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Ринок живця  
Завершення зимових свят вивело вітчизняний ринок живця зі стану спокою: послаблення цін закупівлі 
цього тижня було відчутнішим. Про зміну настроїв зауважують в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі 
України» за результатами щотижневого моніторингу ситуації на ринку живця. 
Так, якщо тижнем раніше середня закупівельна ціна перевищувала 43,5 грн/кг, то у середині місяця цей 
показник втратив 2,8%. У ході торгів минулого тижня більшість виробників свинини «розписали» товарне 
поголів’я на 0,5-2 грн/кг дешевше ніж на початку січня — по 41,5-43 грн/кг. Звичайно, зустрічаються ціни, 
що виходять за межі цього діапазону, проте це має епізодичний характер.  
Враховуючи звичний сезонний тренд та очікування закупівельників, поступовий зсув цін 
продовжуватиметься з тижневим «кроком» у 2-3%. Так, за результатами опитування м’ясопереробників, 
що входять до Асоціації «М’ясної галузі», у третій декаді варто очікувати послаблення цін закупівлі до 
41-42 грн/кг.  

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018-2019 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Промислові виробники наростили поголів'я свиней 
За рік промислове свинарство «наростило» 2% загального поголів’я. Так, станом на 1-ше січня 2019-го в 
промисловому секторі зафіксували 3,37 млн свиней проти 3,3 млн голів роком раніше. Така зміна, хоча і 
невелика, все ж дає сподівання, що позитивна динаміка, перші ознаки якої з’явилися восени 2018-го, 
триватиме надалі. 

 
Менше «стартове» промислове поголів’я у 2018-му «відгукнулося» на річних доробках галузі: 
минулорічні обсяги вирощування свиней у сільськогосподарських підприємства поступаються 2017-му 
на 1,2%, реаліазація свиней на забій — на 3,6%. За 2018-й з вирощених 522 тис. т живої ваги свиней на 
бійні направили 4,73 млн свиней сукупною вагою 492,6 тис. т. 
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На жаль, приріст промислового поголів’я поступається темпам скорочення чисельності свиней у 
присадибному секторі, тож його не компенсує. Зокрема, на початку року кількість таких тварин у 
господарствах населення встановила новий антирекорд — 2,6 млн голів. Це на 194 тис. свиней менше 
ніж утримували на початку 2018-го. В наслідок цього, загальне свинопоголів’я в Україні знову опустилося 
нижче шетимільйонної позначки. З іншого боку, питома вага промислового свинарства продовжує 
зростати — 56,4% проти 54% рік тому. 

Світові ціни на свинину: чим радував грудень? 
У кінці 2018-го глобальні ціни на свинину відзначалися слабкою волатильністю, хоча все ж були дещо 
нижчими, ніж у листопаді: глобальний індекс цін в останній місяць року склав 98%. Так, котирування 
на європейському, бразильському та китайському ринках свинини майже «завмерли», тоді як у США 
та Канаді продовжили низхідний рух. Докладніше динаміку цін серед основних гравців світового ринку 
свинини прокоментували в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України». 
 
На ринку Бразилії грудневі ціни на свинину лише на пару центів послабилися, порівняно з попереднім 
місяцем та втрималися на рівні 1 дол. США/кг живою вагою. Незначне пониження у валютному 
еквіваленті пов’язано зокрема зі зміною курсу національної валюти відносно долара. З іншого боку, це 
мало позитивний вплив на конкурентоспроможність бразильської свинини на глобальному ринку. 
Зокрема, грудневі відвантаження свіжого м’яса свиней склали 47,7 тис. т, що на 8,7% більше ніж за 
останній місяць 2017-го. 

 
У сусідній Мексиці ціни на свинину, навпаки, лише на 1% підвищилися відносно листопада, а 
середньомісячна позначка склала 1,31 дол. США/кг. Втім, причиною такого коливання було укріплення 
мексиканського песо відносно американської валюти у другій половині грудня, тож внутрішня ціна у кінці 
року перебували в стані «спокою». 

 
Усупереч традиційному передноворічному висхідному тренду, який спостерігався кожен рік, у кінці 
2018-го ціни на живець свиней в РФ «просіли»: якщо напочатку грудня кілограм свинини живою вагою 
коштував 117 руб., то у кінці місяця — вже 101 руб. Експерти ринку пов’язують таку зміну як підвищенням 
внутрішньої пропозиції свинини, так і посилення тиску з боку імпортної сировини, зокрема 
бразильського походження. Тим не менш, середній грудневий рівень цін у 2018-му був трохи вищим ніж 
роком раніше: 1,6 дол. проти 1,58 дол. США/кг живою вагою. 

 
Зміна грудневого індексу цін ЄС у більшій мірі спричинена коливання валютних курсів. З іншого боку, 
передріздвяні цінники у країнах співдружності були досить стабільними. Посилення попиту і з боку 
м’ясопереробників, і споживачів напередодні зимових свят «урівноважила» активна пропозиція свиней 
забійних кондицій. Тож як і місяцем раніше ціни закупівлі трималася на рівні 1,36-1,37 євро/кг забійною 
масою. 

