
5 червня 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 5 червня 2021 року) 
 

 Пшениця 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.05.2021 05.06.2021 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

12.05.2021 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 7100-7650 6200-7050 (-900) – (-600) 

фуражна грн./т 6950-7500 5900-6800 (-1050) – (-800) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 7700-8300 7050-7600 (-650) – (-700) 

фуражна грн./т 7500-8100 6800-7400 (-700) – (-700) 

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

266-270       
(лип/сер) 

255-257       
(лип/сер) (-11) – (-13) 

3 клас  
$/т 

264-269 

(лип/сер) 

252-255 

(лип/сер) (-12) – (-14) 

фуражна  
$/т 

260-265 
(лип/сер) 

250-252 
(лип/сер) (-10) – (-12) 

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

США  

$/т 

279,1 (трав) 248,4 (лип) -30,7 

 
 

 
 
 

Ячмінь 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.05.2021 05.06.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

12.05.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6800-7400 6300-7300 (-500) – (-100) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т --- --- .. 



Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

245-250 

(лип/сер) 

245-250 

(лип/сер) без змін 

 

Кукурудза 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

12.05.2021 05.06.2021 

 +/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
12.05.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 8000-8500 7400-8300 (-600) – (-200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 8500-9000 8300-8700 (-200) – (-300) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
292-295 

(трав/чер) 
290-293 

(чер/лип) (-2) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 298,9 (трав) 260,6 (лип) -38,3 

 

Соняшник 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 12.05.2021 05.06.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
12.05.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 22200-23200  15500-16500  (-6700) – (-6700) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 23200-24200  16500-18500  (-6700) – (-5700) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 740-750 
(трав) 720-730 (чер) (-20) – (-20) 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1525-1545 
(трав)  1300-1320 (чер)  (-225) – (-225) 

Європа (FOB порти) $/т 
1605–1625 

(трав) 
1430–1450 

(чер) (-175) – (-175) 

 
 

Ріпак 
 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

12.05.2021 05.06.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
12.05.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 16500-17000 16700-17200 (+200) – (+200) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 17000-17500 17200-17700 (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 640-650 (сер) 650-660 (сер) (+10) – (+10) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  Eur/т 543,2 (сер) 538,7 (сер) -4,5 

 

Соя 
 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

12.05.2021 05.06.2021 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

12.05.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 17800-18300  18600-19100  (+800) – (+800) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 18300-18800  19100-19600  (+800) – (+800) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    590-600    620-630 (чер) (+30) – (+30) 



(трав) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 601,6 (трав) 569,2 (лип) -32,4 

* 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. 


