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Ринок живця 
Ціни закупівлі свиней у першу декаду листопада продовжили падіння та навіть дещо його 

прискорили. За підсумками моніторингу цін на ринку живця, середня позначка на свиней 

забійних кондицій понизилася більш ніж на 3% у порівнянні з показником попереднього тижня.  

На початку листопада діапазон закупівельних цін на свинину живою вагою понизився до 43-

44,5  грн/кг. Хоча і верхня, і нижня межі опустилися на 1 грн/кг, вже упродовж 45-го тижня з 

різних частин України лунали нижчі цінові пропозиції як з боку переробників, так і з боку 

виробників свинини. Закупівельники в свою чергу пояснюють таку ситуацію перевищенням 

наявних обсягами товарного поголів’я попиту на нього. З огляду на це, представники 

м’ясопереробної галузі вважають, що наступного тижня максимальна цінова позначка може 

зрівнятися з «бар’єрним» рівнем цін (44 грн/кг), а нижній поріг цін опуститься до 42 грн/кг. 

 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Так, оператори відзначили суттєве послаблення попиту як з боку кінцевого споживача, так і з 

боку м’ясокомбінатів. При цьому, якщо млява купівельна активність населення пояснюється 

сезонними чинниками (збільшення витрат на комунальні послуги, присадибний забій худоби та 

птиці, збір грибів та вилов риби), то зміну настроїв виробників м’ясних та ковбасних виробів 

пов’язують з частковою переорієнтацією на дешевшу сировину (курятину, імпортний свинячий 

жир та морожену свинину в елементах). 

З іншого боку, внутрішня ціна вже цього тижня опустилася нижче ціни входу імпорту, яка у 

відповідь на низьковолатильні коливання на європейському ринку упродовж жовтня та на 

початку листопада зупинилася на рівні 44 грн/кг. Водночас, від виробників свинини все частіше 

лунають зауваження, що нинішня ціна в умовах здороження кормів ставить під питання 

окупність виробничих витрат. 

Зазначимо, що на початку осені гравці ринку не очікували послаблення цін нижче «літнього» 

мінімуму. Тому така зміна ситуації та прискорення падіння цін навіть дещо дезорієнтувало 

операторів. Втім, з огляду на останнє, окремі м’ясопереробники не виключають стрімкішого 

відновлення закупівельних цін по мірі наближення до зимових свят. 
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Ціни на свинину в світі: жовтневі тренди глобальних гравців 
Жовтень традиційно вважається одним з найважчих періодів для свинарів: сезон пікніків-
барбекю вже позаду, а до зимових свят ще далеко. Водночас, холодніші погодні умови 
сприяють кращому апетиту в тварин, тож пропозиція свиней забійних кондицій сезонно 
збільшується. Однак, окрім сезонності на ціну має вплив низка інших чинників. Про те, в яких 
цінових обставинах працювали оператори країн-флагманів глобального ринку свинини, 
дізнаєтеся в огляді, який підготували аналітики Асоціації «Свинарі України». 

Ціни на ринку свинини ЄС минулого місяця поступалися торішнім жовтневим 
котируванням, коли кілограм такого м'яса в середньому коштував 1,51 євро/кг 
(забійна вага). У відповідний період цього року ціни закупівлі коливалися 
в межах 1,38−1,43 євро/кг чи 1,41 євро/кг у середньому. З іншого боку, протягом 

другого місяця осені європейські котирування відчували трохи «повільніший» зсув 
цін у бік пониження — близько 1% на тиждень в середньому. Так, найбільше сезонні низхідні 
тренди відчутні в «курортних» країнах Південної Європи (Іспанії, Італії, Франції). У країнах 
Центральної Європи, навпаки, по-осінньому активна пропозиція живця зустріла досить жвавий 
попит. Тож ціни на свинину в Данії, Німеччині та Нідерландах та навіть у Бельгії, де на ринкову 
ситуацію особливо впливає побоювання операторів подальшого поширення АЧС, упродовж 
аналізованого періоду зазнавали незначних коливань — мінус 2−4 євроценти/кг. 

У Північній Америці, навпаки, ціни на свинину не поступалися їх рівню у жовтні 
попереднього року. Так, у Канаді підйом, який почався у вересні, відбився 
на жовтневих котируваннях: середня ціна закупівлі свиней забійною вагою 
склала 1,19 дол. США/кг, що на 6% вище за середньомісячну ціну роком раніше. 

