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Після дев’ятитижневого піке ціни на свиней забійних кондицій змінили вектор руху. Так, згідно
з результатами проведеного моніторингу та опитуванням представників м’ясопереробної
галузі свиней І-ї категорії у перший тиждень зими закуповували по 42-44 грн/кг. В наслідок
підвищення як верхньої, так і нижньої межі цінового діапазону, середньоринкова позначка
цього тижня піднялася на 1,3% відносно кінця осені — до 43 грн.
Довгоочікуваний приріст цін відбувся пізніше, ніж у попередні роки. Тим не менш,
м’ясопереробники зазначають, що пожвавлення попиту, яке могло спричинити таку зміну, ані
з боку заготівельників, ані з боку кінцевого споживача не відчувається. Відновлення цін наразі
необхідно для компенсації втрат свинарів протягом тривалого їх спаду. Так, опитування
учасників Асоціації «М’ясної галузі» вказує, що переробники налаштовані здійснювати
закупівлю в межах 42,5-44 грн/кг.
З іншого боку, оператори прогнозують, що висхідний рух цін не буде надто тривалим. Зокрема,
протягом останнього тижня року переробники передбачають якщо не традиційне
послаблення цін у зв’язку з нижчою заготівельною активністю, то їх стабілізацію на
досягнутому рівні. Хоча представники м’ясопереробної галузі зазначають, що прогнозувати
ціни в таких нетипових умовах дуже важко, максимальний рівень закупівельних цін у кінці року
очікують на рівні 45- 46 грн/кг. В якості однієї з причин помірного приросту закупівельних цін
наводять відхід споживачів від традиції «запасання» м’яса до святкового столу, тож
пожвавлення попиту на м’ясо свиней в роздрібі очікують лише протягом останнього тижня
року.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018 р.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ

Імпорт свинини в листопаді – найнижчий з червня 2018-го
Протягом листопада обсяги імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини до України
скоротилися. Так, за останній місяць осені завезли 2,95 тис. т свинини, що на 20% менше ніж у
жовтні. Обсяги імпорту свинини у листопаді 2018-го співставні з сукупним надходженням цієї
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продукції за весь 2016-й та складають більші ніж половину минулорічного імпорту. Згадані
об’єми – найменші обсяги надходження імпортного м’яса свиней з червня», — коментують в
аналітичному відділі АСУ.
Послаблення імпортної активності спостерігалося на тлі тривалого просідання закупівельних
цін на живець свиней забійних кондицій. Зокрема, упродовж усього листопада середня ціна
на свинину живою вагою була нижчою за рівень, достатній для «входу» свинини з-за кордону,
зокрема, охолоджених свинячих півтуш.
Зазначимо, що за січень-листопад 2018-го вітчизняні імпортери завезли 26,4 тис. т свинини
сукупною вартістю 48,12 млн дол. США. Тож на думку експертів, до кінця року цей показник
може впритул наблизитись до обсягів імпорту м’яса свиней у 2014-му, коли до України
надійшло майже 31 тис. т м’яса свиней.

М'ясопереробники скоротили випуск свинини
У відповідь на чотиривідсоткове скорочення обсягів забою свинини м’ясопереробні
підприємства скоротили випуск свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Про це
повідомляє аналітичний відділ Асоціації «Свинарі України» з посиланням на дані ДССУ.
Так, за підсумками десяти місяців 2018-го промислові свиногосподарства реалізували на забій
3,8 млн свиней сукупною живою масою 403,6 тис. т. Як наслідок надходження меншої кількості
сировини, зменшилися і обсяги переробки свинини. Так, у січні-жовтні 2018-го випуск свіжої
та охолодженої свинини склав 199 тис. т, що на 1,6% поступається обсягам виробництво цього
виду м’яса за аналогічний період минулого року. Крім цього, скоротився випуск сушеного,
соленого та копченого м’яса свиней, який склав 7,1 тис. т за аналізований період проти
9,2 тис. т за 10 місяців 2017-го. Не дивлячись на скорочення обсягів виробництва (-11,2%)
замороженого м’яса свиней у жовтні, її сукупний випуск у січні-жовтні навіть додав 6% до
минулорічних результатів та склав 12,8 тис. т. Зокрема цьому сприяло трикратне збільшення
обсягів виробництва морожених лопаток, окостів та їх відрубів у вересні-жовтні відносно
відповідних місяців минулого року. Така активізація спричинила збільшення на об’ємів запасів
таких продуктів на складах, які на кінець жовтня перевищили 1 тис. т, що незначно «відстає»
від місячних обсягів їх випуску. Залишки охолодженого м’яса свиней, навпаки, скоротилися
майже вдвічі та лише на 0,4 тис. т перевищували запаси мороженої свинини.
Меншу внутрішню пропозицію м’яса свиней переробники компенсували за рахунок імпортної
охолодженої та мороженої сировини, імпорт якої у січні-листопаді склав 26,4 тис. т. Хоча
цьогорічні обсяги імпорту перевищують торішні, пропозиція свинини з-за кордону складає
трохи більше десятої частини результатів роботи м’ясопереробної галузі за згаданий період.

