
22 липня 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 22 липня 2021 року) 
 

 Пшениця 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

08.07.2021 22.07.2021 

+/- до нижньої  і 
верхньої межі 
ціни станом на 

08.07.2021 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 5700-6200 5600-6200 (-100) – 0 

фуражна грн./т 5300-5900 5250-5900 (-50) – 0 

Україна  (СРТ порти Чорного моря)      

2 клас грн./т 6200-6700 6200-6900 0 – (+200) 

фуражна грн./т 5900-6600 5900-6600 без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря)      

2 клас  
$/т 

232-235       
(лип/сер) 

240-245       
(лип/сер) (+8) – (+10) 

3 клас  
$/т 

224-227 

(лип/сер) 

235-240 

(лип/сер) (+9) – (+13) 

фуражна  
$/т 

219-222 
(лип/сер) 

225-230 
(лип/сер) (+6) – (+8) 

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

США  

$/т 

230 (лип) 254,3 (вер) +24,3 

 
 

 
 
 

Ячмінь 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

08.07.2021 22.07.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
ціни станом на 

08.07.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 4500-5500 4500-5500 без змін  

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 5500-6500 5500-6300 0 – (-200) 



Україна  (FOB порти Чорного моря) 
$/т 

205-210 

(лип/сер) 

210-215 

(лип/сер) (+5) – (+5) 

 

Кукурудза 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 

08.07.2021 22.07.2021 

 +/- до нижньої  і 

верхньої межі 
ціни станом на 
08.07.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6800-7300 6400-7000 (-400) – (-300) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 7300-7600 6900-7500 (-400) – (-100) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 
275-278 

(лип/сер) 
265-268 

(лип/сер) (-10) – (-10) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США $/т 256,7 (лип) 220,2 (вер) -36,5 

 

Соняшник 
 

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

Умови поставки 
Одиниці 
виміру 08.07.2021 22.07.2021 

 +/- до нижньої  
і верхньої межі 
08.07.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 16000-17000  16300-17300  (+300) – (+300) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 17000-18000  17200-18200  (+200) – (+200) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 715-725 (лип) … … 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 1125-1180 
(лип)  

1230-1250 
(лип/сер)  (+105) – (+70) 

Європа (FOB порти) $/т 
1230–1250 

(лип) 
1305–1325 

(лип) (+75) – (+75) 

 
 

Ріпак 
 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

08.07.2021 22.07.2021 

 +/- до нижньої  

і верхньої межі 
08.07.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 17300-17800 17700-18200 (+400) – (+400) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) грн./т 17600-18100 18300-18800 (+700) – (+700) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 600-610 (сер) 600-610 (сер) без змін  

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція  Eur/т 511 (сер) 529 (сер) +18 

 

Соя 
 

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

Умови поставки Одиниці 
виміру 

08.07.2021 22.07.2021 
 +/- до нижньої  
і верхньої межі 

08.07.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18000-18500  18000-18500  без змін  

Україна  (СРТ завод) грн./т 18500-19000  18500-19000  без змін  

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т    570-580 

(лип)    550-560 (лип) (-20) – (-20) 



Ф`ючерсний контракт СВОТ, США  $/т 509,4 (лип) 520,3 (лип) +10,9 

* 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. 


