
Група товарів (код 

згідно з УКТ ЗЕД) 

Назва джерела 

інформації 

(агентство / продукт 

або сервіс) 

Найменуванн

я 

товару/індекс

у 

Фізичні/якісні характеристики Умови поставки Одиниця 

виміру 
Кількісні 

характеристики 
Тип контракту / 

строк поставки Умови платежу Період 

публікації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пшениця і суміш 

пшениці та жита 

(меслин) (1001) 

S&P Global Platts / 

Platts Daily Grains
1 

Пшениця 

(протеїн - 11,5 

%) 

Пшениця м'яка; протеїн: 11,5 %, 

натура: ≥ 77 кг/гл, вологість: ≤ 14 

%, клейковина: ≥ 23 %, сила 

борошна (індекс W): ≥ 160, 

число падання: ≥ 230 с, зерна, 

пошкоджені комахами: ≤ 2 %, 

сміттєва домішка: ≤ 2 % 

FOB українські 

глибоководні 

порти Чорного 

моря (Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 

Мін. партія: 25000 

т, типова партія: 

25000 т, макс. 

партія: 60000 т (з 

експлуатаційними 

допусками 

відповідно до 

стандартної 

ринкової практики) 

Спотовий: 28 - 42 

дні 

Відповідно до 

ринкової 

практики 

Щодня, 

щотижня - для 

форвардних 

контрактів 

Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

міжнародні агроринки
2 

Пшениця 

(протеїн - 12,5 

%) 

Пшениця м'яка; протеїн: 12,5 %, 

натура: ≥ 770 г/л, вологість: ≤ 14 

%, клейковина: ≥ 25 %, сила 

борошна (індекс W): ≥ 180, 

число падання: ≥ 250 с, зерна, 

пошкоджені комахами: ≤ 2 %, 

сміттєва домішка: ≤ 2 % 

FOB, CPT порти 

групи Одеса 

(Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 

На базисі CPT 

Одеса: від 1000 до 

20000 т; на базисі 

FOB Одеса: від 

25000 т до 35000 т 

Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

днів (FOB). 
Форвардний: 

місяць поставки 

(CPT, FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 

Щодня, 

щотижня - для 

форвардних 

контрактів 

Пшениця 

(протеїн - 11,5 

%) 

Пшениця м'яка; протеїн: 11,5 %, 

натура: ≥ 750 г/л, вологість: ≤ 14 

%, клейковина: ≥ 23 %, сила 

борошна (індекс W): ≥ 170, 

число падання: ≥ 230 с, зерна, 

пошкоджені комахами: ≤ 2 %, 

сміттєва домішка: ≤ 2 % 

FOB, CPT порти 

групи Одеса 

(Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 

На базисі CPT 

Одеса: від 1000 до 

20000 т; на базисі 

FOB Одеса: від 

25000 т до 35000 т 

Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

днів (FOB). 
Форвардний: 

місяць поставки 

(CPT, FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 

Щодня, 

щотижня - для 

форвардних 

контрактів 

Пшениця 

фуражна 

Пшениця м'яка; фуражна; 

натура: ≥ 720 г/л, вологість: ≤ 14 

%, зернова домішка: ≤ 5 %, 

сміттєва домішка: ≤ 2 % 

FOB, CPT порти 

групи Одеса 

(Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 

На базисі CPT 

Одеса: від 1000 до 

20000 т; на базисі 

FOB Одеса: від 

25000 т до 35000 т 

Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

днів (FOB). 
Форвардний: 

місяць поставки 

(CPT, FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 

Щодня, 

щотижня - для 

форвардних 

контрактів 

Ячмінь (1003) 
Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

міжнародні агроринки 

Ячмінь 

фуражний 

Фуражний; натура: ≥ 620 г/л, 

вологість: ≤ 14 %, зернова 

домішка: ≤ 6 %, сміттєва 

домішка: ≤ 2 % 

FOB, CPT порти 

групи Одеса 

(Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 

На базисі CPT 

Одеса: від 1000 до 

20000 т; на базисі 

FOB Одеса: від 

25000 т до 35000 т 

Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

днів (FOB). 
Форвардний: 

місяць поставки 

(CPT, FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 

Щодня, 

щотижня - для 

форвардних 

контрактів 

Кукурудза, інша 

(1005 90 00 00) 

S&P Global Platts / 

Platts Daily Grains Кукурудза 
Вологість: ≤ 14,5 %, биті зерна: ≤ 

5 %, пошкодженні зерна: ≤ 5 %, 

сміттєва домішка: ≤ 2 % 

FOB українські 

глибоководні 

порти Чорного 

моря (Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 

Мін. партія: 15000 

т, типова партія: 

25000 т, макс. 

