
МЕТОДОЛОГІЯ.
Зерно, олійні та продукти переробки: 
чорне море та азовський басейн

ЦІНИ НА ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ, А ТАКОЖ ПРОДУКТИ 
ПЕРЕРОБКИ ПРИ ПОСТАВКАХ НА ЕКСПОРТ У ЧОРНОМОРСКОМУ 
ТА АЗОВСЬКОМУ БАСЕЙНАХ

ЗМІСТ
Thomson Reuters визначає котирування 
для окремих видів зернових культур. Цінові 
котирування при поставках на експорт 
вказані у найбільших морсьских портах, що 
спеціалізуються на відвантаженні зернових 
та олійних культур у країнах Чорноморського 
регіону, включаючи Україну та Росію. 
Котирування на зернові та олійні культури, 
а також продукти переробки публікуються 
в інформаційних системах Thomson Reuters 
та у бюлетені «ЗЕРНО: ЧОРНЕ МОРЕ 
ТА АЗОВСЬКИЙ БАСЕЙН». 

ПУНКТИ КОТИРУВАНЬ (БАЗИСИ)
Базисами котирувань є порти:
• Одеса;
• Чорноморськ;
• Південний;
• Новоросійськ;
• Тамань;
• Туапсе;
• Азов;
• Ростов.

Деякі порти об’єднані в умовні групи 
(див. Таблиця 1). Зміна кількості базисів, 
представлених у мониторигу Thomson Reuters, 
супроводжується оновленням цієї Методології. 

ТОВАРИ, ЩО КОТИРУЮТЬСЯ
Зернові культури
• Пшениця продовольча 

(вміст протеїну — 12.5%, 11.5%);
• Пшениця фуражна;
• Ячмінь фуражний;
• Кукурудза фуражна. (Див. Таблиця 2)
Олійні культури 
• Рапс
• Соєві боби
Рослинні олії:
• Сира соняшникова олія

Продукти переробки олійних:
• Шрот соняшника (див. Таблиця 3)

ЗМІНИ У СПИСКАХ КОТИРУВАНЬ
Зміна, добавання або видалення одного чи 
кількох котирувань можуть бути впроваждені 
у будь-який час, із попереднім повідомленням, 
якщо таких змін потребуватиме ринкова ситуація. 

ПРИПИНЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ КОТИРУВАННЯ
Котирування, публікація якого припиняється 
лише тимчасово, стає неактивною у віконці 
інформаційної системи Thomson Reuters, 
а в полі поточного значення котирування 
вказується UNQ (UNQUOTED). За отримання 
підтвердження факту відсутності продажів 
товару на спотовому ринку від операторів, 
Thomson Reuters публікує останнє актуальне 
котирування протягом 5 (п’яти) робочих днів, 
із закриттям котирування на 6 робочий день.

РОЗМІР ПАРТІЇ ТОВАРУ
Для поставок зернових:
• на базисі СРТ — від 1.0 тис.тон;
• На базисі FOB — від 35.0 тис.тон.
Для поставок олійних — 2–3 тис.тон.
Для поставок продуктів переробки:
• Рослинна олія — 5 тис.тон;
• Шрот соняшника — 5 тис.тон. 

ЯКІСТЬ ТОВАРУ
Якісні характеристики партій зерна одного і 
того ж класу повинні відповідати спецификації 
експортного контракту. Якісні характеристики на 
зернові культури, що поставляються на експорт, 
відповідають базовим нормам (див. Таблицю 4). 
Якісні характеристики на олійні культури та 
продукти переробки, що поставляються на 
експорт, відповідають базовим нормам (див. 
Таблицю 5). Фактичні якісні показники зернових, 
олійних культур та продуктів переробки 
встановлюються в експортному контракті.



БАЗИС ПОСТАВКИ
FOB Одеса, Азовське море, Новоросійськ
СРТ Одеса, Азовське море, Новоросійськ

УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата грошовими засобами 

ТЕРМІН ВІДВАНТАЖЕННЯ
До 25- 35 календарних днів

ЦІНА
Для України: на базисах СРТ та FOB —  
у доларах США за тону ($/т).
Для Росії: на базисі СРТ в рублях без ПДВ (руб./т), 
на базисі FOB — у доларах США за тону ($/т).