Однією з причин такої зміни є менша пропозиція м’яса свиней та товарних поросят 
як на внутрішньому ринку, так і на експорт. З іншого боку, експерти відзначають, 
що канадські котирування, як і ціни на свинину в США знаходяться під тиском 
тарифів на поставки американської свинини до Китаю та Мексики. Не зважаючи 
на це та рекордні обсяги обсяги забою, середня закупівельна ціна жовтня 

у Сполучених Штатах цього року практично зрівнялася з торічним минулорічним 
показником, зупинившись на 1,33 дол. США/кг. Оператори відзначають, що рекордна 
пропозиція свинини на внутрішньому ринку зустрічає досить сильний попит як з боку 
м’ясопереробників, так і з боку трейдерів. Останні, в супереч тарифним бар'єрам, за вісім 
місяців 2018-го експортували на 1% більше свинини та продукції з неї, ніж торік (1,63 млн т), 
чи на 3% більше ніж торік у грошовому вираженні (4,32 млрд дол. США). 

Експерти та представники Міністерства сільського 
господарства Китаю відзначили, що продовження поширення АЧС в країні 
не мало значного впливу на ціни закупівлі живця. Хоча обмеження 
на транспортування тварин у провінціях поширення спричиняє послаблення цін, їх 

зміну «врівноважує» підйом котирувань у вільних від хвороби регіонах, 
що залежать від поставок свинини. Тож упродовж жовтня середні по країні ціни втратили лише 
6 центів/кг, зупинившись на рівні 2,01 дол. США/кг на початку третьої декади місяця. Проте, по 
мірі наближення до кінця року та підготовки до зимових національних свят дисбаланс 
пропозиції та попиту свинини у різних частинах країни може стати причиною швидшого підйому 
закупівельних цін. 
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Ціни на свинину в Бразилії цього року в більшій мірі залежать від обмеженості 
пропозиції свинини, аніж від сезонних трендів. Так, звичну стабільність цін 
у жовтні цього року замінив їх висхідний рух: підтримкою для цін слугує слабка 
реалізація свинини як на внутрішньому ринку, так і на експорт (356 тис. т чи на 

13% менше ніж у січня-вересні 2017-го) через скорочення кількості операторів 
у галузі через високу собівартість виробництва. Якщо на початку жовтня ціни закупівлі живця 
в країні перетнули «психологічний рівень» у 1 дол. США/кг, то у його другій половині вони 
піднялися до 1,1 дол. США/кг. 

У Росії, яка нещодавно частково відкрила доступ на ринок для дев’яти 
бразильських постачальників, сезонне послаблення цін проявилося відчутніше: 
середньомісячна позначка у жовтні понизилася до 1,68 дол. США/кг чи на 10% 
у порівнянні з вересневим показником. Втім, низхідний рух цін обмежився лише 

першою половиною місяця, тож у третій декаді жовтня показник відновився 
та зрівнявся з котируваннями на його початку — 109 руб/кг живою масою. 

Сезонні тренди позначилися і на мексиканській свинині: у жовтні ціна кілограму 
свинини живою вагою була у середньому на 10% дешевшою ніж у вересні 
та становила 1,49 дол. США/кг. З іншого боку, роком раніше цей показник був 
майже на 9% нижчим — 1,37 дол. США/кг. Підтримкою внутрішніх цін на свинину 

цього року слугує сильний попит на тлі скорочення обсягів поставок свинини зі США. 

Середні ціни закупівлі свиней забійних кондицій в окремих країнах світу, вер.-жовт. 2018 р. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними pig333.com, European Commission 

*-ціни за забійну вагу 
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АЧС 

 За період з початку року в Україні зафіксували 131 випадок АЧС. Карантинні заходи 
продовжують діяти у у 45 неблагополучних пунктах по АЧС  10 областей України:  
в Одеській  (14), Херсонській (10), Київській (5), Донецькій (5), Миколаївській (4), Полтавській 
(2), Рівненській (2), Сумській (1), Чернігівській (1) та Чернівецькій (1). 

 В Україні спробують відновити майже зниклу через АЧС породу свиней – миргородську. 
Наприкінці літа 150 свиноматок, 10 кнурів і молодняк поросят цієї породи ліквідували через 
спалах АЧС. Щоб відновити породу, яка опинилася на межі зникнення, науковці 
Полтавського інституту свинарства та агропромислового виробництва Національної 
академії наук України планують викупляти в людей свиней миргородської породи. 

 Китай: станом на 9-те листопада в країні зафіксували 63 спалахи АЧС в 14 провінціях. 

 На початку листопада в Міністерстві сільського господарства Тайваню повідомили 
про наявність вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у китайській ковбасі, виробництва 
дочірньої компанії WH Group.  Для компанії WH Group ці твердження є досить серйозними, 
оскільки вони означають, що інфіковані вірусом АЧС свині до цих пір потрапляють до 
м'ясокомбінатів. 

