
28 травня 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 28 травня 2020 року) 
 

 Пшениця 
Відповідно до наших очікувань, ціни на українську пшеницю продовжили 

знижуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор на 350-400 грн/т просіла ціна на 
пшеницю 2 класу та на 500 - 550 грн/т на фураж, на умовах СРТ-порт змін не 
відбулось, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 4-6$/т просіла ціна на 

пшеницю 2, на 2-4$/т на 3 клас тана фуражну пшеницю (табл.1). На зниження цін 
зниження торгівельної активності на ринку «старої» пшениці. На ринку світової 

пшениці також переважають по-більшості знижувальні тенденції.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
20.05.2020 28.05.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
20.05.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5750-6000 5350-5650 (-400) – (-350) 

фуражна грн./т 5550-5900 5050-5350 (-500) – (-550) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6000-6200 6000-6200 без змін 

фуражна грн./т 5900-6150 5900-6150 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  

$/т 
220-223 

(трав/черв) 

216-217 (черв) 

197-200 

(лип/сер) (-4) – (-6) 

3 клас  
$/т 217-220 

(трав/черв) 

215-216 (черв) 
189-192 

(лип/сер) (-2) – (-4) 

фуражна  

$/т 
212-215 

(трав/черв) 

210-211 (черв) 

183-186 

(лип/сер) (-2) – (-4) 

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

$/т 
183,2 (лип) 185,3 (лип) +2,1 

На наступному тижні ймовірним є подальше просідання цін. 

 

Ячмінь 
 



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.05.2020 28.05.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

20.05.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4600-4850 4600-4850 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 4800-5000 4850-5050 (+50) – (+50) 

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

(трав/черв) 

180-181 (черв) 
172-175 

(лип/сер) (+1) – (-1) 

 

Кукурудза 
За минулий період ціни на ринку кукурудзи підросли. Так, на умовах поставки 

EXW-елеватор ціни прибавили 50-100 грн/т, на СРТ-порт змін не відбулось, на 
умовах FOB (порти Чорного моря) +3$/т (табл.3). На збільшення цін вплинули по-

більшості тенденції на світовому ринку кукурудзи та присутність попиту імпортерів . 
Пропозицій на ринку вистачає. Суттєвих чинників для подальшого збільшення цін на 

зернову не відмічається.  
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

20.05.2020 28.05.2020 

 +/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
20.05.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4700-4900 4750-5000 (+50) – (+100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5050-5350 5050-5350 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
174-177  

(трав/черв) 
177-180  

(черв/лип) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 126,4 (лип) 126,1 (лип) -0,3 

 

Соняшник 
Як ми і очікували, ціни на ринку соняшника залишились на минулому рівні. 

Зазнали зниження 5$/т ціни на умовах FOB. Соняшникова олія продовжує зростати в 
ціні, завдяки тенденціям на суміжних олійних ринках, ринку нафти та присутнього 

попиту. Чинниками тиску на ціну соняшника виступає поступове скорочення попиту, 
задовільний стан посівів та високі прогнози врожаю насіння. З іншого боку, ринок 
соняшникової олії буде підтримувати ціни.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

20.05.2020 28.05.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
20.05.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 10200-10800  10200-10800  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 10800-11400  10800-11400  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 405-415 
(трав) 400-410 (черв) (-5) – (-5) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 730-738 
(трав)  750-755 (черв)  (+20) – (+17) 

Європа (FOB порти) $/т 
740-750 

(трав) 770-780 (черв) (+30) – (+30) 

На наступному тижні ціни перебуватимуть переважно на існуючому рівні. . 
  

Ріпак 
На ринку ріпаку торгівельна діяльність залишається на низькому рівні. Сьогоднішні 

ціни несуть декларативний характер. За тиждень на 5 $/т зросла ціна липневий ріпак 
на умовах поставки FOB (порти Чорного моря). Збільшення ціни відображає світові 



тенденції на ринку олійної. Так, попередньо прогнозується зниження ріпаку в країнах 
Європи, в Україні також залишається високий відсоток загибелі посівів озимого 
ріпаку.    

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

20.05.2020 28.05.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
20.05.2020 

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 395-400 (лип)  400-405 (лип)  (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  $/т 409 (серп) 412,9 (серп) +3,9 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої не змінились. Ситуація на ринку поки 

залишається стабільною: присутній доволі високий попит на сою при низькому рівні 
продажів. Активність відмічається і на експортному ринку.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
20.05.2020 28.05.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

20.05.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 11300-12100  11300-12100  без змін 

Україна  (СРТ завод) грн./т 12100-12600  12100-12600  без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    385-400 

(трав) 

   385-400 

(черв) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 309,5 (лип) 311,7 (лип) +2,2 

На наступному тижні ціни перебуватимуть в межах існуючого рівня, також не 
виключається зростання. 

 
* 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. 


