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Ринок живця  

Протягом першої декади осені на вітчизняному ринку живця свиней відзначають помірне послаблення 

цін закупівлі. Так, за підсумками моніторингу цін на свинину живою масою, внутрішні котирування 

цього тижня втратили 1,4% порівняно з попереднім. 
 

У ході п’ятничних торгів минулого тижня свиней забійних кондицій «розписали» трохи дешевше ніж в 

останній тиждень літа: оператори ринку свинини скорегували ціни закупівлі на 0,25-1,5 грн/кг у бік 

пониження. Тож більшість товарних партій реалізували в межах 45-46,75 грн/кг, а середньоринкова 

позначка опустилася на 1,4% порівняно з минулим тижнем — до 46,2 грн/кг. 

Гравці ринку вчергове відзначають регіональну розбіжність цін закупівлі: так, якщо на Сході та в Центрі 

ціни закупівлі переважно становлять 45-46 грн/кг, то в Західних областях частіше зустрічаються ціни вище 

середньої. Дещо відмінний «ціновий клімат» спостерігається у курортних зонах Південних областей, де 

ціна закупівлі сягає 48 грн/кг, а реалізацію підтримує «оксамитовий» сезон. 

Хоча частина представників м’ясопереробної галузі відзначило деяке послаблення реалізації з початком 

осені, більшість відзначає, що ця зміна сезонно очікувана і наразі незначна. Закупівельники відзначають 

поступову реабілітацію пропозиції з пониженням температур та підвищення середньої забійної маси 

тварин. З іншого боку, таке відновлення ще не набуло масового характеру, тож це не вносить дисбаланс 

у співвідношення попиту та пропозиції промислової свинини.  

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Глобальні ціни: у серпні свинина подорожачала на 6% 

На відміну від інших видів м’яса, глобальні ціни на свинину продемонстрували підвищення порівняно з 

другим місяцем літа. Драйвером росту слугував активніший попит на імпорту свинину з боку 

Піднебесної на фоні сезонно обмеженої пропозиції свинини від глобальних країн-експортерів та 

«збоїв» у роботі м’ясопереробних підприємств через СOVID-19. У наслідок цього, глобальний індекс цін 

у серпні піднявся на 6 відсоткових пунктів порівняно з липневим показником.  

Ціни на свинину в Бразилії другий місяць поспіль зростали під впливом пожвавленої 
експортної активності. Зовнішній попит, переважно з боку Китаю, значно вплинув на 
заготівельну активність м’ясопереробників та їх готовність платити більше, щоб впевнитись у 

достатності сировини. Таким чином, у кінці серпня внутрішня ціна на свинину забійною масою сягнула 
1,82 дол. США/кг, а середньомісячна позначка склала 1,75 дол. США/кг – плюс 0,38 дол. США/кг чи 28% 
до середньої ціни у липні. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Котирування на ринку свинини ЄС протягом серпня були відносно стабільними. Так, середня 
по країнах співдружності ціна закупівлі піднялася до 1,82 дол. США/кг ще в останній тиждень 
липня та практично незмінно перебувала на цьому рівні до кінця літа. У наслідок цього, 

середній показник за серпень лише на 2% перевищив липневий. Серед факторів тиску на ціни закупівлі 
– складнощі з реалізацією живця на забій у Німеччині та Данії через нижчу «завантаженість» боєнь у 
зв’язку зі спалахами коронавірусу. З іншого боку, відносна збалансованість внутрішнього попиту та 
послабленої через погодні умови пропозиції свинини на Півдні ЄС (зокрема, у Франції, Іспанії), а також 
досить жвавий зовнішній попит на свинину з боку Китаю компенсували негативний вплив на ціну та 
дозволили їй залишитися на досягнутому рівні. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Свинина у США протягом серпня подорожчала: так, якщо у липні середня ціна закупівлі склала 
0,73 дол. США забійною масою, то у в останній місяць літа показник додав 19% та зупинився на 
рівні 0,87 дол. США. Так, попередні оцінки щодо значних перехідних запасів товарних свиней 

виявилися хибними, а висхідний рух закупівельних цін підтримала як сезонно нижча середня вага 
тварин, так і досить активний забій свиней. Оператори відзначають, що не зважаючи на нові виклики, 
пов’язані з запобіганням поширення коронавірусу, м’ясопереробні підприємства США протягом серпня 
забивали більше ніж роком раніше: так, лише у останній тиждень літа на забій реалізували 2,66 млн 
свиней, що на 1,8% більше ніж тижнем раніше та на 7,9% більше ніж у відповідний період 2019-го. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

У Канаді ціни на свинину протягом серпня продовжували висхідний рух, початий місяцем 
раніше. Так, середня ціна серпня піднялася до 1,09 дол. США/кг, що на 10 центів дорожче 
порівняно з липнем. Тож хоча канадські котирування на свинину тісно пов’язані з 

американськими, темпи приросту ціни були дещо помірнішими. Однією з причин, що обмежили темпи 
висхідного руху цін було призупиення поставок свинини до Китаю компанією Maple Leaf Foods Inc через 
спалах СOVID- 19 серед персоналу м’ясопереробних потужностей у Манітобі. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Висхідний рух цін на свинину в Китаї протягом серпня хоча і вповільнився, проте не зупинився. 
Так, в останній місяць літа кілограм цього виду м’яса у забійному еквіваленті в середньому 
коштував 7,34 дол. США, що на чверть долара чи на 4% дорожче ніж у липні. Зауважимо, що 

місяцем раніше приріст середньомісячної позначки сягнув 16%. Уповільнення приросту цін у серпні 
можна пов’язати з аналогічною динамікою імпорту, потік якого стримують як зупинка поставок з деяких 
потужних компаній через спалахи коронавірусу, так і перевірки імпортних вантажів з мороженою 
свининою у портах. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Після різкого підйому цін на свинину в липні (середня ціна за місяць додала 35% порівняно з 
червнем), в останній місяць літа котирування у Мексиці дещо послабилися — до 1,48 дол. 
США/кг забійною масою за підсумками серпня, що на 13% менше ніж місяцем раніше. З іншого 

боку, низхідний рух цін уповільнили жвава експортна активність та внутрішній попит, підсилений 
переорієнтацією споживачів з дорожчої яловичини на доступнішу свинину. 

