
24 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 24 грудня 2020 року) 
 

 Пшениця 
За минулий тиждень ціни на пшеничному ринку помітно збільшились. Так, 

продоволка на умовах поставки EXW-елеватор  та СРТ –порт зросла на 250 грн/т, 
фуражна на 200 грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) 6-8$/т прибавила 
пшениця 2 класу, 5-8$/т пшениця 3 класу, 7-9$/т фуражна пшениця. Головним 

чинником збільшення цін виступили тенденції на світовому ринку зерна, а саме на 
пшеницю чорноморського регіону. Попит на ринку залишається помірним. 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

17.12.2020 24.12.2020 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

17.12.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 7050-7550 7300-7800 (+250) – (+250) 

фуражна грн./т 7000-7500 7200-7700 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7550-8050 7800-8300 (+250) – (+250) 

фуражна грн./т 7500-8000 7700-8200 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

251-254 
(груд/січ) 

257-262 
(січ/лют) (+6) – (+8) 

3 клас  
$/т 

250-253 

(груд/січ) 

255-261 

(січ/лют) (+5) – (+8) 

фуражна  
$/т 

246-249 
(груд/січ) 

253-258 
(січ/лют) (+7) – (+9) 

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

США  

$/т 

219,9 (бер) 231,3 (бер) +11,4 

На наступному тижні ціни на пшеницю перебуватимуть на існуючому рівні. 

Ячмінь 
За тиждень ціни на ринку ячменю ціни збільшились. Так, на умовах поставки EXW-
елеватор та СРТ-порт ціни додали по 50 грн/т, на умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) змін не відбулось. Попит на ринку присутній, на зростання ціни 
вплинули суміжні ринки фуражного зерна. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

17.12.2020 24.12.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
17.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6550-6950 6600-7000 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6950-7450 7000-7500 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

217-220 
(груд/січ) 

217-220 
(січ/лют) без змін 

 

Кукурудза 
За минулий тиждень ціни на українську кукурудзу змінились різнопланово. 

Так, на умовах поставки ЕXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 50 грн/т, на 

умовах FOB знизились на 1$/т. Попит на ринку помірний.  
 Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

17.12.2020 24.12.2020 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

17.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6450-6900 6500-6950 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6900-7250 6950-7300 (+50) – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
227-230 

(груд/січ) 
226-229 

(січ/лют) (-1) – (-1) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 168,2 (бер) 176 (бер) +7,8 

На наступному тижні ймовірним є збереження сьогоднішнього рівня цін.  
 

Соняшник 
На ринку соняшника збереглась зростаюча цінова тенденція. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 900 грн/т, експортні ціни 15$/т 
поставка в січні. На ринку олії ціни збільшились на 20-25$/т на умовах поставки FOB 
(порти Чорного моря). Високий попит переробників на ринку на фоні обмеженого 

рівня пропозицій створює конкуренцію на насіння. Також головним фактором росту 
насіннєвих цін є ринок соняшникової олії,  збільшення цін на яку зумовлено присутнім 

попитом основних імпортерів, та світовим ринком нафти та сої.  
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 17.12.2020 24.12.2020 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
17.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18000-18500  18900-19400  (+900) – (+900) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 18500-19000  19400-19900  (+900) – (+900) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 605-615 (груд) 620-630 (січ) (+15) – (+15) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1160-1165 
(груд)  1180-1190 (січ)  (+20) – (+25) 

Європа (FOB порти) $/т 
1180-1190 

(січ) 1215-1225 (січ) (+35) – (+35) 

На наступному тижні на ринку соняшника очікуємо подальшого росту цін. 
 

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 17.12.2020 24.12.2020 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
17.12.2020 



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)  445-455 (січ)  0 – (+5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  Eur/т 411,5 (лют) 413,7 (лют) +2,2 

 

Соя 
Як ми і очікували, за тиждень ціни на ринку сої розвернулись у бік збільшення. Так, 
на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни зросли на 200 грн/т, експортні 

ціни не змінились. Окрім відомих чинників впливу на зростання цін, а саме показники 
цьогорічного врожаю та стримування продажів виробниками, на підтримку зіграв 
світовий ринок, на що вплинуло і зростання цін на нафтовому ринку так і логістичні 

проблеми в Південній Америці. На наступному тижні також очікуємо збільшення 
закупівельних цін. Попит на ринку присутній. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

17.12.2020 24.12.2020 
 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
17.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 16000-16500  16200-16700  (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 16500-17000  16700-17200  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    490-500 

(груд)    490-500 (січ) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 434,9 (січ) 462,4 (січ) +27,5 

* 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. 


