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Ринок живця  

У першій декаді серпня ціни закупівлі свиней забійних кондицій продовжили висхідний рух. Так, 

за результатами моніторингу цін на свинину, який проводить аналітичний відділ Асоціації 

«Свинарі України», середня ціна закупівлі підвищилася на 3,4% порівняно з попереднім тижнем 

—до 47,8 грн/кг. 

Факт: ціни на свинину демонструють приріст упродовж трьох останніх тижнів. Так, у ході 

попередніх торгів виробники свинини «розписали» товарні партії на 1-2 грн/кг дорожче. Тож 

цьоготижневий нижній поріг цін перевищив середню позначку кінця липня (46,5 грн/кг), а 

ціновий максимум зупинився на рівні 48,5 грн/кг. Основним чинником підтримки цін наразі 

слугує сезонна обмеженість товарних партій та менша середня забійна маса тварин. 

Очікування: Більшість операторів вітчизняного ринку свинини наразі не бачать передумов для 

зміни вектору руху цін. Так, співвідношення пропозиції промислової свинини та попиту на неї з 

боку заготівельників «підштовхує» ціни до позитивного коливання і наступного тижня. Зокрема, 

йдеться про звуження цінового коридору за рахунок підвищення мінімальної цінової позначки 

на 0,5-1 грн/кг. Водночас, перевищення цінового максимуму поточного тижня можна очікувати 

епізодично, зокрема в рекреаційних зонах, що зараз відчувають приплив туристів. Тим не менш, 

середньоринкова позначка, найвірогідніше, тяжітиме до рівня 48 грн/кг.  

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

 

Імпорт свинини в липні  
Упродовж липня до України надійшло 3,27 тис. т свіжої, охолодженої та мороженої свинини з-за кордону 

сукупною вартістю 6,2 млн дол. США. Це на 26% більше за об'єми, імпортовані місяцем раніше, та на 32% 

перевищує поставки свинини у липні минулого року. Сукупне надходження імпортної свинини протягом 

січня-липня склало 12,59 тис. т, що коштувало вітчизняним імпортерам 25,8 млн дол. США.  

Не зважаючи на пожвавлення імпортної активності у липні, загальні об'єми пропозиції закордонної 

свинини на внутрішньому ринку на 7% чи 1 тис. т менші ніж у відповідний період минулого року: так, за 

7 місяців 2019-го до України завезли 13,6 тис. т м'яса свиней з-за кордону. 

Помісячна динаміка імпорту протягом останніх років демонструє, що збільшення пропозиції 

закордонної свинини у липні є досить типовим явищем: таку тенденцію спостерігаємо щонайменше з 

2017-го року. 
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Помісячна динаміка імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) 

Джерело: аналітичний відділ АСУ за даними митної статистики 
Так, у липні сильніше відчувається послаблення промислової пропозиції свинини через сезонне 

уповільнення росту тварин, на що ринок реагує підвищенням цін. Тож ті м'ясопереробники, які можуть 

«підстрахуватися» імпортною свининою, частину потреби в сировині задовольняють за рахунок 

дешевшого м'яса закордонного походження. Протягом другого місяця літа більшим попитом у 

імпортерів користувалося охолоджене м’ясо свиней, об’єми надходження якого склали 65% від 

закуплених у липні обсягів. Тож закономірно, що більшість вантажів прямували до України з ЄС, зокрема 

з Данії (39% імпортованого у липні), Польщі (19%), Іспанії (9,7%), Німеччини (8,2%). 

 

СOVID-19  
• Tyson Foods щотижня проводитиме тисячі тестів на COVID-19. 

 

АЧС  
• АЧС у світі за підсумками липня: про спалахи африканської чуми свиней у липні повідомили ветеринарні 

служби Польщі (438), Угорщини (316), В’єтнаму (181), Румунії (103), Латвії (41), Південної Кореї 
(37),  Росії (36), ПАР (5), України (1), Китаю (1) та М’янми (1). Крім того збільшення захворюваності та 
смертності від АЧС реєструють в семи штатах Нігерії. В Японії продовжують фіксувати випадки класичної 
чуми свиней (61). 

• Україна: за період з початку року зафіксували 16 спалахів АЧС. Карантинні заходи продовжують діяти 
у 6 неблагополучних по АЧС пунктах у 6 областей України: у Херсонській (1), Запорізькій (1), Київській 
(1), Сумській (1), Дніпропетровській (1) та Полтавській (1)). 

• Польща: нові випадки АЧС – серед «постраждалих» ферма на 2 тис. свиней у Білрогайському повіті. За 
минулі два тижні на свинофермах в регіоні виявили 13 нових випадків АЧС.  

• США: науковці розробили новий спосіб виявлення живого вірусу АЧС, який мінімізує потребу в зразках 
від живих тварин. 
 

Інші новини  
• Завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності відтерміновано до 21 

вересня 2020-го року. 

• Мінекономіки направило 124,9 млн грн для компенсації суб’єктам господарювання АПК за фактично 
сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень 2020 року. Відповідний розподіл кошту 
затрведили 3-го серпня. 
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