Якщо на початку серпня ціни на свинину в РФ зростали, то з другої половини місяця почалося їх 
послаблення. Тож на межі сезонів закупівельні ціни понизилися до позначки, яку до цього 
зафіксували на початку липня — 2 дол. США/кг забійною масою. З іншого боку, позитивне 

коливання цін у першій половині серпня дозволило сереньомісячному показнику зберегти досягнутий у 
липні рівень. Не зважаючи на двократне збільшення експорту свинини (за підсумками першого півріччя 
з РФ вивезли 88 тис. т, що на 96% більше ніж роком раніше), послаблення імпорту, внутрішні ціни на 
свинину знаходяться під тиском більшої внутрішньої пропозиції: так, за даними тамтешнього об’єднання 
виробників свинини, виробництво цього виду м’яса у січні-червні зросло на 12,6% проти аналогічного 
періоду 2019-го — до 2,36 млн т. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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У 2020-му експорт свинини зріс більш ніж на 30% 
Цьогоріч Україна дещо покращила показники зовнішніх поставок свинини. Так, за січень-серпень 
закордон вивезли 1,85 тис. т м’яса свиней сукупною вартістю 4,2 млн дол. США. Це на 31% перевищує 
об’єми експортовані у відповідний період минулого року, а об’єми отриманої валютної виручки зросли 
більш ніж на третину.  
Основними каналами збуту для вітчизняної свинини залишаються Об'єднані Арабські Емірати 
та Гонконг. Так, якщо роком раніше туди спрямовували трохи більше половини вантажів зі свининою, 
то цьогоріч питома вага цих ринків у географії експорту зросла до 80%. При цьому, об'єми поставок 
до Гонконгу збільшилилися у 1,6 разів, а до ОАЕ — у 2,25 разів порівняно з підсумками 2/3 2019-го. 
Окрім пожвавлення зовнішньої торгівлі свининою, варто відзначити приріст експорту свинячих 
субпродуктів. Так, за 8 місяців Україна реалізувала 4,37 тис. т морожених свинячих субпродуктів 
сукупною вартістю 2,34 млн дол. США. Подвоєнню обсягів зовнішніх поставок такої продукції (та 1,5-
разовому приросту валютної виручки) сприяло трикратне збільшення відвантажень до Гонконгу: так, 
за 2/3 2020-го до країни реалізували 2,7 тис. т свинячих субпродуктів проти 0,9 тис. т за аналогічний 
період минулого року. 
Щодо динаміки імпорту свинини, то за даними ДМСУ протягом січня-серпня до України завезли 
16,3  тис.  т свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Це відповідає об'єму надходження свинини з-за 
кордону за відповідний період минулого року. 
 

АЧС  
• Світ: згідно зі звітами Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), про спалахи африканської 

чуми свиней у серпні повідомили ветеринарні служби Угорщини (192 спалахи), Румунії (182), Росії (44), 
Південної Кореї (38), Латвії (21), Замбії (5), України (5) та Болгарії (1). Крім того збільшення 
захворюваності/смертності від АЧС реєстрували в дванадцяти штатах Нігерії. 

• У Німеччині зафіксували перший випадок АЧС: вірус виявили в туші дикого кабана на сході 
Бранденбурга, поблизу німецько-польського кордону.  

• Польща:  8 нових спалахів АЧС, один з них — на господарстві, де утримували більше 6 тисяч свиней. 

• В’єтнам: нові випадки АЧС зафіксували у майже 200 сіл та малих міст країни за останні три тижні. У ході 
ліквідації спалахів знищили 43,2 тис. голів свиней. 

• Україна: за період з початку року в країні зареєстровали 18 спалахів АЧС. Карантинні заходи 
продовжують діяти у  7 неблагополучних по АЧС пунктах  7 областей України:  у Херсонській (1), 
Київській (1), Сумській (1), Дніпропетровській (1) та Полтавській (1), Тернопільській (1) та Івано-
Франківській (1) областях. 
 

Інші новини  
• АСУ та FAO восени проведуть наймасштабніше дослідження використання антибіотиків у тваринництві. 

До участі у дослідженні залучать більше 600 респондентів. 

• FАО прогнозує скорочення світового виробництва свинини на 8% цьогоріч — до 101 млн т. 

• Юридично-консультаційна служби ВАР спільно з Crowe A&A Ukraine та Ольгою Богдановою (партнер 
Crowe Erfolg Ukraine) роз’яснили чи потрібно їм сплачувати податок на землю по договору емфітевзису. 

• I. Петрашко: «Відновлення тваринництва стане пріоритетом держпідтримки аграріїв у 2021-му». 

• Голова Держгеокадастру Р. Лещенко: «Держінвентаризацію земель не зможуть завершити вчасно». 
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