ІНТЕРВАЛ ЦІНИ
У доларах — не перевищує 6 $/т.
У рублях — не перевищує 1000 руб./т.
Якщо необхідно отримати єдине значення 
котирування, то воно буде відповідати середньому 
значенню інтервала. При значній зміні ситуації на 
ринку різниця між максимальним та мінімальним 
рівнем цін може бути збільшена. Розширення 
інтервалу ціни супроводжується коментарем.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікація цінових котирувань — кожного 
робочого дня, за виключенням святкових 
та вихідних днів.
Публікація бюллетеня — щотижнево, кожної 
середи россійською мовою, щотижнево, кожного 
четверга англійською.

АКТУАЛЬНІСТЬ
Котирування цін актуальні у период з 10:00 
до 16:00 за київським часом на дату публікації 
до наступної публікації.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Учасники українсього та російського аграрних 
ринків.

УЧАСНИКИ РИНКУ
Холдингові компанії, великі міжднародні та 
регіональні трейдерські компанії. 

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Дані та інформація, що надаються учасниками 
ринку про підтверждені пропозиції на покупку/
продаж чи/або реальних угодах. При публікації 
цінових бюлетеней учасникам опитувань 
гарантується анонімність. 

ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Пряме опитування по телефону, а також 
отримання інформації по комунікаціонних 

каналах (електронна пошта, факс і т.ін.), що 
проводиться спеціалістами Thomson Reuters 
у відповідності до внутрішнього регламенту 
збору, перевірки та аналізу цінової інформації. 

АКТУАЛЬНІСТЬ, ДОСТОВІРНІСТЬ ТА
репрезентативність цінових котирувань 
Забезпечується шляхом збору, перевірки 
та експертного аналізу цінової інформації, 
що отримується одночасно від максимально 
можливої кількості джерел, що вважаються 
надійними та з позитивною діловою 
репутацією серед учасників українського та 
російського аграрних ринків. Котирування 
визначаються на основі актуальної, достовірної 
та репрезентативної інформації про ціни угод та/
або попиту та пропозицій продавців та покупців, 
що користуються довірою ринку:

• актуальність означає, що цінова 
інформація, що використовується при 
визначенні котирувань, була дійсною 
у період 10.00-16.00 за київським часом 
на дату публікації;

• достовірність означає, що інформацію 
отримано від надійних джерел, що 
користуються довірою учасників ринку 
та Thomson Reuters, та пройшла всі 
етапи перевірки на експертного анализу 
спеціалістами Thomson Reuters у відповідності 
до внутрішнього регламенту збору, перевірки 
та аналізу цінової інформації;

• репрезентативність означає, що ідентична 
та/або близька цінова інформація була 
отримана від представицього пулу 
незалежних/неафільованих учасников 
ринку;

• суворе дотримання спеціалістами Thomson 
Reuters методології виготовлення бюлетеня 
«ЗЕРНО: ЧОРНЕ МОРЕ ТА АЗОВСЬКИЙ 
БАСЕЙН» виключає можливість публікаціії 
помилкових ціннових котирувань на зернові, 
олійні культури та продукти переробки. 
У випадку, коли вимагається виправити 
помилкове значення котирування, що 
виникло внаслідок технічних або інших 
причин, Thomson Reuters оновлює 
котирування, видає повідомлення для 
клієнтів, а також виправлену версію 
бюлетеня замість опублікованого раніше 
та вносить правку до електронної бази даних. 

