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Ринок живця 
Другий місяць літа для операторів ринку живця почався відносно спокійно та зі стабільними 

котируваннями. Так, і виробники, і переробники відзначають незмінність цін на свинину живою 

вагою у порівнянні з кінцем червня. За їх відгуками, святкові вихідні, як і очікувалося, не 

відзначилися суттєвими сплесками споживчої активності, тож попит та пропозиція живця 

залишилися збалансованими. З огляду на це, незмінність цін на європейських ринках та, 

відповідно, бар'єрної позначки, оператори очікують, що найближчі торги минуть так само 

спокійно і без разючої зміни закупівельних цін. Переробники прогнозують, що ціни закупівлі в 

основному коливатимуться в межах 44,5-45  грн/кг на наступному тижні, тож не варто відкидати 

можливість незначного звуження цінового діапазону за рахунок корегування мінімальної 

цінової позначки. 

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

Торік свинарська галузь спрацювала «в плюс» 
За даними Державної служби статистики України виробництво м’яса свиней у 2017-му році було 

прибутковим. Так, за їх оцінками рівень рентабельності виробництва свинини за минулий рік 

склав 3,5% у середньому по галузі.  

 
Динаміка рентабельності виробництва м’яса свиней сільськогосподарськими підприємствами 

Цей показник відчутно покращився у порівнянні з результатами роботи в 2016-му. Тоді 

промислове свинарство працювало у збиток: рівень рентабельності галузі ДССУ оцінило в мінус 

4,5%. Не зважаючи на позитивний минулорічний результат, відзначаємо його погіршення у 

порівнянні з рекордно прибутковим 2015- м та досить вдалим 2014-м: рівень 

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

ГР
Н

/К
Г

ТИЖНІ

максиамальна очікувана ціна

фактична ціна, 2018

мінімальна очікувана ціна

"бар'єрна" ціна

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

19
9

5

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

%

27 28* 

mailto:o.bond@asu-ua.org


АСУ: аналітичний бріф 
25 червня —6 липня 

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» за 

підтримки Hog Slat Inc. За додатковою інформацією звертайтеся за 

o.bond@asu-ua.org або +380674414680. 

рентабельності сільськогосподарських підприємств, що вирощували свиней, становила 12,7% 

та 5,6%, відповідно. З іншого боку, показники рентабельності свинарства упродовж останнього 

десятиліття були відчутно кращими порівняно з попередньою декадою, хоча й не завжди галузі 

вдавалося утримувати його вище нуля. 

За шість місяців Україна імпортувала 8,4 тис. т свинини 
Упродовж січня-червня до України надійшло 8,4 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого 

м’яса свиней сукупною вартістю 15,4 млн дол. США. Така інформацію оприлюднила Державна 

фіскальна служба України за даними митної статистики. 

Трійка основних постачальників м’ясної сировини до України не змінилася: як і торік основна 

частка (майже 56% за першу половину 2018-го) імпортованої свинини припадає на поставки з 

Німеччини, Нідерландів та Данії. Щоправда перша з них дещо послабила «хватку», 

поступившись лідерство у трійці постачальникам з Нідерландів (понад 20% завезеної свинини). 

Данія також покращила свої позиції на українському ринку порівняно з попереднім роком 

(19,4% цьогоріч проти 15,5% у 2017-му), особливо за рахунок активності у червні, практично 

зрівнявшись з Нідерландами.  

Ці три постачальники у першому півріччі 2018-го завезли в Україну трохи більше половини 

свинини закордонного походження, решта поставок припадає на інших імпортерів. Звичайно, в 

основному імпортна свинина надходить на внутрішній ринок з країн Європи. Проте не тільки 

країни ЄС ховаються під категорією «інші». Так, з минулого року в Україну періодично надходить 

канадська свинина. Зокрема, морожені лопатки, окости та їх відруби. У січні-квітні ці частини 

надходили до України по 1,77-2 дол. США/кг, у травні — по 1,68 дол. США/кг, а минулого місяця 

їх митна вартість коливалася між 1,66-1,68 дол. США/кг. Надходили з Канади й дорожчі свинячі 

частини: у травні та червні надійшли інші морожені частини по 2,39 та 2,59 дол. США/кг. 

Проте не тільки канадська свинина «причалювала» до одеських портів. Зокрема, чутки про 

надходження м’яса свиней з Бразилії підтвердилися: у травні та червні до України «допливли» 

вантажі з мороженою свининою по 2,42 дол. США/кг. 

АЧС 
 З початку року зафіксували 77 випадків АЧС. Карантинні заходи продовжують діяти 

у 25 неблагополучних пунктах по АЧС – в 13 областях України (Одеській (9), Донецькій (4), 

Київській (2), Тернопільській (3), Черкаській (2), Чернівецькій (1), Рівненській (1), Запорізькій 

(1), Волинській (1), Полтавській (1), Закарпатській (1), Дніпропетровській (1) та Сумській (1)).  

 У Росії застрахували від АЧС 2 млн свиней. 

 Влада Польщі передумала будувати паркан на кордоні з Білоруссю, який повинен був 

зупинити міграцію диких кабанів. Міністр рільництва і розвитку села виступив проти 

спорудження паркану на кордоні з Україною, Білоруссю, Литвою та РФ.  

 Румунія: спалах АЧС на свинофермі. На першому етапі в господарстві заб'ють безкровним 

способом 600 свиней, проте якщо упродовж наступних двох тижнів виникнуть нові спалахи 

АЧС — знищать все поголів'я компанії, що налічує 45 тис. голів. 

Інші новини галузі 
 Виробники та торгівці м’ясом у Франції та м’ясопереробники Іспанії потрепають 

від  атак активістів з об'єднань із захисту тварин 
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