
24 вересня 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 24 вересня 2020 року) 
 

 Пшениця 
Як ми і очікували, за тиждень ціни на українську пшеницю продовжили 

збільшуватись. Так, ціна продовольчої пшениці та фуражу на умовах поставки EXW-
елеватор прибавили 200 грн/т, на СРТ-порт 300 грн/т відповідно, умовах поставки 
FOB (порти Чорного моря) ціни прибивали 8$/т на високопротеїнову та фуражну 

пшеницю. На ринку залишається доволі високий попит як внутрішніх переробників, 
так і трейдерів. Пропозицій на ринок поступає в обмеженій кількості.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

18.09.2020 24.09.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

18.09.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6600-7000 6800-7200 (+200)– (+200) 

фуражна грн./т 6500-6900 6700-7100 (+200)–(+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6700-7200 7000-7500 (+300) – (+300) 

фуражна грн./т 6700-7100 7000-7400 (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

227-230 
(вер/жов) 

235-238 
(вер/жов) (+8) – (+8) 

3 клас  
$/т 

225-228 

(вер/жов) 

234-237 

(вер/жов) (+9) – (+9) 

фуражна  
$/т 

222-225 
(вер/жов) 

230-233 
(вер/жов) (+8) – (+8) 

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

США  

$/т 

204,4 (груд) 201,7 (груд) -2,7 

На наступному тижні прогнозується подальше збільшення ціни на зернову. 
 

Ячмінь 
За минулий тиждень, ціни на ячмінь збільшились. Так, на умовах поставки EXW-

елеватор та СРТ-порт ціни додали 500 грн/т, на експортному ринку +4$/т поставка 
вересень-жовтень. На збільшення цін впливає відповідні тенденція на ринку 
фуражної пшениці та кукурудзи, присутність попиту, та зниження оцінок врожаю. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

18.09.2020 24.09.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
18.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5400-5700 5900-6200 (+500) – (+500) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5700-6000 6200-6500 (+500) – (+500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

194-197 
(вер/жов) 

198-201 
(вер/жов) (+4) – (+4) 

 

Кукурудза 
Ціни на ринку кукурудзи за минулий тиждень збільшились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни додали 400 грн/т, на СРТ-порт ціни прибавили 500 

грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +5$/т на поставку вересень-
жовтень. В країні просувається збір, відмічається відставання темпів збору та 

незадовільний стан по врожайності. За ринковими прогнозами ймовірним є зниження 
оцінок врожаю в Україні. За даними USDA знижено прогноз врожаю української 
кукурудзи до 38,5 млн.т. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
18.09.2020 24.09.2020 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
18.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5100-5500 5500-5900 (+400) – (+400) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5400-5800 5900-6300 (+500) – (+500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

192-195 

(вер/жов) 

197-200 

(вер/жов) (+5) – (+5)  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 147,7 (груд) 145 (груд) -2,7 

На наступному тижні не виключається подальше збільшення цін на зернову. 

 

Соняшник 
На відміну від наших очікувань, на ринку соняшника ціни різко знизились. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціна просіли в середньому на 1000 

грн/т, експортні ціни знизились на 10-15$/т. На зниження цін вплинули відповідні 
зміни на ринку олії. Вплив на ринок чинять світові тенденції на ринку олії, нафти та 
сої. Натомість підтримуючими факторами залишаються відставання у ході збору, 

прогнози зниження показників врожаю, високий попит. Фермери переважно 
стримують продажі олійної.   

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
18.09.2020 24.09.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

18.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 13500-14000 
(н.в.) 

12500-13000 
(н.в.) (-1000) –(-1000) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 14000-14500 
(н.в.) 

13000-13700 
(н.в.) (-1000) –(-1200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 480-490 (вер) 465-480 (вер) (-15) – (-10) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1005-1030 
(жов)  930-1000 (жов)  (-75) – (-30) 

Європа (FOB порти) $/т 
1040-1080 

(жов) 1000-1020 (жов) (-40) – (-60) 

На наступному тижні сподіваємось на відновлення росту цін на соняшник.  
 

Ріпак 



На ринку ріпаку ціни залишились переважно без змін. Так, лише на умовах FOB ціна 
просіла на 10-15$/т під впливом європейського ринку. Відмічається поступове 
зниження торгівельної активності, експортна діяльність відбувається  переважно за 

рахунок раніше укладених контрактів. 
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 18.09.2020 24.09.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
18.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 13000-13500 13000-13500 без змін 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13500-14000 13500-14000 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 440-455 (вер)  430-440 (вер)  (-10) – (-15) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  $/т 392,5 (лист) 386,2 (лист) -6,3 

 

Соя 
За минулий тиждень на ринку сої зберіглась зростаюча цінова тенденція. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 200 грн/т, експортна 

ціна зросла на 10$/т поставка в вересні. Активний зростаючий попит на фоні 
просування збору та низьких показників початкового врожаю підштовхують ціни 
вгору. Пропозицій на ринок поступає не багато.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

18.09.2020 24.09.2020 
 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
18.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12700-13200 
(н.в.)  

12900-13400 
(н.в.)  (+200) –(+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13200-13700 
(н.в.)  

13400-13900 
(н.в.)  (+200) –(+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    400-410 
(вер)    410-420 (вер) (+10) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 377,9 (лист) 372,7 (лист) -5,2 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду на ринку сої. 
 

* 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. 


