
29 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 29 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 100-200 грн/т, на СРТ–порт 200-300 грн/т, на умовах FOB (порти 
Чорного моря) 7-12$/т прибавила пшениця 2 класу, 10$/т пшениця 3 класу, 13$/т 

фуражна пшениця. Зростання цін на українську зернову зумовлено в першу черго 
зовнішніми тенденціями на пшеничному ринку. Присутній попит на ринку з боку  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
14.01.2021 29.01.2021 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
14.01.2021 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 7900-8400 8000-8600 (+100) – (+200) 

фуражна грн./т 7800-8300 7900-8500 (+100) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 8500-8900 8700-9200 (+200) – (+300) 

фуражна грн./т 8400-8800 8600-9100 (+200) – (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

280-290 

(січ/лют) 

292-297 

(лют/бер) (+12) – (+7) 

3 клас  
$/т 

280-285 
(січ/лют) 

290-295 
(лют/бер) (+10) – (+10) 

фуражна  
$/т 

272-277 

(січ/лют) 

285-290 

(лют/січ) (+13) – (+13) 

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

$/т 
242,6 (бер) 241,8 (бер) -0,8 

На наступному тижні не виключається подальше збільшення цін на українську 

пшеницю. 
 

Ячмінь 
Ціна на український ячмінь збільшилась. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та 
СРТ-порт ціни додали по 300-400 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного 

моря) +10$/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 

14.01.2021 29.01.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

14.01.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6800-7300 7200-7600 (+400) – (+300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7300-7700 7700-8100 (+400) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

225-230 
(січ/лют) 

235-240 
(лют/бер) (+10) – (+10) 

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду. 

 

Кукурудза 
За минулий період ціни на кукурудзу зберегли зростаючий тренд. Так, на 

умовах поставки ЕXW-елеватор ціна зросла на 200-400 грн/т, на СРТ-порт на 100-
200 грн/т, на умовах FOB на 4-6$/т поставка лютий-березень (табл.3). Факторами 

росту цін є: тенденції світового ринку кукурудзи та високий попит на українське зерно. 
 Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

14.01.2021 29.01.2021 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

14.01.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7100-7770 7500-7900 (+400) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7800-8100 7900-8300 (+100) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
255-260 

(січ/лют) 
261-264 

(лют/бер) (+6) – (+4) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 206,4 (бер) 210,2 (бер) +3,8 

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 300 грн/т, експортні ціни 20$/т 
поставка в січні. На ринку олії ціни залишились без змін. На ринку і надалі 

спостерігається конкуренція серед переробних підприємств за додаткові об’єми 
насіння, при цьому фермери неохоче реалізують олійну особливо великими 

партіями. Утримуючим чинником виступає ринок соняшникової олії, ціни на яку 
знаходяться під тиском суміжного ринку пальмової та соєвої олії, попит на ринку 
присутній.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

14.01.2021 29.01.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
14.01.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 20700-21200  21000-21500  (+300)– (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 21200-21700  21500-22000  (+300)– (+300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 660-670 (січ) 680-690 (січ) (+20) – (+20) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1275-1290 

(січ)  1275-1290 (січ)  без змін  

Європа (FOB порти) $/т 

1280-1300 

(січ) 1290-1310 (січ) (+10) – (+10) 

На наступному ринку ціни на український соняшник перебуватимуть переважно у 
зростаючому тренді. 

 

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 

14.01.2021 29.01.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
14.01.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 14000-14500 14500-15000 (+500) – (+500) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 14500-15000 15000-15500 (+500) – (+500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 470-480 (січ)  470-480 (січ)  без змін 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  Eur/т 442,2 (лют) 444,7 (лют) +2,5 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої продовжили збільшуватись. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни зросли на 600 грн/т, експортні ціни змін не 
зазнали (табл.6). На наступному тижні очікуємо збільшення цін, оскільки на ринку 

присутній доволі високий попит серед закупівельних компаній, також надають 
підтримку цінам тенденції світового ринку сої. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
14.01.2021 29.01.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

14.01.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 17400-17900  18000-18500  (+600)– (+600) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 17900-18400  18500-19000  (+600)– (+600) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    520-530 (січ)    520-530 (січ) без змін  

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 518,4 (січ) 505 (бер) +13,4 

* 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. 


