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Ринок живця 
У кінці другого місяця літа на ринку живця свиней в Україні надалі панує штиль: ціни зберігають 

«спокій» в межах 44-46 грн/кг. Так, закупівельники відзначають стабільність реалізації та 

загальний баланс між попитом та пропозицією на ринку. Звичайно, не обійшло і без впливу 

сезонних чинників. Зокрема, в приморських областях попит активніший за рахунок «притоку» 

відпочиваючих. Тому на тлі недостятніх обсягів пропозиції свинини, в південних регіонах ціна 

закупівлі живця свиней дещо вища. 

Що стосується цінових очікувань, то більшість м’ясопереробників налаштовані на продовження 

безпрецедентного «спокою цін». Так, майже три чверті операторів вважають, що ціна 

наступного тижня, як і цього, варіюватиме переважно в межах 44,5-45 грн/кг. Думки інших 

розділилися. Так, деякі оператори вважають, що ціна може зрости через обмеженість 

пропозиції живця. Вони зазначають, що прирости товарного поголів’я відчутно пригнічені через 

спекотні погодні умови, тож деякі виробники змушені відтерміновувати реаліцію або продавати 

тварин меншою масою. Посилення впливу цього чинника на ціну в другій половині серпня та 

наближення триваліших святкових вихідних може стимулювати приріст цін. З іншого боку, 

компанії-імпортери відзначають, що ціни закупівлі живця та, відповідно, свинини у провідних 

європейських виробників свинини продовжують понижуватись з кроком у 2-3 євроценти/кг на 

тиждень. Тож незабаром внутрішній ринок може перейняти цей тренд, щоб притік імпортної 

свинини не збільшувався. Зазначимо, що ціна на живець в Україні перевищує бар’єрну, яка 

наступного тижня збереже свій рівень (42 грн/кг) через зростання курсу євро. 

Зазначимо, що окремі м'ясопереробники зауважують, що у разі закріплення низхідного 

цінового тренду в провідних країнах ЄС, на внутрішній ринок України знаходитиме не тільки 

свіже, охолодження та морожене м'ясо свиней. Так, оператори не виключають можливості 

покриття дефіциту внутрішнього ринку за рахунок завезення живих свиней забійних кондицій 

як декаду тому. 

 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

тижні

максимальна очікувана ціна мінімальна очікувана ціна

"бар'єрна" ціна фактична ціна, 2018

mailto:o.bond@asu-ua.org


АСУ: аналітичний бріф 
16 липня—27 липня 

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» за 

підтримки Hog Slat Inc. За додатковою інформацією звертайтеся за 

o.bond@asu-ua.org або +380674414680. 

«Наростили»: в Україні побільшало свиней 
Станом на 1 липня 2018-го в Україні налічують майже 6,5 млн свиней. Порівняно з січнем 2018, 
коли свинопоголів'я «не дотягувало» й до 6 млн, за пів року воно зросло до 6 456 тис. свиней. 
Це лише на 5,3% менше ніж на відповідну дату минулого року. Тож за 6 місяців «відставання» 
від торішнього показника скоротилося. 

Кількість поголів'я у присадибних секторі втримується на рівні 3 млн гол. (-9,4%, порівняно 
з 2017). Промисловий сектор і надалі демонструє більшу витривалість, а число свиней у 
сільськогосподарських підприємствах лише на 50 тис. голів (чи 1,4%) менше за відповідний 
показник на початку другого півріччя 2017-го і становить 3,4 млн голів. 

Обсяги вирощування свинини у промисловому секторі ще трохи слабші: за шість місяців свинарі 
отримали 255,1 тис. т приросту живої маси свиней, що на 4% поступається підсумкам 
аналогічного періоду 2017-го. Пропозиція живця відстає сильніше — на 7,9% — і складає 238,6 
тис. т свинини живою вагою. Втім, співвідношення двох згаданих показників (з вирощеного 
приросту на забій спрямували 93,5%), дає привід очікувати на поступове відновлення 
пропозиції свиней забійних кондицій. 

 

АЧС 
 З початку року зафіксували 90 випадків АЧС.  В тому числі на промислових об’єктах—  

ДП ДГ «Городецьке» (Рівненщина), СВК «Дунай» та ТОВ «Україна 2010» (Одеська обл.) 

 Карантинні заходи продовжують діяти у 37 неблагополучних пунктах по АЧС – в 14 областях 

України (Одеській (15), Донецькій (4), Рівненській (3), Тернопільській (2), Черкаській (2), 

Херсонській (2), Сумській (2), Київській (1), Чернівецькій (1), Запорізькій (1), Волинській (1), 

Полтавській (1), Закарпатській (1) та Дніпропетровській (1)).У Росії застрахували від АЧС 2 млн 

свиней. 

 Держпродспоживслужба за січень-червень 2018 року зафіксувала 78 випадків африканської 

чуми свиней (АЧС) проти 77 за аналогічний період минулого року. 

 РФ: на майданчику «РосАгро» в Білгородській області виявили випадок АЧС. 

 Болгарія хоче побудувати паркан на кордоні з Румунією щоб зупинити поширення АЧС. 

Понад 100 спалахів АЧС зареєстрували в Румунії з червня, 46 тис. свиней знищили через 

зараження вірусом. 

 Румунія: спалах на промисловій фермі у провінції Тулча (43 800 свиней). 

 Польща: відбулися протести фермерів, які вимагають скасування забою здорових свиней в 

рамках боротьби з АЧС.  

 

Інші новини галузі 
 В рамках держпрограми часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів учасникам ринку направлять 220,098  млн гривень. 

Зокрема, частково відшкодують вартість будівництва 4-х об’єктів свинарства. 
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