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Ринок живця 
Закупівельні ціни на свиней забійних кондицій у середині листопада продовжили «зсув». Так, 

за попередніми оцінками операторів середня ціна закупівлі цього тижня послабилася ще на 

1,25% та наближається до 43 грн/кг. Втім, таке послаблення не таке сильне, як минулотижневе 

просідання на 3%. 

З огляду на вповільнення темпів падіння цін, виробники свинини сподіваються, що надалі ціни 

якщо не змінять вектор руху, то хоча б закріпляться на досягнутому рівні в межах 42-44 грн/кг. 

Більшість переробники у свою чергу очікують, що наступного тижня ціни на свинину живою 

вагою коливатимуться в вужчому діапазоні — 42-43 грн/кг. Проте є і такі, що прогнозують 

пониження мінімальної цінової позначки нижче вказаного рівня. 

З іншого боку, європейські котирування залишаються на досягнутому рівні, а тамтешні 

оператори очікують на передсвятковий підйом цін у відповідь на досить активний попит з боку 

закупівельників. Хоча попередні прогнози пожвавлення закупівлі підтвердилися, на 

європейських цінах це ще не відбилося. З іншого боку, така стабільність не дає рівню 

«бар’єрних» цін опускатися нижче 44 грн/кг, на якому він тримається вже півтора місяці. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Довгоочікувана позитивна динаміка у промисловому 

свинарстві 
За даними ДССУ станом на 1-ше листопада сільськогосподарські підприємства утримують 3,43 

млн свиней. Хоча суттєвої зміни кількості свиней у промисловому свинарстві упродовж жовтня 

не відбулося, сектор демонструє 1,2% приріст у порівнянні з чисельністю цих тварин на початок 

відповідного місяця минулого року, яке тоді становило 3,9 млн голів.  

Кількість поголів’я свиней у господарствах населення, навпаки, «відстає» від минулорічної 

чисельності на 8,3% чи 272 тис. голів. При цьому протягом жовтня їх кількість зменшилася на 

1,3% та опустилася нижче тримільйонної позначки. Варто зауважити, що така зміна спричинена 

не тільки поширенням АЧС (минулого місяця у господарствах населення зафіксували 4 спалахи 

проти 9 випадків у жовтні минулого року), а й сезонною активізацією присадибного забою. 
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До кінця року імпорт свинини може сягнути 30 тис. т  
Імпорт свинини цьогоріч пожвавився у наслідок зменшення внутрішньої пропозиції. Як 

наслідок, внутрішні ціни на цей вид м’яса були вищими за «розцінки» на сировину іноземного 

походження. Так, за даними ДФСУ у січні-жовтні до України надійшло 23,4 тис. т свіжого, 

охолодженого та мороженого м’яса свиней з-за кордону сукупною вартістю 43,2 млн дол. США. 

Тож ще до кінця року обсяги імпорту свинини учетверо перевищили минулорічні обсяги. 

Враховуючи середньомісячні активність завезення свинини упродовж другого півріччя, 

сукупний річний імпорт такої м'ясної сировини може сягнути 30 тис. т. 

Так, за даними митної статистики в червні імпортна активність суттєво пожвавилася у порівнянні 

з початком року, а з другої його половини до України щомісяця надходило 3,5-4 тис. т свіжої, 

охолодженої та мороженої свинини. З урахуванням цього, за збереження поточного рівня 

активності імпортерів річні обсяги поставок свинини з-за кордону можуть «впритул» 

наблизитися до позначки 30  тис. т. З іншого боку, внутрішні закупівельні ціни на свинину живою 

вагою на початку листопада опустилися нижче «бар’єрної» позначки — прохідної ціни для 

свинини європейського походження. Це може дещо послабити зацікавленість вітчизняних 

операторів у імпортній сировині. 

 

 
Помісячна динаміка імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) та 

його товарна структура у січні-жовтні 2018 р. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ, sfs.gov.ua 

Що стосується товарної структури імпорту свинини, то вона цього року відчутно 

урізноманітнилась. Зокрема, у 2017-му понад дві третини сукупних обсягів імпорту свинини 

припадало на морожену сировину, а 60% свинини, яку завозили до України була 
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представлена свинячими тримінгами. При цьому питома вага охолодженої свинини не 

перевищувала 20%. Цього року охолоджені півтуші складають п’яту частину від імпорту 

свинини, ще 28% приходиться на охолоджену свинину в елементах. Морожене м’ясо свиней 

складає в товарній структурі імпорту менш ніж половину. Інша обвалена заморожена свинина 

(УКТ ЗЕД  0203 29 59) досі користується популярністю серед вітчизняних м’ясопереробників, 

проте все частіше під цим кодом постачають не тримінги, а обвалені корейка, шия, лопатка чи 

окіст. 

АЧС 

 За період з початку року в Україні зафіксували 132 випадок АЧС. Карантинні заходи 
продовжують діяти  у 33 неблагополучних пунктах по АЧС  9 областей України: у Херсонській 
(8), Одеській (7), Київській (5), Донецькій (5), Миколаївській (3), Рівненській (2), Сумській (1), 
Чернігівській (1) та Чернівецькій (1). 

 Цьогоріч симуляційні вправи з управління спалахом АЧС, які організовувала АСУ спільно з 
ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Підвищення обізнаності щодо АЧС в України: ІІ етап», 
провели у 10-ти областях України. Усього за рік участь у подіях взяли понад 400 осіб, — 
фахівців Держпродспоживслужби та ветеринарів свиногосподарств. 

 Іспанський дослідник Хосе Мануель Санчес Візкайно оголосив, що свинарство нарешті 
отримає вакцину проти вірусу АЧС: вакцина від вірусу з'явиться, принаймні, через півтора-
два роки. 

 Китай: Міністерство сільського господарства підтвердило виявлення вірусу АЧС у регіоні з 
найвищим рівнем виробництва свиней та найбільшим показником споживання свинини в 
країні — провінції Сичуань. Це вже 18-та провінція, яка постраждала від АЧС. 

 Німеччина: поблизу німецько-бельгійського кордону на території федеральної землі Баден-
Вюртемберг упродовж трьох днів відбувалися великомасштабні навчання з протидії 
поширенню АЧС. У навчаннях взяли участь близько 300 співробітників Мінсільгоспу, 
ветеринарних служб, лісового господарства та мисливських об'єднань. 

Інші новини галузі 

 М. Мартинюк: «Мінагрополітики підкорегує механізм нарахування по програмам державної 
підтримки аграріїв». 

 У Білорусі можуть ввести держрегулювання цін на м'ясо, якщо вони продовжуватимуть 
рости. 

 Наприкінці жовтня в Україні була оформлена перша «м'ясна» аграрна розписка Нею 
скористалося фермерське господарство «ВЕРХ» у Яворівському районі на Львівщині.. Воно 
отримало фінансування в рамках комплексної Програми підтримки та розвитку 
агропромислового виробництва, яка реалізується Департаментом агропромислового 
розвитку Львівської ОДА та Львівським обласним фондом підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі. Позичальник планує спрямувати кредитні кошти 
на збільшення поголів'я свого стада та на вирішення інших важливих виробничих питань. 

 Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ) повідомила про 7 нових випадків 
класичної чуми свиней у Бразилії.  
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