
2 квітня 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 2 квітня 2021 року) 
 

 Пшениця 
Як ми і очікували, на ринку пшениці відбулось зниження закупівельних цін. Так, 

на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт пшениця 2 класу та фуражна  
втратили по 400 грн/т, на умовах поставки FOB на 11-12$/т просіли як продоволка так 
і фураж (табл.1). Зниження зумовлено зниженням котирувань на світовому ринку 

пшениць та низьким попитом основних закупівельників.  
На наступному тижні не виключається зниження ціни.  

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.03.2021 02.04.2021 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

26.03.2021 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 6900-7500 6500-7100 (-400) – (-400) 

фуражна грн./т 6800-7400 6400-7000 (-400) – (-400) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7500-7900 7100-7500 (-400) – (-400) 

фуражна грн./т 7400-7800 7000-7400 (-400) – (-400) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

258-261 
(бер/квіт) 

247-250 
(квіт/трав) (-11) – (-11) 

3 клас  
$/т 

256-259 

(бер/квіт) 

244-247 

(квіт/трав) (-12) – (-12) 

фуражна  
$/т 

254-257 
(бер/квіт) 

242-245 
(квіт/трав) (-12) – (-12) 

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

США  

$/т 

225 (трав) 224,5 (трав) -0,5 

 

Ячмінь 
Ціна на український ячмінь знизились на 100-200 грн/т на умовах EXW-елеватор та 
СРТ-порт, ціни на FOB (порти Чорного моря) просіли на 5$/т. Зниження цін на ячмінь 

зумовлено відповідними тенденціями на суміжних ринках фуражного зерна. Попит 
присутній.  
На наступному тижні ціни коливатимуться в межах існуючого рівня. 

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

26.03.2021 02.04.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
ціни станом на 
26.03.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6900-7500 6800-7300 (-100) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7500-8000 7300-7800 (-200) – (-200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

235-240 
(бер/квіт) 

230-235 
(лип/сер) (-5) – (-5) 

 

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

умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 200 грн/т, на СРТ-порт на 100 грн/т, 

експортні ціни просіли на 3$/т. Зниження цін зумовлено суміжними ринками зерна та 
невисоким попитом. 

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

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
26.03.2021 02.04.2021 

 +/- до нижньої  і 
верхньої межі 

ціни станом на 
26.03.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 7100-7600 6900-7500 (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7600-8000 7500-7900 (-100) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 

257-260 

(бер/квіт) 

254-257 

(квіт/трав) (-3) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 215,1 (трав) 220,3 (трав) +5,2 

На наступному тижні ціни знаходитимуться переважно на існуючому рівні. 

 

Соняшник 
За тиждень на ринку соняшника ціни просіли. Так, на умовах поставки EXW та СРТ 
ціни втратили 500 грн/т, експортна ціна втратила 35$/т. Основним чинником тиску 
залишається ринок олії, яка продовжує демонструвати знижувальні тенденції, -40-

50$/т, головним чином під впливом зниження цін на ринку соєвої олії та помірного 
попиту. Щодо внутрішнього ринку, підтримуючим чинником залишаються закупівлі 

внутрішніх переробних підприємств.  
На наступному тижні ймовірно переважатимуть знижувальні тенденції на ринку 
насіння. 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

26.03.2021 02.04.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
26.03.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 22000-23000  21500-22500  (-500) – (-500) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 23000-24000  22500-23500  (-500) – (-500) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 735-745 (бер) 700-710 (квіт) (-35) – (-35) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1525-1550 

(бер)  1475-1510 (квіт)  (-50) – (-40) 

Європа (FOB порти) $/т 

1620-1640 

(квіт) …  

 
 

Ріпак 
За тиждень на ринку ріпаку ціни не змінились. Зазнали зниження на 5$/т на умовах 

FOB під тиском європейського ринку. Поступово продовжують укладатись форвардні 
контракти.  

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



Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.03.2021 02.04.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
26.03.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 16000-16500 16000-16500 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 16500-17000 16500-17000 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 520-530 (сер)  515-525 (сер)  (-5) – (-5) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 
Франція  Eur/т 516,2 (трав) 494 (трав) -22,2 

 

Соя 
За минулий тиждень ціни на сою знизились. Так, на умовах поставки EXW-елеватор 
та СРТ-порт ціни просіли на 200 грн/т, експортні ціни втратили 10$/т. На ринку 
присутній попит переважно внутрішніх переробників. На зниження цін вплинуло 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 26.03.2021 02.04.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
26.03.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18000-18500  17800-18300  (-200) – (-200) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 18500-19000  18300-18800  (-200) – (-200) 

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

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 519,6 (трав) 515,1 (трав) -4,5 

* 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. 


