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Ринок живця 
Перша половина червня для ринку живця свиней в Україні видалася відносно спокійною. 

Зокрема, упродовж другої половини травня та перших тижнів літа спостерігаються 

низьковолатильні зміни цін закупівлі свиней забійних кондицій.  

Зміна цін на свинину живою вагою п’ятий тиждень поспіль не перевищує 1%, а основна частина 

товарного поголів’я м’ясного типу направляється на забій по 44-46 грн/кг. Реалізація свиней за 

вищими цінами здійснюється епізодично та переважно у південніших регіонах. 

Чинниками, що підтримують ціни на досягнутому рівні є не тільки очікування деякого 

пожвавлення ринку напередодні тривалих святкових вихідних у кінці місяця, а й більша 

пропозиція тварин у «літній вазі», яка дещо поступається стандартній забійній кондиції. Так, 

хоча літня спека лише почалася,  деякі закупівельники вже відзначили зниження середньої 

живої ваги тварин, яких реалізують на забій.  

Противагою згаданим факторам слугує слабка реалізація, яку відзначають усі без виключення 

м’ясопереробники. Так, у зв’язку з низькою активністю збуту деякі оператори були змушені 

суттєво (подекуди – навіть на третину) зменшити обсяги заготівлі. Частина з них взагалі «взяла 

паузу» у закупівлі живця: одні мають достатні обсяги заморожених запасів, інші – переходять на 

імпортну охолоджену сировину. Таким чином, деякі м’ясопереробники розраховують на 

послаблення цін на ринку живця, що могло б пожвавити торгівлю, в тому числі в святкові вихідні. 

Проте більшість вважає, що у найближчий перспективі цін на свинину живою вагою в Україні 

будуть відносно стабільними, а можливі коливання не будуть значними. Окремі представники 

м’ясопереробної галузі вважають, що така ситуація загалом дозволяє планомірніше працювати 

та позитивно впливає на роботу ринку. 

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2015-2018 рр. 

Свинопологів’я в Україні реабілітується 
Станом на початок літа в Україні зафіксували більшу чисельність свиней, ніж місяцем раніше. 

Так, згідно даних ДССУ кількість свиней піднялася вище позначки 6,3 млн гол. Таке відновлення 

відбулося на тлі збільшення кількості свиней на присадибних ділянках.  

Промисловий сектор свинарства на межі сезонів демонструвало відносну сталість кількості 

утримуваного поголів’я — 3,36 млн гол. Проте «відставання» показника від аналогічного 

періоду минулого року скоротилося до 2,4% (чи 82 тис. гол.) проти 3,1% минулого місяця. 

Відчутніший впливу на відновлення загальної чисельності свинопоголів’я мала сезонна 

активізація присадибного сектору свинарства. Так, якщо на початку травня господарства 

населення утримували 2,8 млн свиней, то за місяць кількість утримуваних тварин збільшилася 
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до 3 млн гол. Зауважимо, що аналогічне пожвавлення мало місце в усіх без винятку регіонах 

країни та відповідає щорічним літнім трендам. 

Щодо результатів роботи промислового свинарства за січні-травень, вони відстають від 

підсумків аналогічного періоду 2017-го. Так, за звітний період сільськогосподарські 

підприємства отримали 212,2 тис. т прирости живої ваги свиней, що на 4,4% менше ніж за п’ять 

місяців минулого року. Промислова пропозиція живця «просіла» відчутніше — мінус 8,6% у 

порівнянні з січнем-травнем 2017-го: на забій направили 201,1% тис. т свинини живою вагою.  

Україна зменшила зовнішні поставки свинини втричі 
За даними митної статистики Державної фіскальної служби України за січень-травень вітчизняні 

трейдери вивезли 0,92 тис. т свинини. Це в 3,4 рази менше ніж за відповідний період минулого 

року. Трикратно скоротилися не тільки обсяги експорту свинини, а й «притік» валютної виручки 

в Україну за рахунок таких операцій. Так, якщо зовнішня торгівля свинини за п’ять місяців 

2017- го дозволила вітчизняним трейдерам отримати 6,31 млн дол. США виручки за поставлену 

за кордон свинину, то цьогоріч Україна заробила лише 2,13 млн дол. США. 

Надходження імпортної продукції за аналізований період теж майже потроїлося: за період з 

початку року завезли 5,2 тис. т м’яса свиней проти 1,9 тис. т за відповідний період 2017-го. 

Витрати на імпорт зросли більш ніж у 3,5 рази, адже збільшилися як середня ціна кілограму 

завезеної продукції, так і суттєво урізноманітнилася товарна структура імпорту. Зокрема, якщо 

у першій половині 2017-го лопатки та окости не імпортували, то цьогоріч ці елементи завозили 

як замороженими, так і охолодженими. Крім цього, досить активно цієї весни імпортували свіжі 

та охолоджені свинячі півтуші з Польщі, Нідерландів та Бельгії. Середня ціна закупівлі цієї 

товарної позиції незалежно від країни походження упродовж березня-травня стало 

втримувалася на позначці 1,6 дол. США/кг. Тож літній сезон 2018-го Україна розпочала з 

від’ємним зовнішньоторговим сальдо, оскільки витрати на імпорт свинини на 7,3 млн дол. США 

перевищили надходження валюти за експортні поставки цієї продукції. 

АЧС 
 З початку року зафіксували 60 випадки АЧС. Карантинні заходи продовжують діяти 

у 13 неблагополучних пунктах – в 10областях України (Одеській (3), Донецькій (3), Київській (2), 

Вінницькій (1), Чернівецькій (1), Черкаській (1), Тернопільській (1) та Рівненській (1)). 

 Румунія: новий спалах АЧС у присадибному господарстві на Півдні країні, поблизу м. Тулча. 

 Польща: відгодівельник на 6 тис. голів постраждав від АЧС. 

 Литва: другий спалах в країні з початку року зафіксували в невеликому свинарському 

господарстві в с.Пашвітініс Пакруойського району. 

Інші новини галузі 
 Згідно з даними Мінагрополітики, станом на 1 квітня 2018 року в українському 

агропромисловому комплексі триває підготовка та впровадження 333 інвестиційних проектів 

загальною вартістю майже 35 млрд гривень. З них 43 спрямовані на розвиток свинарства. 

 Кабмін вніс зміни до порядку видачі ветеринарних документів: товари, які вивозяться за межі 
території України, повинні супроводжуватися оригіналами міжнародних ветеринарних 
сертифікатів, виданих державним інспектором ветеринарної медицини або уповноваженим 
лікарем ветеринарної медицини на підставі звернень власника вантажу або уповноваженої ним 
особи. 
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