
5 березня 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 5 березня 2020 року) 
 

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

Так, пшениця 2 класу просіла на 100 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор, 
фуражна пшениця знизилась на 100 грн/т на умовах EXW-елеватор та на СРТ-порт, 
на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 2$/т знизились ціни на 

продовольчу та фуражну пшеницю (табл.1). Ситуація залишається не змінною. 
Головним чином, під тиском інформації про розповсюдження короновірусної інфекції 

в світі і впливу її переважно на всі галузі економіки, прослідковується зниження цін і 
на ринку зерна. Ці чинники також вплинули і на український ринок. Помітне певне 
скорочення попиту на пшеницю. Обмеженості пропозицій на ринку не 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
27.02.2020 05.03.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
27.02.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5200-5550 5100-5400 (-100) – (-150) 

фуражна грн./т 5000-5300 4900-5200 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 5400-5700 5400-5700 без змін 

фуражна грн./т 5300-5600 5200-5500 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

214-217 

(лют/бер) 

212-215 

(бер/квіт) (-2) – (-2) 

3 клас  
$/т 

210-213 
(лют/бер) 

208-211 
(бер/квіт) (-2) – (-2) 

фуражна  
$/т 

208-211 

(лют/бер) 

206-209 

(бер/квіт) (-2) – (-2) 

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

$/т 
198,5 (бер) 191,6 (бер) -6,9 

На наступному тижні можливим є подальше просідання цін на пшеницю. 

 

Ячмінь 



За минулий тиждень ціни на ячмінь знизились. Так, на умовах EXW-елеватор ціни 
просіли на 50 грн/т, на СРТ-порт та FOBі змін не відбулось. Зниження цін на ячмінь є 
наслідком відповідних тенденцій на суміжних зернових ринках. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

27.02.2020 05.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

27.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4150-4450 4100-4400 (-50) – (-50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4550-4850 4550-4850 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

180-183 
(бер/квіт) 

180-183 
(бер/квіт) без змін 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень, ціни на українському ринку кукурудзи залишились 

переважно без змін. зазнали зниження. Так, лише експортні ціни знизились на 1$/т 
поставка березень-квітень (табл.3). По-більшості зниження цін є наслідком ведмежих 

тенденцій на світовому ринку зерна. Підтримуючим чинником залишається присутній 
попит на ринку, як з боку внутрішніх закупівельників так і з боку імпортерів.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

27.02.2020 05.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої 
межі ціни 

станом на 
27.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4250-4600 4250-4600 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4550-4850 4550-4850 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

177-180  

(бер/квіт) 

176-179  

(бер/квіт) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 145.8 (бер) 152.3 (бер) +6,5 

На наступному тижні ринок кукурудзи перебуватиме переважно у боковому 

тренді.  
 

Соняшник 
Як ми і прогнозували, ціни на ринку соняшника продовжили знижуватись. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 100 грн/т, на умовах  

FOB (порти Чорного моря) ціни знизились на 7$/т (табл.4). Пропозицій соняшника на 
ринку вистачає, попит з боку переробників є помірним, запасів вистачає. Продовжує 

впливати на пониження цін ринок соняшникової олії. Хоча наприкінці тижня 
українська олія дещо прибавила в ціни. Так, на FOBі олія додала 5-10$/т березнева 
поставка. Чинниками росту стали збільшення цін на олію на світовому ринку та на 

ринку сої, але відмічається певне скорочення попиту.   
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
27.02.2020 05.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
27.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8600-9300  8500-9200  (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 9300-10000  9200-9900  (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 380-390 (бер) 373-383 (бер) (-7) – (-7) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
670-685 (бер)  680-690 (бер)   (+10) – (+5) 

Європа (FOB порти) $/т 710-720 (бер) 715-725 (бер) (+5) – (+5) 



На наступному тижні не виключається подальше зниження цін на соняшник. Якщо 
соняшникова олія продовжить зростати в ціні, ціна на соняшник вірогідно 
залишатиметься на сьогоднішньому рівні. 

  

Ріпак 
На ринку ріпаку змін більшою мірою не відбувається. За тиждень експортні ціни 
просіли на 1$/т. Торгівельна діяльність залишається на низькому рівні.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
27.02.2020 05.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

27.02.2020 

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 416-426 (бер)  415-425 (бер)  (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 427,6 (трав) 428,1 (трав) +0,5 

 

Соя 
Відповідно до наших очікувань цінових змін на ринку сої не відбулось. Підтримуючим 
чинником залишається присутній високий попит на ринку. Тижневе збільшення цін на 

світовому ринку також вплинуло на утримання української ціни на сою.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
27.02.2020 05.03.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
27.02.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 9500-10300  9500-10300  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10300-10800  10300-10800  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    370-380 
(бер)    370-380 (бер) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 323,7 (бер) 330,1 (бер) +6,4 

На наступному тижні ринок перебуватиме у боковому тренді.  
 
* 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. 


