
4 грудня 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 4 грудня 2020 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на пшеничному ринку знизились. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор продовольча пшениця втратила 100-200 грн/т, фуражна 100 
грн/т, на  СРТ-порт  на 100 грн/т знизилась продовольча пшениця та фуражна, на 
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось. Зниження цін на 

українську пшеницю зумовлено волотиліністю валютного ринку та світовими 
тенденціями. Попит присутній. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.11.2020 04.12.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

26.11.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 7300-7700 7100-7600 (-200) – (-100) 

фуражна грн./т 7100-7600 7000-7500 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7700-8200 7600-8100 (-100) – (-100) 

фуражна грн./т 7600-8100 7500-8000 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

252-255 
(лист/груд) 

252-255 
(груд/січ) без змін 

3 клас  
$/т 

251-254 

(лист/груд) 

251-254 

(груд/січ) без змін 

фуражна  
$/т 

246-249 
(лист/груд) 

246-249 
(груд/січ) без змін 

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

США  

$/т 

216,1 (груд) 210 (груд) -6,1 

На наступному тижні ціни не виключається просідання ціни.  
 

Ячмінь 
На відміну від суміжних зернових ринків, ціни на ринку ячменю збільшились, 

переважно за підтримки активного попиту. Так, на умовах поставки EXW-елеватор  
та СРт-порт ціни додали 200 грн/т, на СРТ-порт 100-200 грн/т, на експортному ринку 
на 3$/т зросла ціна на поставку грудень-січень.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.11.2020 04.12.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
26.11.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6300-6700 6500-6900 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6700-7200 6900-7400 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

215-218 
(лист/груд) 

218-221 
(груд/січ) (+3) – (+3) 

 

Кукурудза 
За минулий період ціни на українську кукурудзу просіли. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор ціни втратили 200-250 грн/т, на СРТ-порт 250-300 грн/т, на 

умовах поставки FOB 8$/т на поставку грудень-січень. Збір кукурудзи в країні 
наближається до фінішу, на початок грудня зібрано близько 26,8 млн.т., що 

продовжує значно відставати від минулорічних показників. Низькі показники врожаю 
є підтримуючим чинником для росту закупівельних цін на зернову. Тим не менш 
головним на формування ціни залишається світові тенденції та валютний фактор. 

Високого попиту на ринку не спостерігається.   
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.11.2020 04.12.2020 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

26.11.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6700-7200 6500-6950 (-200) – (-250) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7200-7600 6950-7300 (-250) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
235-238 

(лист/груд) 
227-230 

(груд/січ) (-8) – (-8) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 165,3 (груд) 166,3 (груд) +1 

 

Соняшник 
На відміну від наших очікувань ціни на соняшник зазнали помітного зниження. Так, на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 1100 грн/т, експортні 

ціни 20$/т. Соняшникова олія просіла на 40 $/т на умовах поставки FOB (порти 
Чорного моря). З закінченням збору на ринок поступово надходить більше 
пропозицій. Попит на ринку залишається високим. Ймовірним чинником тижневого 

зниження цін на насіння є коливання на валютному ринку. Також на світовому ринку 
олії спостерігається зниження цін, що спричинено тенденціями на ринку пальми, 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.12.2020 04.12.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
26.11.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18700-19200  17600-18100  (-1100) – (-1100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 19200-19700  18100-18600  (-1100) – (-1100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 590-600 (груд) 570-580 (груд) (-20) – (-20) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1140-1150 
(лист)  

1100-1110 
(груд)  (-40) – (-40) 

Європа (FOB порти) $/т 
1180-1200 

(груд) 
1140-1150 

(груд) (-40) – (-50) 

 

Ріпак 
Торгівельна діяльність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни несуть 
по-більшості декларативний характер. 



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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

26.11.2020 04.12.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
26.11.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 13200-13700 13200-13700 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13700-14200 13700-14200 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 445-450 (груд)  435-440 (груд)  (-10) – (-10) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  Eur/т 412,7 (лют) 407,5 (лют) -5,2 

 

Соя 
За минулий тиждень на ринку сої зазнали змін лише ціни на умовах поставки FOB, 

просівши на 25$/т. Слід зазначити, що на протязі тижня спостерігалась зростання цін 
на ринку сої. Пропозицій на ринку не вистачає, попит високий. Тому основним 
чинником зниження цін, як і на суміжних ринках, ми вбачаємо у тенденціях світового 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.11.2020 04.12.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
26.11.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 16500-17000  16500-17000  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 17000-17500  17000-17500  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    520-530 
(груд) 

   495-505 
(груд) (-25) – (-25) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 435 (січ) 429,2 (січ) -5,8 

* 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. 