CТАНДАРТНІ ПРИМІТКИ
У процесі зміни ринкової ситуації можливо 
внесення додаткових коментарів.
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ВОДНИЙ БАСЕЙН ПОРТ

Чорне море Одеса 1)

Чорне море Чорноморськ 1)

Чорне море Південний 1)

Чорне море Новоросійськ 2)

Чорне море Тамань 2)

Чорне море Туапсе 2)

Азовське море Азов 3)

Азовське море Ростов 3)

ТАБЛИЦЯ 1. ПУНКТИ КОТИРУВАНЬ (ПОРТИ) ДЛЯ КУЛЬТУР, ЩО КОТИРУЮТЬСЯ 

ТАБЛИЦЯ 2. ВИДИ АГРАРНЫХ КУЛЬТУР, ЩО КОТИРУЮТЬСЯ: ЗЕРНОВІ

ТАБЛИЦЯ 3. ВИДИ АГРАРНЫХ КУЛЬТУР, ЩО КОТИРУЮТЬСЯ: ОЛІЙНІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ

1) — об’єднані в групу Одеса
2) — об’єднані в групу Новоросійськ
3) — об’єднані в групу Азовське море

КУЛЬТУРА ЯКІСТЬ УКРАЇНА РОСІЯ

Пшениця

вміст протеїну 11.5% 3-й клас 4-й клас 

вміст протеїну 12.5% 2-й клас 3-й клас

фуражна 4, 5, 6 клас 5, 6 клас

Ячмінь фуражний

Кукурудза фуражна

КУЛЬТУРА ЯКІСТЬ

Рапс

Соєві боби

Соняшникова олія сире

Шрот соняшника гранульований
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ТАБЛИЦЯ 4. БАЗОВІ СПЕЦИФІКАЦІЇ НА ЗЕРНО, ЩО ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ІЗ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ, ВКЛЮЧАЮЧИ УКРАЇНУ ТА РОСІЮ

ТАБЛИЦЯ 5. БАЗОВІ СПЕЦИФІКАЦІЇ НА ОЛІЙНІ ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ, ЩО ЕКСПОРТУЮТЬСЯ ІЗ УКРАЇНИ

КУЛЬТУРА ЯКІСТЬ БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ

Пшениця

Продовольча
Протеїн 11.5%

Натурна вага — мін 750 г/л
Вологість — макс 14%
Клейковина — мін 23%
Показник W (сила борошна) — мін 170
Число падіння — мін 230 сек
Зерна, пошкоджені комахами — макс 1.5%
Сорна домішка — макс 2%

Продовольча
Протеїн 12.5%

Натурна вага — мін 770 г/л
Вологість — макс 14%
Клейковина — мін 25%
Показник W (сила борошна) — мін 180
Число падіння — мін 250 сек
Зерна, пошкоджені комахами — макс 1.5%
Сорна домішка — макс 2%

Фуражна
Протеїн 10.5%

Натурна вага — мін 720 г/л
Вологість — макс 14%
Зернова домішка — макс 15.0%
Сорна домішка — макс 2%

Ячмінь Фуражний

Натурна вага — мин 620 г/л
Вологість — мин 14.0%
Зернова домішка — макс.15.0%
Сорна домішка — макс.2.0%

Кукурудза Фуражна

Вологість — макс 14.5%
Зернова домішка — макс.5%
Биті зерна — макс.2%
Сорна домішка — макс 2%

КУЛЬТУРА ЯКІСТЬ БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ

Рапс

Олійність — мін. 42%
Вологість — макс. 8%
Олійна домішка — макс.8%
Зернова домішка — макс.2%
Вміст ерукової кислоти — макс.2%
Вміст глюкозинатів — макс.35 мкМоль/г
Сорна домішка — макс.2%

Соєві бобби

Вміст протеїну — мін.32%
Олійність — мін.18%
Вологість — макс.12.5%
Сорна домішка — макс. 3%

Соняшникова олія сира

Вміст вільних жирних кислот — макс.2%
Вологість та домішки — макс.0.50% 
Температура загоряння — 121оС 
Осад — макс. 2%

Шрот соняшника гранульований

Фактичні якісні показники зернових встановлюються в експортному контракті

Фактичні якісні показники товару встановлюються в експортному контракті



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
support.kortes@thomsonreuters.com
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