
14 січня 2021 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 14 січня 2021 року) 
 

 Пшениця 
За досліджуваний період на ринку української пшениці закупівельні ціни 

збільшились. Так, на умовах поставки EXW-елеватор продовольча та фуражна 
пшениця прибавили 600 грн/т, на СРТ–порт 600-700 грн/т, на умовах FOB (порти 
Чорного моря) 23-28$/т прибавила пшениця 2 класу, 24-25$/т пшениця 3 класу, 19$/т 

фуражна пшениця. За тривалі новорічні свята торгівельні діяльність знаходилась по-
більшості на невисокому рівні, основним чинником збільшення цін виступив світовий 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
24.12.2020 14.01.2021 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
24.12.2020 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 7300-7800 7900-8400 (+600) – (+600) 

фуражна грн./т 7200-7700 7800-8300 (+600) – (+600) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7800-8300 8500-8900 (+700) – (+600) 

фуражна грн./т 7700-8200 8400-8800 (+700) – (+600) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

257-262 

(січ/лют) 

280-290 

(січ/лют) (+23) – (+28) 

3 клас  
$/т 

255-261 
(січ/лют) 

280-285 
(січ/лют) (+25) – (+24) 

фуражна  
$/т 

253-258 

(січ/лют) 

272-277 

(січ/лют) (+19) – (+19) 

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

$/т 
231,3 (бер) 242,6 (бер) +11,3 

На наступному тижні ціни на пшеницю перебуватимуть на існуючому рівні, зниження 

не прогнозується. 
 

Ячмінь 
Ціна на український ячмінь збільшилась. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та 
СРТ-порт ціни додали по 200-300 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного 

моря) +7-8$/т. Зростання цін підтримується існуючим попитом на ринку та ростом цін 
на ринку кукурудзи та фуражної пшениці. 



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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

24.12.2020 14.01.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

24.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6600-7000 6800-7300 (+200) – (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7000-7500 7300-7700 (+300) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

217-220 
(січ/лют) 

225-230 
(січ/лют) (+8) – (+7) 

На наступному тижні ціни знаходитимуться в межах існуючого рівня, 

зниження не прогнозується. 
 

Кукурудза 
За минулий період ціни на кукурудзу помітно збільшились. Так, на умовах 

поставки ЕXW-елеватор ціна зросла на 600-820 грн/т, на СРТ-порт на 800-850 грн/т, 

на умовах FOB на 29-31$/т поставка січень-лютий (табл.3). На збільшення цін 
зернової вплинули ріст на світовому ринку кукурудзи та присутній високий попит на 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

24.12.2020 14.01.2021 

 +/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
24.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6500-6950 7100-7770 (+600) – (+820) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 6950-7300 7800-8100 (+850) – (+800) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
226-229 

(січ/лют) 
255-260 

(січ/лют) (+29) – (+31) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 176 (бер) 206,4 (бер) +30,4 

На наступному тижні очікуємо подальшого збільшення цін на українську 
зернову. 

 

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

поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 1800 грн/т, експортні ціни 
40$/т поставка в січні. На ринку олії ціни збільшились практично на 100$/т на умовах 

поставки FOB (порти Чорного моря). Пропозицій на ринок і надалі надходить у 
невеликій кількості, чим зумовлюють переробні підприємства збільшувати свої 
закупівельні ціни. На ринку присутня конкуренція за додаткові об’єми. Суттєве 

збільшення цін на світовому нафтовому ринку та ринку сої відображається на 
соняшниковій олії, що відповідно впливає на ціни насіння. Попит на українську олію 

високий.  
Враховуючі ці чинники, очікується збереження зростаючого тренду на українське 
насіння.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

24.12.2020 14.01.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
24.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18900-19400  20700-21200  (+1800)– (+1800) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 19400-19900  21200-21700  (+1800)– (+1800) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 620-630 (січ) 660-670 (січ) (+40) – (+40) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1180-1190 

(січ)  1275-1290 (січ)  (+95) – (+100) 



Європа (FOB порти) $/т 
1215-1225 

(січ) 1280-1300 (січ) (+65) – (+75) 

 

Ріпак 
Торгівельна діяльність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни несуть 

по-більшості декларативний характер, і відображають тенденції на європейському 
ринку ріпаку. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
24.12.2020 14.01.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

24.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 13200-13700 14000-14500 (+800) – (+800) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 13700-14200 14500-15000 (+800) – (+800) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 445-455 (січ)  470-480 (січ)  (+25) – (+25) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  Eur/т 413,7 (лют) 442,2 (лют) +28,5 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої помітно підросли. Так, на умовах поставки EXW-
елеватор та СРТ-порт ціни збільшились на 1200 грн/т, експортні ціни +30$/т (табл.6). 

Збільшення цін зумовлено декількома чинниками. По-перше, помітно зросла світова 
ціна на сою за рахунок ринку нафти та нижчих прогнозів врожаю в країнах Південної 

Америки, по-друге, після свят торгівельні компанії активізували закупівлі чим 
створюється певна конкуренція на ринку оскільки виробники по-більшості стримують 
продажі. На наступному тижні очікується збереження зростаючої тенденції на ринку 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 24.12.2020 14.01.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
24.12.2020 

Україна (EXW елеватор) грн./т 16200-16700  17400-17900  (+1200)– (+1200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 16700-17200  17900-18400  (+1200)– (+1200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    490-500 (січ)    520-530 (січ) (+30) – (+30) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 462,4 (січ) 518,4 (січ) +56 

* 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. 


