
3 березня 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 3 березня 2021 року) 
 

 Пшениця 
На ринку пшениці відбулось зниження закупівельних цін. Так, на умовах 

поставки EXW-елеватор продовольча пшениця та фуражна просіли на 300-400 грн/т,  
на СРТ–порт на 400 грн/т, на умовах поставки FOB, навпаки, ціни зросли на 5$/т 
(табл.1). Високого попиту на ринку не спостерігається.  

На наступному тижні не виключається зниження ціни.  
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі  

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
18.02.2021 03.03.2021 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
18.02.2021 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 8200-8700 7900-8300 (-300) – (-400) 

фуражна грн./т 8000-8500 7700-8100 (-300) – (-400) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 8700-9100 8300-8700 (-400) – (-400) 

фуражна грн./т 8500-9000 8100-8600 (-400) – (-400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

280-283 

(лют/бер) 

285-288 

(бер/квіт) (+5) – (+5) 

3 клас  
$/т 

279-282 
(лют/бер) 

284-287 
(бер/квіт) (+5) – (+5) 

фуражна  
$/т 

276-279 

(лют/січ) 

281-284 

(бер/квіт) (+5) – (+5) 

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

$/т 
236,6 (бер) 243,7 (бер) +7,1 

 

Ячмінь 
Ціна на український ячмінь знизились в середньому на 100 грн/т на умовах EXW-

елеватор та СРТ-порт, ціни на FOB (порти Чорного моря) не змінились. Попит на 
ринку помірний, пропозицій небагато. Ціни просіли переважно під впливом зниження 

цін на фуражне зерно. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

18.02.2021 03.03.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
18.02.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7200-7700 7100-7600 (-100) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7700-8250 7600-8100 (-100) – (-150) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

240-245 
(лют/бер) 

240-245 
(бер/квіт) без змін  

 

Кукурудза 
За минулий період ціни на українську кукурудзу зазнали зниження. Так, на 

умовах поставки EXW-елеватор ціна просіла на 100-200 грн/т, на СРТ-порт -100 

грн/т, експортні ціни прибавили 3$/т за підтримки росту цін на світовому ринку 
кукурудзи. Попит на ринку помірний, пропозиції вистачає.  

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
18.02.2021 03.03.2021 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
18.02.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7300-7800 7100-7700 (-200) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7800-8400 7700-8300 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

260-263 

(лют/бер) 

263-266 

(бер/квіт) (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 217,2 (бер) 220,7 (бер) +3,5 

На наступному тижні ціни знаходитимуться переважно на існуючому рівні. 

 

Соняшник 
Ринок соняшника та олії і надалі демонструють рекордні ціни. Так, на умовах 
поставки EXW-елеватор ціни збільшились на 100-300 грн/т, на СРТ-завод ціни +400 
грн/т, експортні ціни +10$/т. Соняшникова олія на умовах поставки FOB (порти 

Чорного моря) прибавила 125-145$/т. Збільшення цін на олію зумовлено 
першочергово ростом цін несуміжних олійних ринках та нафти. Факторами росту цін 

на насіння залишаються: ринок соняшникової олії, висока конкуренція серед 
переробників, обмежений рівень пропозицій від аграріїв.   
На наступному тижні зниження закупівельних цін не очікується.  

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

18.02.2021 03.03.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
18.02.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 21700-22900  22000-23000  (+300) – (+100) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 22200-23400  22600-23800  (+400) – (+400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 700-710 (лют) 710-720 (бер) (+10) – (+10) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1350-1380 

(лют)  1495-1505 (бер)  (+145) – (+125) 

Європа (FOB порти) $/т 

1405-1425 

(лют) 1520-1545 (бер) (+115) – (+120) 

 
 

Ріпак 
Під впливом європейського ринку, ціни на ріпак в Україні збільшились. Так, на умовах 

експортна ціна зросла на 25 $/т. Торгівля ріпаком і надалі залишається у пасивному 
стані.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 18.02.2021 03.03.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
18.02.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 15000-15500 15000-15500 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 15500-16000 15500-16000 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 485-495 (лют)  510-520 (бер)  (+25) – (+25) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  Eur/т 458,8 (трав) 502,5 (трав) +43,7 

 

Соя 
За минулий період ціни на ринку сої зазнали зниження. Так, на умовах поставки 
EXW-елеватор та СРТ-порт ціни знизились на 200 грн/т, натомість ціни на умовах 
FOB зросли на 10 $/т (табл.6). Попит на ринку залишається високим при невисоких 

продажах, що обмежує подальше зниження ціни. Підтримуючим чинником виступає 
ріст котирувань на світовому ринку сої, першочергово за рахунок росту цін на нафту.   

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого рівня цін на українську сою. 
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 18.02.2021 03.03.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
18.02.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18300-18800  18100-18600  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 18800-19300  18600-19100  (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    540-550 
(лют)    550-560 (бер) (+10) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 508,4 (бер) 519,5 (бер) +11,1 

* 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. 


