
21 лютого 2020 р. 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 21 лютого 2020 року) 

 

 Пшениця 
Відповідно до наших очікувань, ціни на пшеницю продовжили знижуватись. 

Так, пшениця 2 класу просіла на 50 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-
порт, фуражна пшениця знизилась на 100 грн/т на умовах EXW-елеватор, на СРТ-
порт змін не відбулось, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 2$/т 
знизилась ціна на продовольчу та фуражну пшеницю (табл.1). Формування ціни на 
українську пшеницю перебуває під тиском світових пшеничних тенденцій, певне 
скорочення попиту основних імпортерів. Обмеженості пропозицій на ринку не 
спостерігається. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.02.2020 21.02.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 
13.02.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5300-5650 5250-5600 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 5200-5500 5100-5400 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5500-5800 5450-5750 (-50) – (-50) 

фуражна грн./т 5350-5650 5350-5650 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

220-223 
(лют/бер) 

218-221 
(лют/бер) (-2) – (-2) 

3 клас  
$/т 

218-221 
(лют/бер) 

216-219 
(лют/бер) (-2) – (-2) 

фуражна  
$/т 

216-219 
(лют/бер) 

214-217 
(лют/бер) (-2) – (-2) 

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

$/т 
201,1 (бер) 205,7 (бер) 

+4,6  
 

На наступному тижні можливим є подальше просідання цін на пшеницю. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень ціни на ячмінь знизились. Так, на умовах EXW-елеватор та СРТ-
порт ціни просіли на 50 грн/т, на FOBі -3$/т поставка лютень-березень. Зниження цін 
на ячмінь є наслідком відповідних тенденцій на ринку пшениці та кукурудзи. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.02.2020 21.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 
13.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4550 4200-4500 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4900 4550-4850 (-50) – (-50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

192-195 
(лют/бер) 

189-192 
(лют/бер) (-3) – (-3) 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень, ціни на українському ринку кукурудзи змін не зазнали. 

Попит на українську кукурудзу присутній, але тенденції на світовому зерновому ринку 
можуть впливати не формування ціни. Пропозицій на ринку по-більшості вистачає. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.02.2020 21.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 
станом на 
13.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4300-4650 4300-4650 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4600-4900 4600-4900 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
179-182  

(лют/бер) 
179-182  

(лют/бер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 150,8 (бер) 149 (бер) -1,8 

На наступному тижні ринок кукурудзи перебуватиме переважно у боковому 
тренді.  

 

Соняшник 
На ринку соняшника переважає знижувальний тренд. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни просіли на 100 грн/т, на СРТ-завод ціни на 100-200 грн/т, 
експортні ціни знизились на 5$/т (табл.4). Ціни на ринку соняшникової олії 
продовжують знижуватись, так, за тиждень на умовах поставки  FOB (порти Чорного 
моря) ціни на олію знизились на 10$/т поставка в лютні. На ринок олії продовжує 
тиснути певне скорочення попиту та зниження цін на ринку пальми та сої. Щодо 
внутрішнього ринку, то ситуація поки залишається сталою. Фермери продовжують 
збільшувати продажі, ринок олії тисне на закупівельні ціни соняшника, попит 
переробників на ринку присутній, але високої конкуренції не спостерігається.   

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.02.2020 21.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
13.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9200-9900  9100-9800  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9900-10700  9800-10500  (-100) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 390-400 (лют) 385-395 (бер) (-5) – (-5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
700-715 (лют)  690-705 (лют)   (-10) – (-10) 

Європа (FOB порти) $/т 750-760 (лют) 748-758 (бер) (-2) – (-2) 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду на ринку соняшника.  
  

Ріпак 
На ринку ріпаку змін не відбувається.Торгівельна діяльність залишається на 
низькому рівні.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.02.2020 21.02.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
13.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9500-10000  9500-10000  без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 10000-10500  10000-10500  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 420-430 (бер)  420-430 (бер)  без змін 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 431,7 (трав) 433 (трав) +1,3 

 

Соя 
Як ми і очікували ціни на сою продовжили збільшуватись. Так, на умовах поставки 
EXW-елеватор ціни зросли на 100 грн/т, на СРТ-завод на 200 грн/т, на умовах 
поставки FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.6). Пропозицій на ринок 
поступає переважно в обмеженій кількості, що провокує більшість внутрішніх 
закупівельників підвищувати свої ціни. На ринку зберігається також високий попит з 
боку трейдерів. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

13.02.2020 21.02.2020 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
13.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9400-10200  9500-10300  (+100) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10100-10600  10300-10800  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    375-385 
(лют)    375-385 (бер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 327,9 (бер) 328 (бер) +0,1 

На наступному тижні очікується подальше зростання 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. 


