
8 жовтня 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 8 жовтня 2020 року) 
 

 Пшениця 
Як ми і очікували, ціни на українську пшеницю продовжили збільшуватись. Так, 

ціна продовольчої пшениці та фуражу на умовах поставки EXW-елеватор прибавили 
50 грн/т, на СРТ-порт 200-300 грн/т додала продоволка та 200 грн/т фураж, на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на 5$/т зросла ціна на 2 та 3 клас, та на 

4$/т на фуражну пшеницю. Одним з головних чинників росту цін є відповідні тенденції 
на світовому ринку зерна. На ринку залишається високий попит, пропозицій не 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
24.09.2020 08.10.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
24.09.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6800-7200 6850-7250 (+50)– (+50) 

фуражна грн./т 6700-7100 6750-7150 (+50)–(+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7000-7500 7300-7700 (+300) – (+200) 

фуражна грн./т 7000-7400 7200-7600 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

235-238 

(вер/жов) 

240-243 

(жов/лист) (+5) – (+5) 

3 клас  
$/т 

234-237 
(вер/жов) 

239-242 
(жов/лист) (+5) – (+5) 

фуражна  
$/т 

230-233 

(вер/жов) 

234-237 

(жов/лист) (+4) – (+4) 

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

$/т 
201,7 (груд) 223,2 (груд) +21,5 

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 50 грн/т, на експортному ринку +4$/т поставка 
жовтень-листопад. На збільшення цін впливає відповідні тенденція на ринку 

фуражної пшениці та кукурудзи та присутній попит. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

24.09.2020 08.10.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
24.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5900-6200 5950-6250 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6200-6500 6250-6600 (+50) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

198-201 
(вер/жов) 

202-205 
(жов/лист) (+4) – (+4) 

 

Кукурудза 
Ціни на українську кукурудзу за минулий період збільшились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни додали 300 грн/т, на умовах поставки FOB 

(порти Чорного моря) +6$/т на поставку жовтень-листопад. В країні просувається 
збір, відмічається відставання темпів збору та незадовільний стан по врожайності. 

Станом на 1 жовтня в країні зібрано 4,5 млн.т. проти 7,2 млн.т. показників минулого 
року, середня врожайність 4,48 т/га проти 5,88 т/га відповідно. Занепокоєння щодо 
нижчого прогнозу цьогорічного врожаю підштовхує закупівельні ціни вгору. Впливає 

на українські ціни і світовий ринок, де за попередніми прогнозами ймовірним є 
зниження врожайності кукурудзи в США. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
24.09.2020 08.10.2020 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
24.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 5500-5900 5800-6200 (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5900-6300 6200-6600 (+300) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

197-200 

(вер/жов) 

203-206 

(жов/лист) (+6) – (+6)  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 145 (груд) 153 (груд) +8 

На наступному тижні не виключається подальше збільшення цін на зернову. 

 

Соняшник 
Відповідно до наших очікувань, на ринку соняшника ціни відновили своє зростання. 
Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни збільшились на 200 грн/т, 
експортні ціни знизились на 15-20$/т жовтнева поставка. Соняшникова олія на 

умовах поставки FOB (порти Чорного моря) прибавила 10$/т поставка в жовтні. 
Зростання цін зумовлене просуванням збору соняшника, де відмічається відставання 

у ході збору, низький рівень врожайності та прогнози по зниженню врожаю. Станом 
на 1 жовтня в країні зібрано близько 8 млн.т. проти 10 млн.т. минулого року, середня 
врожайність 1,90 ц/га (2,16 ц/га минулий рік). Пропозицій на ринок поступає в 

обмеженій кількості. Влив на ринок продовжує чинити ринок олії та валютний ринок.   
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 24.09.2020 08.10.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
24.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12500-13000 

(н.в.) 

12700-13200  

(+200) –(+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13000-13700 

(н.в.) 

13200-13700  

(+200) – 0 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 465-480 (вер) 450-460 (жов) (-15) – (-20) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 930-1000 

(жов)  940-1000 (жов)  (+10) – 0 

Європа (FOB порти) $/т 

1000-1020 

(жов) 995-1015 (жов) (-5) – (-5) 



На наступному тижні зниження цін на ринку соняшника не очікуємо. 
 

Ріпак 
На ринку ріпаку ціни залишились переважно без змін. Так, лише на умовах FOB ціна 
зросла на 5$/т відповідаючи на тенденції 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 
24.09.2020 08.10.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

24.09.2020 

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 430-440 (вер)  435-445 (жов)  (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  Eur/т 386,2 (лист) 391 (лист) +4,8 

 

Соя 
За минулий період закупівельні ціни на ринку сої продовжили збільшуватись. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 400-500 грн/т, 

експортна ціна зросла на 10$/т поставка в жовтні. На ринку відмічається низький 
рівень надходження олійної, з огляду на триваючу збиральну компанію та стримуючу 

позицію фермерів. Тривалі дощі впливають на хід збору, відмічається низькі 
показники врожайності та відставання в зборі порівняно з минулим роком, так станом 
на 1 жовтня в країні зібрано близько 1,2 млн.т. проти 2,3 млн.т. минулого року, 

середня врожайність 2 т/га. Враховуючи затримку збору та обмежену кількість 
пропозицій, закупівельні компанії намагаються стимулювати продажі піднімаючі свої 

ціни, до того ж росту цін сприяє і ріст котирувань на світовому ринку сої.  
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 24.09.2020 08.10.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
24.09.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 12900-13400 

(н.в.)  

13300-13900  

(+400) –(+500) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 13400-13900 

(н.в.)  

13900-14300  

(+500) –(+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    410-420 

(вер)    420-430 (жов) (+10) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 372,7 (лист) 386,2 (лист) +13,5 

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. 


