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни додали 50-100 грн/т, на умовах поставки СРТ-порт на 
50 грн/т, експортні ціни прибавили 1$/т (табл.2). Попит на ринку не високий. На 
збільшення цін вплинули суміжні зернові ринки та валютний ринок.   



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.10.2019 17.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

10.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4000-4400 4050-4500 (+50) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4850 4650-4850 (+50) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

177-180 
(жов/лист) 

178-181 
(жов/лист) (+1) – (+1) 

На наступному тижні зростання цін на ячмінь не очікується. 

 

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

поставки EXW-елеватор ціни прибавили 50-100 грн/т, на СРТ-порт 100-150 грн/т, на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +1-+2$/т. На ринку збільшується попит, 

при цьому пропозицій поступає не багато. В країні триває збір зернової, темпи збору 
та показники врожайності наразі перевищують минулорічні показники.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

10.10.2019 17.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої 

межі ціни 
станом на 
10.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3500-3950 3600-4000 (+100) –(+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4150-4400 4300-4500 (+150) –(+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
163-166 

(жов/лис) 
165-167 

(жов/лис) (+2) – (+1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 155,2 (груд) 154,1 (груд) -1,1 

На наступному тижні сподіваємось на поступове пожвавлення попиту на 
ринку, що надасть підтримку кукурудзяним цінам.  

 

Соняшник 
Як ми і очікували ціни на ринку соняшника залишились сталими. Соняшникова 

олія на експортному ринку втратила  2-5$/т жовтнева поставка та 5$/т поставка в 
листопаді. Збір соняшника в країні триває, погодні умови сприятливі для ходу збору, 
темпи збору та врожайність продовжують випереджати минулорічні показники. На 

ринку збільшуються пропозиції, попит помірний, що не відповідно не дає 
закупівельним цінам збільшуватись.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

10.10.2019 17.10.2019 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
10.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8200-8600  8200-8600  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-9000  8600-9000  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 325-335 (жов) 325-335 (жов) без змін 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 700-707 (жов) 

680-690 (лист)  

695-705 (жов) 

675-690 (лист)  

(-5) – (-2) 

(-5) – 0 

Європа (FOB порти) $/т 735-745 (лист) 740-750 (лист) (+5) – (+5) 

На наступному тижні факторів для збільшення цін на ринку соняшника ми не 

вбачаємо.   
 



Ріпак 
За минулий тиждень ціни на ринку ріпаку не змінились. Торгівельна діяльність 

більшою мірою йде за раніше укладеними контрактами.  
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 10.10.2019 17.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
10.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10500-11400  10500-11400  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 11400-11800  11400-11800  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 415-425 (жов)  415-425 (жов)  без змін  

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 424,3 (лист) 423,8 (лист) -0,5 

На наступному тижні ціни коливатимуться в межах сьогоднішнього рівня цін. 
 

Соя 
За минулий тиждень рівень цін на ринку сої не змінився.  Зазнали змін лише ціни на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +2$/т (табл.6). В країні триває збір 

олійної, показники врожайності продовжують відставати від минулорічних. Попит на 
ринку залишається високим, особливо з боку експортерів.    

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
10.10.2019 17.10.2019 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

10.10.2019 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7800-8600  7800-8600  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 8600-8900  8600-8900  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 340-345    
(жов)    342-347 (жов) (+2) – (+2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 339,3 (лист) 340,9 (лист) +1,6 

На наступному тижні ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні. Зниження 
цін у найближчі тижні не прогнозується, підтримуючим чинником виступить  світові 

тенденції на ринку, активний експорт олійної та показники врожайності в ході збору 
сої.  

 

* 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. 