 
Китайські котирування на живець свиней також коливалися незначно — 2,01-2,04 дол. США/кг. 
Незважаючи на сталість середньої ціни по країні, залежно від провінції ціни варіюють у дуже широкому 
діапазоні — 1,2-2,8 дол. США/кг живою масою. Зазначимо, що упродовж останніх років такий «штиль» 
для кінця року був нехарактерним: протягом грудня 2015-2018 рр. ціна закупівлі свинини зростала під 
впливом пожвавлення на ринку по мірі наближення Китайського Нового року. Поширення АЧС у 
Піднебесній спричинило тривалий «розлад» цінової ситуації на ринку. 

 
Ціни США та в Канаді протягом грудня продовжили низхідний рух, що і мало найбільший вплив на 
відставання грудневого значення глобального індексу цін на свинину. Так, під впливом значної 
передсвяткової пропозиції у другій половині грудня ціни на свинину забійною вагою в обох країнах 
опустилися нижче психологічної межі у 1  дол. США/кг.  
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АЧС  
• За період з початку року в Україні зафіксували 1 випадок АЧС в Україні — у присадибному 

господарстві у с. Топила (Томаківський р-н, Дніпропетровська обл.).  

• Карантин продовжує діяти у 20 неблагополучних пунктах по АЧС – в 11 областях України в 
Дніпропетровській (1), Донецькій (4), Херсонській (3), Закарпатській (3), Житомирській (2), Київській 
(2), Миколаївській (1), Чернівецькій (1), Сумській (1), Луганській (1) та Черкаській (1)). 

• Китай: Міністерство сільського господарства повідомило, що станом на 15 січня, в рамках протидії 
поширенню АЧС знищили 916 тис. свиней. На початку місяця новий спалах виявили на фермі, де 
утримували більш ніж 73 тис. свиней, розташованій в провінції Хейлунцзян (Mingshui). 

• Бельгія: АЧС рухається на захід, тож  буферну зону південному заході розширять. 

• Франція створить «білу зону» від АЧС на кордоні з Бельгією. 

• Перший випадок АЧС зафіксували у Монголії — у присадибному господарстві (с. Рашаант, аймак 
Булган) утримували 84 свині.  Як наслідок Білорусь обмежила ввезення свинини з цієї країни. 

• Австралія: АЧС виявили у конфіскованих продуктах зі свинини. 
 

Інші новини галузі 
• Чутки, які нещодавно почали ширитися ринком, про поставки живих свиней забійних кондицій з 

Польщі до України спростували у Держпродспоживслужбі. Як підтвердив компетентний орган, 
живих відгодованих свиней для забою в Україні з Польщі не завозили. З іншого боку, такі торгові 
операції цілком можливі, оскільки: по-перше, ветеринарні сертифікати між країнами узгоджені; по-
друге, — Україна визнала польську регіоналізацію щодо АЧС. Але кожне господарство, яке бажає 
експортувати живих свиней, має пройти інспектування українською стороною — нашою 
ветеринарною службою. Підприємств, які пройшли такий аудит, у Польщі небагато. 
Цікавість до завезення живця з’явилася, оскільки внутрішні ціни у Польщі на свиней відчутно 
поступаються цінам в Україні. Зокрема, у перший тиждень року у Польщі вони дорівнювали близько 
30 грн/кг, тоді як вітчизняні котирування — 44 грн/кг. З іншого боку, представники м’ясопереробної 
галузі України відзначають, що імпортні операції часто несуть у собі ризики: в даному випадку, окрім 
валютних, пов’язаних із коливанням курсу гривні, можуть виникнути не тільки епізоотичні, а й 
логістичні та погодні ризики. На додачу до цього, необхідність інспектування ферми-постачальника 
може змусити заготівельника переглянути привабливість такої операції. 

• Після оприлюднення Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо ветеринарної медицини» стало зрозуміло, що документ потребує значного доопрацювання. 
Зокрема, у ньому відсутня вагома складова — положення щодо приватної ветеринарної практики. 
Ще одна інновація Проекту Закону  — необхідність отримання експлуатаційних дозволів на  ферми, 
хоча такі документи передбачені для операторів ринку, що займаються виробництвом та/або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Крім того, документ включає в себе низку 
положень, які регулюються іншими законами, суперечачи їм, як, наприклад, у випадку з ЗУ «Про 
побічні продукти тваринного походження не передбачені для споживання людиною». 

• Україна перегляне Угоду про вільну торгівлю з Грузією. 

• В Україні хочуть відновити держрегулювання цін на продукти харчування. 

• Ізраїльська компанія побудує в Білорусі свинарський репродуктор. 

• Ящур вразив племінну ферму «РосАгро» у Примор'ї — через вірус знищать майже 500 свиней, 
завезених з Данії. 
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