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Ринок живця 
Безпрецедентно тривале літнє затишшя на ринку живця поступово добігає кінця, адже ціни 

закупівлі мають незначну позитивну динаміку. Так, про повзуче зростання цін на свинину живою 

вагою відзначили за підсумками моніторингу закупівельних цін та спілкування з 

представниками м’ясопереробки. 

Так, упродовж останніх двох тижнів середньоринкова ціна живця свиней забійних кондицій 

піднялася майже на 1%, також посунулися межі цінових діапазонів. Зокрема, більшість товарних 

партій свиней забійних кондицій закуповували по 45-46,5 грн/кг. При цьому на Сході та на Півдні 

країни епізодично спостерігалися і вищі ціни.   

Опитування заготівельників вказало на їх готовність до підвищення цін на свинину живою 

вагою. Зокрема, більше половини представників м’ясопереробної галузі вважають, що 

наступного тижня більшість партій закуповуватимуть по 45-45,5 грн/кг. Це на півгривні вище за 

діапазон очікуваних цін цього тижня. З іншого боку, близько 30% м’ясопереробників вважають, 

що внутрішня ціна у другій декаді серпня перетне позначку 46 грн/кг.  

Стимулюючим фактором для такої зміни є й стрибок бар’єрної ціни до рівня 45 грн/кг. Причиною 

цього став підйом цін на свинину в ЄС, зокрема в Німеччині, а також зростання курсу євро. 

Свинарі у свою чергу відзначають, що підйом цін був би своєчасним адже відповідає сезонним 

внутрішнім ціновим трендам, а також був би відповіддю на зростання витрат виробництва, 

зокрема на корми. 

З іншого боку, м’ясопереробники відзначають, що скорочена пропозиція кондиційної свинини 

компенсується як відчутним зниженням обсягів закупівлі живця та задоволенням потреби у 

сировині за рахунок імпортної продукції. Це на їх думку, має обмежити швидкість приросту цін, 

а також тривалість такого їх руху до кінця літа. 

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

Україна імпортувала свинини на 22 млн доларів
За сім місяців 2018-го на внутрішній ринок надійшло 12,2 тис. т свинини з-за кордону.. 
У грошовому вираженні імпорт свинини склав 22 млн дол. США. Це більші ніж удвічі більше 
за обсяги надходження імпортної свинини у 2017-му. 
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Цьогорічний експорт свинини вдесятеро менший, тож за підсумками січня-липня Україна 
«фінішувала» з від'ємним зовнішньторговим сальдо, яке майже сягнуло двадцятимільйонної 
позначки у доларовому еквіваленті. 
За другий місяць літа завезли 30% сукупних обсягів імпорту свіжої, охолодженої та мороженої 
свинини. Причинами такої активізації у липні було те, що на тлі меншної внутрішньої пропозиції 
свинини закупівельні ціни упродовж усього періоду перевищували бар'єрний рівень (цінова 
межа, при перевищенні якої надходження імпорту стає економічно обґрунтованим). 
Практично стільки ж склала вартість імпортованого до України свинячого жиру. Так, 
за аналізований період з країн ЄС надійшло 32,3 тис. т цієї продукції, що на чверть більше ніж 
за аналогічний період минулого року. 
Зауважимо, що сумарні витрати на імпорт свинини та свинячого жиру протягом січня-липня 
2018-го склали понад 60% вартості завезення продукції, що входить до групи «М'ясо та їстівні 
субпродукти». 
 

АЧС 
 За період з початку року зафіксовано 97 випадків АЧС. В тому числі в ДП «Дослідне 

господарство ім. Декабристів» (Полтавщина, Миргородський р-н). 

 Карантинні заходи продовжують діяти у 36 неблагополучних пунктах по АЧС – в 11 областях 
України (Одеській (16), Донецькій (4), Херсонській (4), Рівненській (3), Сумській (2), 
Полтавській (2), Запорізькій (1), Черкаській (1), Тернопільській (1), Чернівецькій (1) та 
Волинській (1)). 

 У рамках спільного проекту ФАО, ЕБРР та АСУ «Підвищення обізнаності про африканську чуму 
в Україні» протягом року провели 160 зустрічей з представниками громад, головами 
сільських та селищних рад, користувачами мисливських угідь, ветлікарями та 
адміністраціями 14 областей України. Зустрічі проводять для підвищення обізнаності щодо 
АЧС. Загалом їх відвідало більше 8000 людей. 

 Польща: у липні уряд прийняв проект поправок до закону про заходи, пов'язані з 
виникненням АЧС. Завдяки цим поправкам м'ясокомбінати зможуть без проблем продавати 
м'ясо здорових свиней з господарств в зонах АЧС.  

 Китай: перший випадок АЧС зафіксували неподалік Шеньяна, провінція Ляонін (північний 
регіон, сусідить із Північною Кореєю) на господарстві, де утримувалося 383 свині. Окрім 
ліквідації усього поголів’я господарства, для запобігання поширенню вірусу країною, у регіоні 
знищили майже 1000 голів свиней.  

 Литва: влада запропонувала свинарям відмовитися від вирощування свиней в обмін на 
компенсації. До таких заходів уряд країни підштовхнув нещодавній спалах АЧС на найбільшій 
свинофермі данської компанії Idavang в Акмянському районі. За одну свиню фермерам 
пропонують 100 євро компенсації і ще 1,5 тис. євро на покупку інших тварин.  

Інші новини галузі 
 На Вінниччині (с. Іванів, Калинівський р-н), ФГ «Янівське» відкриває новий свинокомплекс 

закритого циклу (7000 гол. Одночасного утримання) з біогазовою установкою.  
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