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Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» 

 за підтримки Hog Slat Inc та ТОВ «Купава Агро». 

 За додатковою інформацією звертайтеся за o.bond@asu-ua.org або 

+380674414680. 

Ринок живця  

Липень для вітчизняного ринку свинини почався з поглиблення міжрегінальної розбіжності цін. Так, 

хоча середня ціна закупівлі не зазнала критичного послаблення (втратила на 1,8% проти минулого 

тижня та склала 43,6 грн/кг), то мінімальна цінова тяжіла до 42 грн/кг. 

Факт: Після передсвяткового підйому цін на свиней забійних кондицій, котирування не змогли 

втриматися на досягнутому рівні. Так, у ході попередніх торгів товарні партії «розписали» на 0,5-1,5 

грн/кг дешевше ніж тижнем раніше. Водночас, загострився міжрегіональний розрив цін. Так, якщо 

більшість заготівельників на Заході та в Центрі купували живець свиней по 43-44,5 грн/кг, то в східних 

областях нижній поріг цін перетнув позначку в 42 грн/кг. В якості причини такої розбіжності оператори 

озвучують відносну збалансованість попиту та пропозиції в більшій частині областей, тоді як на Сході 

спостерігається активніша пропозиція товарних свиней на тлі млявої реалізації. 

Очікування: Враховуючи неоднорідність ринкових сигналів, передчуття гравців ринку щодо подальшої 

динаміки цін досить протирічливі. Так, виробники свинини, відзначають посилення впливу температур 

на приріст тварин, що обмежує пропозицію кондиційних тварин. При цьому, абсолютна більшість з них 

не мали проблем з реалізацією товарних партій, тож перехідні залишки тварин забійних кондицій 

практично відсутні. Частина м’ясопереробників, переважно з Центральних та Західних областей, вважає, 

що наявна пропозиція живця балансує із попитом на нього, що формує передумови для відносної 

стабільності цін. На їх думку, низьковолатильні цінові коливання матимуть позитивні наслідки для усіх 

учасників ринку — і для виробників, і для переробників, і для споживачів.  

Водночас, інші м’ясопереробники очікують подальшого низхідного руху цін під тиском млявої торгівлі та 

значних, на їх думку, залишків м’ясної сировини в операторів. 

З огляду на полярність позицій, досить високою є вірогідність як консолідації цінового діапазону по всій 

країні в межах вужчого «коридору», так і подальший різноспрямований рух цін.  

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019-2020 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

 

Імпорт свинини в червні «просів» майже на 20% 
У червні імпорт свинини до України дещо послабився порівняно з попереднім місяцем. Так, за даними 

митної статистики, протягом першого місяця літа на внутрішній ринок надійшло 2,6 тис. т свинини 

сукупною вартістю 5,57 млн дол. США. Це майже на 1/5 менше ніж місяцем раніше. 
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Помісячна динаміка імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) 

Джерело: аналітичний відділ АСУ за даними митної статистики 
Зовнішня пропозиція м’яса свиней у перший місяць літа зменшилася на 19,8%, аналогічно скоротилися і 

витрати на закупівлю такої сировини. Так, жвавіша імпортна активність протягом останніх двох місяців 

скоротила розрив між цьогорічним надходження свинини з-за кордону та підсумками аналогічного 

періоду 2019-го. Однак, об’єми свинини імпортного походження у першій половині 2020-го на 

внутрішньому ринку менші на 16% чи 1,8 тис. т порівняно з першим півріччям 2019-го. Таке відхилення 

співставне з середньомісячним імпортом свинини минулого року. Крім цього, фактором, що впливатиме 

на імпортну активність надалі, буде невизначеність щодо змін валютних курсів. Враховуючи це, можна 

очікувати, що імпорт свинини в другому півріччі не перевищить торішній показник. 

 

СOVID-19  
• Китай призупинив поставки свинини з 4 найбільших боєнь Нідерландів, посилаючись на спалахи 

COVID-19. 

• Німеччина: бійня Tönnies, що переробляють понад 100 тис. гол. на тиждень, призупинила роботу 

через масове інфікування персоналу коронавірусом. 

 

АЧС  
• АЧС у світі за підсумками червня:  за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) 

за минулий місяць про спалахи африканської чуми свиней повідомляли ветеринарні служби: Польщі 
(742), Угорщини (322), Румунії (109), Філіппін (22),  Південної Кореї (20), Латвії (19), Росії (7), Китаю (2), 
України (1), М'янми (1), Болгарії (1). Крім того, в Японії продовжують фіксувати спалахи класичної чуми 
свиней (90 осередків). 

• Україна: за період з початку року зареєстрували 12 випадків АЧС. Карантин продовжує діяти у 4 
неблагополучних по АЧС пунктах у 4 областях України: в Херсонській (1), Запорізькій (1), Сумській (1) 
та Тернопільській (1). 

• Нігерія: два штати (Лаґос та Абія) повідомили про ро різке зростання смертності свиней через АЧС. У 
першій половині червня у ході ліквідації АЧС на найбільшому свиногосподарстві регіону ліквідували 
понад 300 тис. свиней. 
 

Інші новини галузі 
• У ВРУ пропонують продовжити мораторій на перевірки бізнесу до 31 грудня 2020 року. 
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Промислова пропозиція Експорт/імпорт свинини 

Поголів’я (на 01.06.20) Глобальні ціни  
 станом на жива/забійна 

маса 

Німеччина 01/07/20 ↘1.8 $/кг з.м 

Бельгія 25/06/20 ↘1.2 $/кг ж.м. 

Франція 29/06/20 =1.51 $/кг з.м 

Канада 26/06/20 ↘0.95 $/кг з.м. 

США 29/06/20 ↘0.63 $/кг з.м. 

Бразилія 25/06/20 ↘0.84 $/кг ж.м. 

Китай 17/06/20 ↗4.5 $/кг ж.м. 

Ціни на живець  

20,7 тис. т 

119,3 тис. т 

430,7 тис. т 

71,1 тис. т 

-6,7% 

+1,3% 

-23,7% 

+10% 

Переробка (січ.-тра. 2020) 