АЧС
 За період з початку року в Україні зафіксували 140 випадок АЧС, в тому числі в ТОВ «Мрія»
(Липоводолинський район Сумської області).
 Карантинні заходи продовжують діяти у 31 неблагополучному пункті по АЧС 11 областей
України: в Одеській (7), Київській (6), Донецькій (5), Херсонській (3), Миколаївській (3),
Закарпатській (2), Чернігівській (1), Чернівецькій (1), Тернопільській (1), Сумській (1) та
Житомирській (1).
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Латвія: за останній тиждень листопада виявили 19 випадків захворювання АЧС у популяції

диких кабанів. З період з початку року АЧС констатували вже у 837 диких тварин у 256
волостях 83 країв і в одному місті.За останні чотири роки АЧС охопила 62 свинарських
господарства.
Чехія: з 19-го квітня 2018 не фіксували нових випадків АЧC. Всесвітня організація охорони
здоров'я тварин (МЕБ) визнала країну вільною від АЧС.
Польща: свинарі звинувачують владу у недостатньо ефективній боротьбі з АЧС та у
відкритості ринку країни для дешевого замороженого м'яса з країн Європи.
Китай: станом на 7-ме грудня в країні зафіксували 89 спалахів АЧС. Хвороба охопила 21
провінцію.
РФ: російські ветеринари конфіскували на кордоні з Білоруссю м'ясну продукцію, в якій
виявили ДНК африканської чуми свиней (АЧС). Повідомляють, що партію свинячих ковбас і
сосисок Гродненського м'ясокомбінату вагою близько 0,5 т віз житель Тверської області РФ.

Інші новини галузі
 Кабмін зізнався в неефективності цьогорічних програм державної підтримки аграрної галузі
та пропонує зменшити їх загальне фінансування у 2018 році на 2,079 млрд грн – до 4,275
млрд грн з 6,354 млрд грн. Відповідний урядовий законопроект № 9369 про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» був зареєстрований
у парламенті 5 грудня.
 За період січень-вересень 2018 року витрати на виробництво тваринницької продукції
зросли на 17%.
 США і Китай призупининять торговельну війну: США призупинять на 90 днів рішення
підвищити мита з 10 до 25%, а Китай у відповідь закупить «значний обсяг» американської
сільськогосподарської, енергетичної та промислової продукції. Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
домовилися про це на саміті G20 в Аргентині.
 Ряд народних депутатів за ініціативою ВАР 4 грудня зареєстрували у ВРУ законопроект про
подовження земельного мораторію на 1 рік
 З початку грудня 2018 року в Європі вступила в силу оновлена редакція ветеринарного
законодавства, що була прийнята Європейською Комісією. Основні зміни стосуються двох
ключових напрямків – ветеринарних лікарських засобів і виробництва та обігу
ветеринарних медичних кормових добавок. Зокрема, у відповідності до нових норм
посилюється контроль за використанням антибіотиків у тваринництві.
 Через торгові суперечки з Мексикою свинарі США втратили 1,5 млрд доларів, оскільки вони
сприяли зниженню цін на свиней забійних кондицій. Останні цьогоріч подешевшали на
12 дол./голова через мита, введені Мексикою на свинину зі США в червні.
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