
АСУ: аналітичний бріф 
29 липня — 2 серпня 

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  
У кінці липня ціни на свиней забійних кондицій продовжили підйом. Середня ціна закупівлі 
живця цього тижня сягнула 49,5 грн/кг, що на 2,7% вище ніж тижнем раніше. Таку зміну 
закупівельних цін на товарних свиней відзначають аналітики Асоціації «Свинарі України». 
Підвищення цін на свинину живою вагою на 1-2 грн/кг у ході торгів минулого тижня, посунуло 
діапазон закупівельних цін у бік підвищення. Тож більшість виробників свинини «розписали» 
товарне поголів’я по 49-51 грн/кг. Наступного тижня постачальники живця планують утримувати 
котирування на досягнутому рівні.  
Закупівельники, навпаки, налаштовані скептично до таких намірів. Так, згідно з опитуванням 
учасників Асоціації «М’ясної галузі», переробники налаштовані купувати живець по 47-
49  грн/кг. В якості основного аргументу такої зміни озвучують очікуване пожвавлення 
імпортних поставок м’ясної сировини.  
З іншого боку, підвищення німецьких котирувань цього тижня змусило скорегувати «бар’єрну» 
ціну на півгривні — до 46,5 грн/кг. Не зважаючи на таку зміну, внутрішні ціни на ринку живця 
навіть за прогнозованого послаблення будуть вищими. 

Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019 рр. 
Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 
 

Чи «понаїде» імпорт? 
Висхідний рух цін на живць свиней викликав занепокоєння в операторів ринку. Так, 
представники м’ясопереробної галузі зазначали, що внутрішні ціни на свинину перевищили 
європейські котирування. Це, на їх думку, слугуватиме причиною активізації імпорту. АСУ 
перевірили цю тезу. 
Рівень котирувань на свиней забійних кондицій в Україні, дійсно, вищий ніж в ключових 
«свинарських» країнах Європейського союзу. Так, в кінці липня кілограм свинини у перерахунку 
на забійну масу в Україні коштував близько 67,8 грн/кг. Серед лідерів з виробництва свинини в 
ЄС ціни були відчутно нижчими — коливалися в межах 42-54,1 грн/кг на рубежі місяців. Проте 
варто розуміти, що рівень цін на свинину в Україні та в країнах ЄС був співставним лише у 
першому кварталі 2017-го. Причиною занепокоєння переробників стало те, що внутрішні ціни 
закупівлі з середини липня перевищують «бар’єрну» ціну. Це слугує індикатором зростання 
економічної привабливості завезення імпортної сировини для представників м’ясопереробної 
галузі. 
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Внутрішні ціни на свинину в перерахунку на забійну масу в окремих країнах ЄС та Україні  

станом на 31.07-02.08 
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними pig333.com 

 

Утім, чи переросте це очікування в імпортний бум, як протягом червня-жовтня минулого року 
(тоді щомісяця до України завозили не менше 3,2 тис. т свинини), поки важко сказати. З одного 
боку, переробники прогнозують послаблення закупівельних цін на свинину протягом перших 
тижнів серпня. З іншого — протягом 31-го тижня відбувся висхідний рух цін на товарних свиней 
у Бельгії, Німеччині, Італії та Франції. Хоча данські, голландські та іспанські котирування поки 
стабілізувалися, не виключено, що і вони незабаром «підхоплять» висхідний тренд. Тож розрив 
між бар’єрною ціною та цінами на товарних свиней від промислових виробників звузиться.  
Крім цього, не варто забувати про вплив курсів валют на імпортну активність. Так, якщо у другій 
половині липня курс гривні до євро та доллара США укріплювався, то з початком серпня курс 
обох валют підвищився. 
 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 35 випадків АЧС. Карантинні заходи 

продовжують діяти  у 19 неблагополучних по АЧС пунктах в 11 областях України: (Херсонській 
(4), Донецькій (3), Вінницькій (2), Київській (2), Запорізькій (2), Миколаївській (1), Полтавській 
(1), Кіровоградській (1), Житомирській (1), Дніпропетровській (1) та Тернопільській (1)) 

• Болгарія:  
- Греція тимчасово заборонила поставки. Втрати галузі через поширення АЧС невдовзі сягнуть 

1 млрд доларів США; 
- Нові випадки на промислових об’єктах: ферма на 30 тис. свиней в  селі Голя́мо-Вра́ново в 

Русенській області, господарства на 17 тис. гол. у селі Попина (общини Ситово) та в селі 
Билгарсько-Сливово. 

• Молдова: два нових спалахи АЧС у присадибному секторі. 

• Польща: 31-ий спалах АЧС у Венґожевському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства — 
постраждала ферма, де утримували майже 2,5 тис. голів свиней. 

 

Інші новини галузі 
• В Офісі президента повідомили, що планують скасувати мораторій на продаж та запустити 

ринок сільгоспземель в Україні вже до кінця 2019-го. 

• У Австралії фермери масово відмовляються від свинарства. 

• Науковці створили портативний сканер вірусів та інших біологічних маркерів захворювання. 

• Вступили у дію нові вимоги до органічного виробництва. 
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Бельгія Данія Франція Нідерланди Німеччина Італія Іспанія Україна
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