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Ринок живця

грн/кг

Ціни закупівлі на живих свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого
тижня листопада. Так, за підсумками щотижневого моніторингу середня ціна на свинину живою
вагою цього тижня втратила 1 грн/кг (2,2%) та понизилася до 44,2 грн/кг.
Ближче до середини місяця низхідний рух на ринку живця посилився. Послаблення цін закупівлі
мало більш повсюдний характер, а виробники скорегували свої ціни реалізації на 0,5-2 грн/кг у
бік пониження. Тож упродовж 46-го тижня товарні партії свиней реалізовували переважно по
43-45 грн/кг.
Очікування щодо динаміки закупівельних цін на живець свиней у другій половині місяця
неоднозначні. Так, частина представників м’ясопереробної галузі прогнозує подальше
послаблення цін закупівлі. Зокрема, згідно опитування серед учасників Асоціації
«М’ясопереробної галузі», близько третини закупівельників передбачає пониження
мінімальної ціни закупівлі до 42 грн/кг. З іншого боку, більшість опитаних вважає, що наступного
тижня ціна залишатиметься на досягнутому рівні — варіюватиме в межах 43-45 грн/кг.
Підтвердженням цього, на думку виробників свинини, є готовність переробників заздалегідь
бронювати товарні партії на наступний тиждень. Водночас, надходження заявок на додаткові
об’єми з боку закупівельників, хоча поки має епізодичний характер, проте може слугувати
першим сигналом пожвавлення, яке очікується у кінці листопада.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019 рр.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ
*-прогноз

Імпортної свинини поменшало
За даними митної статистики ДФСУ імпорт охолодженого та мороженого м’яса свиней до
України склав 20,46 тис. т сукупною вартістю 39 млн дол. США. Це на 12,5% менше за натуральні
обсяги імпорту свинини за аналогічний період минулого року та мінус 9,7% у валютному
вираженні.
Так, пропозиція імпортної свинини за аналізований період цього року менша ніж минулого
майже на 3 тис. т через помірні обсяги імпорту свинини упродовж вересня-жовтня. Протягом
двох осінніх місяців до України завезли трохи більше 4 тис. т м’яса свиней, що практично
дорівнює обсягам імпорту свинини у вересні 2018-го. Крім цього, зовнішньоторгове сальдо по
свинині цьогоріч, хоч і від’ємне, проте майже на 5 млн менше — мінус 35 млн дол. США проти
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майже 40 у січні-жовтні минулого року. Звичайно, експорт свинини з України важко назвати
дуже активним, проте протягом десяти місяців закордон спрямували майже 1,79 тис. т чи на
1,7% більше ніж за весь 2018-й та майже на 16% більше ніж за відповідний період.
Відбулися і деякі зміну в географії зовнішньої торгівлі. До трійки основних постачальників м’яса
свиней окрім Польщі та Німеччини, «потіснивши» Данію, приєдналися Нідерланди. Що
стосується ринків збуту, то вони й надалі залишаються обмеженими в умовах поширення АЧС в
країні. Проте, до звичний Гонконгу та В’єтнаму цьогоріч додалися ОАЕ, куди спрямували майже
31% експортованої свинини. Що стосується Грузії, куди торік спрямували понад п’яту частину
зовнішніх поставок свинини, то цьогоріч поставки не такі активні, а тамтешні імпортери
«переключилися» на закупівлю живих тварин. Так, за 10 місяців 2019-го до сусідньої країни
відправили понад 1 тис. т свинини живою масою сукупною вартістю 1,58 млн дол. США, що
перевищує минулорічні обсяги поставок свиней як в натуральному, так і в грошовому вимірах.

АЧС
•
•
•
•
•

Україна: за період з початку року зафіксували 50 випадків АЧС. Карантинні заходи
продовжують діяти в 7 неблагополучних по АЧС пунктах 5 областей України: у Запорізькій (2),
Полтавській (2), Миколаївській (1), Львівській (1) та Житомирській (1).
Південна Корея: масове знищення 47 тис. свиней на кордоні між Південною та Північною
Кореєю може далі поширити вірус африканської чуми свиней. Через сильні дощі на місці
захоронення рештків, у річкову воду потрапила кров тварин.
Індонезія: ДНК АЧС виявили у зразках, відібраних у 4 тис. свиней, убитих внаслідок спалаху
класичної чуми свиней.
Бельгія: перший підтверджений випадок з серпня. 28 жовтня вірус АЧС виявили в рештках
дикого кабана, що помер більше 6 місяців тому.
Австралія: уряд країни створює відомство, що буде займатись контролем поголів’я та стану
здоров’я диких кабанів щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней. Новий орган
буде називатися Національний координатор диких кабанів.

Інші новини галузі
•

•

•
•

ВРУ в другому читанні прийняла Держбюджет-2020. Як раніше повідомляло Міністерство

економіки, торгівлі та аграрної політики, на підтримку аграрного сектора планувалося
витратити 8,4 млрд грн, з яких 2,5 млрд — на державну підтримку галузі тваринництва,
зберігання та переробки сільгосппродукції.
ВРУ прийняла в першому читанні законопроект №2178-10 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
Законопроект не допускає купівлю с/г земель юридичними особами, бенефіціаром яких є
іноземці до 1 січня 2024 року, а також передбачає обмеження на сукупну площу земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина
та юридичної особи: не більше 35% с/г земель об'єднаної громади, 8% с/г земель області та
0,5% с/г земель України.
Під час інвентаризації сільгоспземель до земельного кадастру внесли 500 тис. гектарів
земель.
За ініціативи АСУ та Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин в Україні починається
експеримент з татуювання поросят віком до 4 місяців на двох свиногосподарствах Київської
області. У рамках експерименту перевірятимуть 2 методи татуювання поросят: нанесення
тату на вухо та стегно.
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