партія: 60000 т (з 

експлуатаційними 

допусками 

відповідно до 

стандартної 

ринкової практики) 

Спотовий: 28 - 42 

дні 

Відповідно до 

ринкової 

практики 
Щодня 

Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

Кукурудза 

фуражна 
Фуражна; вологість: ≤ 14,5 %, 

биті зерна: ≤ 3 %, зернова 

FOB, CPT порти 

групи Одеса 
$/т На базисі CPT 

Одеса: від 1000 до 

Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

Відповідно до 

ринкової 

Щодня, 

щотижня - для 



міжнародні агроринки домішка: ≤ 5 %, сміттєва 

домішка: ≤ 2 % 
(Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

20000 т; на базисі 

FOB Одеса: від 

25000 т до 35000 т 

днів (FOB). 
Форвардний: 

місяць поставки 

(CPT, FOB) 

практики форвардних 

контрактів 

Соєві боби, 

подрібнені або 

неподрібнені (1201) 

Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

міжнародні агроринки 
Соєві боби 

Вміст протеїну: ≥ 32 %, 

олійність: ≥ 18 %, вологість: ≤ 

12,5 %, сміттєва домішка: ≤ 3 % 

FOB порти 

Чорного моря $/т 2000 - 3000 т 
Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

днів (FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 
Щодня 

Насіння свиріпи або 

ріпаку, подрібнене 

або не подрібнене 

(1205) 

Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

міжнародні агроринки 

Ріпак 

технічний 

Технічний; олійність: ≥ 42 %, 

вологість: ≤ 8 %, олійна домішка: 

≤ 8 %, зернова домішка: ≤ 2 %, 

вміст ерукової кислоти: ≤ 2 %, 

вміст глюкозинатів: ≤ 35 

мкмоль/г, сміттєва домішка: ≤ 2 

% 

FOB порти 

Чорного моря $/т 2000 - 3000 т 
Спотовий: 10 - 25 

днів (CPT), 28 - 40 

днів (FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 
Щодня 

Олії соняшникова 

або сафлорова та 

їх фракції, сирі 

(1512 11) 

S&P Global Platts / 

Platts Daily Grains 
Олія 

соняшникова 

Вміст вільних жирних кислот: 2 

%, ≤ 3 %, вміст вологи: ≤ 0,5 %, 

вміст домішок: ≤ 0,5 %, 

температура спалаху: мін. 121° 

C, вміст вуглеводнів: ≤ 50 мг/кг 

FOB Чорноморськ $/т 3000 т 

Спотовий. 

Наступний місяць 

- оцінки до 15 

числа поточного 

місяця, перехід на 

новий місяць - 

оцінки з 16 числа 

Відповідно до 

ринкової 

практики 
Щодня 

Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

міжнародні агроринки 

Олія 

соняшникова 

Сира; вміст вільних жирних 

кислот: ≤ 2 %, вміст вологи та 

домішок: ≤ 0,5 %, температура 

спалаху: 121° C, осад: ≤ 2 % 

FOB, CPT 

Чорноморськ $/т 3000 - 5000 т 
Спотовий: 28 - 40 

днів (на базисі 

FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 
Щодня 

Макуха та інші 

тверді відходи і 

залишки, одержані 

під час добування 

рослинних жирів і 

олій, за винятком 

відходів товарної 

позиції 2304 або 

2305, мелені або 

немелені, 

негранульовані або 

гранульовані (2306) 

Refinitiv Holdings Ltd / 

Refinitiv Eikon - 

міжнародні агроринки 

Шрот 

соняшника 

Гранульований; вміст протеїну: 

≥ 35 %, вологість: ≤ 12 %, 

клітковина: ≤ 20 %, жир: ≤ 2 % 

FOB порти групи 

Одеса (Одеса, 

Чорноморськ та 

Південний) 

$/т 5000 т 

Спотовий: 10 - 25 

днів (на базисі 

CPT), 28 - 40 днів 

(на базисі FOB) 

Відповідно до 

ринкової 

практики 
Щодня 

 