 Польща: загальна кількість спалахів сягнула 3 000, а за останні два місяці зафіксували 223 
випадки. Тим часом влада країни подала заяву до Європейської комісії про зняття 
карантинних обмежень з деяких територіальних одиниць, де осередків захворювання не 
фіксували більше року. 

 США прийняли рішення про відновлення імпорту польської свинини з 16 об'єктів без будь-
яких обмежень. Про це та про появу експортних можливостей для трьох інших польських 
м’ясопереробних підприємств заявив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф 
Ардановскі. 

 Латвія: кількість випадків АЧС зменшується. В цьому році в Латвії АЧС констатували на 10 
свинофермах, де ліквідували в загальному 16,7 тис. свиней (на 2 тис. голів менше ніж торік). 
Зменшується і кількість і кількість випадків захворювання у дикій фауні: в цьому році станом 
на 26 жовтня АЧС виявили у 789 диких тварин, тоді як за той же період 2017 року — у 1131 
кабана.  

Інші новини галузі 

 Відтепер ветеринарні документи на живих тварин будуть видавати лише після перевірки 
транспортних засобів та умов транспортування.  У разі, якщо транспорт або умови 
перевезення не відповідають Правилам транспортування тварин, зокрема в частині 
дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи 
видаватися не будуть. 
Про це йдеться у наказі Держпродспоживслужби «Щодо випадків недотримання правил 
транспортування тварин» № 887 від 31.10.2018. 

 

mailto:o.bond@asu-ua.org
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://pigua.info/uk/post/news/v-ukraini-sprobuut-vidnoviti-majze-zniklu-cerez-acs-porodu-svinej
http://pigua.info/uk/post/news/v-ukraini-sprobuut-vidnoviti-majze-zniklu-cerez-acs-porodu-svinej
http://pigua.info/uk/post/news/v-ukraini-sprobuut-vidnoviti-majze-zniklu-cerez-acs-porodu-svinej
http://pigua.info/uk/post/news/v-ukraini-sprobuut-vidnoviti-majze-zniklu-cerez-acs-porodu-svinej
http://pigua.info/uk/post/news/v-ukraini-sprobuut-vidnoviti-majze-zniklu-cerez-acs-porodu-svinej
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gO383FN6XS89neIm_MIU6nTPKvoY9AQE&hl=en&ll=45.53721974409524%2C109.0659408125&z=3
http://pigua.info/uk/post/news/acs-u-kitai-wh-group-pid-nagladom-59-spalahiv
http://pigua.info/uk/post/news/acs-u-kitai-wh-group-pid-nagladom-59-spalahiv
http://pigua.info/uk/post/news/acs-u-kitai-wh-group-pid-nagladom-59-spalahiv
http://pigua.info/uk/post/news/acs-u-kitai-wh-group-pid-nagladom-59-spalahiv
http://pigua.info/uk/post/news/acs-u-kitai-wh-group-pid-nagladom-59-spalahiv
http://pigua.info/uk/post/news/polsa-poprosila-evrokomisiu-castkovo-znati-obmezenna-sodo-acs
http://pigua.info/uk/post/news/polsa-poprosila-evrokomisiu-castkovo-znati-obmezenna-sodo-acs
http://pigua.info/uk/post/news/polsa-poprosila-evrokomisiu-castkovo-znati-obmezenna-sodo-acs
http://pigua.info/uk/post/news/polsa-poprosila-evrokomisiu-castkovo-znati-obmezenna-sodo-acs
http://pigua.info/uk/post/news/ssa-znali-zaboronu-na-import-polskoi-svinini
http://pigua.info/uk/post/news/ssa-znali-zaboronu-na-import-polskoi-svinini
http://pigua.info/uk/post/news/ssa-znali-zaboronu-na-import-polskoi-svinini
http://pigua.info/uk/post/news/ssa-znali-zaboronu-na-import-polskoi-svinini
http://pigua.info/uk/post/news/latvia-kilkist-vipadkiv-acs-zmensuetsa
http://pigua.info/uk/post/news/latvia-kilkist-vipadkiv-acs-zmensuetsa
http://pigua.info/uk/post/news/latvia-kilkist-vipadkiv-acs-zmensuetsa
http://pigua.info/uk/post/news/latvia-kilkist-vipadkiv-acs-zmensuetsa
http://pigua.info/uk/post/news/latvia-kilkist-vipadkiv-acs-zmensuetsa
http://www.consumer.gov.ua/News/4606/Veterinarni_dokumenti_vidavatimutsya_tilki_pislya_perevirki_umov_transportuvannya_zhivikh_tvarin

