
АСУ: аналітичний бріф 
25 вересня – 5 жовтня 

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» за 

підтримки Hog Slat Inc. За додатковою інформацією звертайтеся за 

o.bond@asu-ua.org або +380674414680. 

Ринок живця 
З початком четвертого кварталу ціна закупівлі свинини живою вагою змінила вектор руху. 
Так, за підсумками попередніх торгів планові котирування послабилися на 0,25-1 грн/кг, а 
середня цінова позначка 40-го тижня втратила півгривні у порівнянні з кінцем вересня. 
За підсумками опитування представників м’ясопереробної галузі, закупівельні ціни на 
«м’ясних» свиней коливаються в межах 47-49 грн/кг. Втім, більшість операторів вважають, 
що наступного тижня цей діапазон понизиться та звузиться. Так, дві третини опитаних 
вважають, що середня ціна закупівлі до кінця першої декади місяця опуститься до 47-
47,5  грн/кг.  
М’ясопереробники зазначають, що холодніші погодні умови позитивно вплинули на 
пропозицію живця з боку промислових виробників: товарні партії стали одноріднішими, 
тварини швидше «доростають» до забійних кондицій. Проте, одночасно з поступовим 
сезонним відновленням пропозиції свинини, попит зазнає протилежних змін. Так, оператори 
відзначають послаблення реалізації через відповідну зміну споживчої активності. Сезонні 
фактори впливу на попит — більша пропозиція альтернативних видів білку (активізація 
подвірного забою худоби та птиці, період активного вилову риби та збору грибів) та 
перерозподіл сімейних бюджетів у підготовці до зими (заготівля городини, наближення 
опалювального сезону) — вже зараз спричинили «просідання» продажів щонайменше на 
10%. 
Втім закупівельники вважають таке послаблення попиту та, відповідно, зсув цін цілком 
закономірним та таким, що відповідає традиційним трендам цього періоду. 
Більшість із них вважають, що сезонний спад  буде досить плавним і, найвірогідніше, 
зупиниться по досягненні літнього рівня цін. Втім, суттєвим чинником тиску на внутрішню 
ціну залишається імпорт та ціни у країнах ЄС, які упродовж вересня послаблювались на 1,5-
2% щотижня. 

  
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018 р. 
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Глобальний ринок м’яса: цінова ситуація у вересні 
Глобальні ціни упродовж вересня були досить мінливими: з одного боку дається в знаки 
низхідний сезонний тренд, з іншого — погодні негаразди та поширення АЧС вносять свої 
корективи.

 
Китай. У наслідок поширення АЧС у Китаї, ціни на ринку свинини суттєво варіюють у різних 
провінціях. Так, заборона транспортування та реалізації живих тварин на ринках у вересні 
поширилась на 16 провінцій (не тільки на вражені, а й на сусідні), що в свою чергу спричинило 
суттєву розбіжність цін на свинину в країні. Втім, з кінця серпня середній рівень закупівельних 
цін у країні перевищує дводоларову позначку, а на початку третьої декади місяця 
встановився на рівні 2,07 дол. США/кг.

 
Бразилія. Ціна на свинину продемонструвала приріст за перший місяць осені: середні 
вересневі котирування у валютному вираженні були на 2% за серпневі. Підйом цін був 
спричинений обмеженою внутрішньою пропозицією свинини через вихід деяких виробників 
з галузі, а також активізацією зовнішніх поставок на початку осені. Зазначимо, що 
«торгівельні війни» між США та Китаєм ставлять бразильських трейдерів у досить виграшну 
позицію. Підтримкою останньої слугує «стриманість» закупівельних цін на свинину в 
порівнянні з іншими країнами: так, у продовж вересня ціни закупівлі свинини живою вагою 
варіювали в межах 0,8-0,9 дол. США/кг. 

 
ЄС. Котирування на європейських ринках упродовж вересня демонстрували поступове 
пониження. Так, за чотири тижні середньозважений рівень цін на свиней забійною вагою у 
країнах співдружності послабилися більш ніж на 6%, досягнувши 1,436 євро/кг. Сезонно 
активніша пропозиція тисне на ціну закупівлі на фоні слабшого попиту, який скоротився через 
завершення сезону барбекю. Окрім цього, «неспокій» на ринку додає і поширення АЧС, 
зокрема у Бельгії, де активність м’ясопереробників скоротилася та «відчутно» вдарила по 
цінах. З іншого боку, ця ситуація дещо пригальмувала темпи спаду цін у Німеччині. 

 
Росія. Ціни на живець свиней також «відчули» прихід осені: під впливом сезонних факторів 
та у наслідок укріплення національної валюти по відношенню до долара США, живець 
упродовж вересня втратив 5 центів/кг, а його у кінці місяця склала 1,85 дол. США/кг живою 
вагою.

 
Північна Америка. Ціни на свиней в Канаді у середині вересня дещо підвищилися у порівнянні 
з початком місяця. Проте середній рівень котирувань поступився вересневим, склавши 0,88 
дол. США/кг забійною вагою. У США ціни на свиней демонстрували упевненіший приріст та 
додали понад 15% за перший місяць осені. Така зміна відбулася під впливом більшої 
активності м’ясопереробників, які зараз повністю завантажили свої потужності. Оператори 
також відзначають зменшення середньої живої ваги тварин забійних кондицій у порівнянні з 
минулим роком. Втім, найбільшого впливу на поставки живця у другій половині вересня мав 
ураган Флоренс, який «прокотився» східним узбережжям США. Через негоду та її наслідки 
м'ясопереробники Північної Кароліни майже тиждень не могли здійснювати закупівлю 
тварин. В наслідок цього, торги на початку вересня велися в діапазоні 1-1,1 дол. США/кг 
забійною вагою, а в кінці ціна кілограму свинини майже сягнула 1,4  дол.  США. 

 

АЧС 
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 За період з початку року зафіксовано 123 випадків АЧС. У 79 випадках захворювання 
зареєстрували у домашніх тварин, в 34 — у диких. Ще в десяти випадках АЧС зафіксували у 
інфікованих об’єктів. Карантинні заходи продовжують діяти у 47 неблагополучних пунктах по 
АЧС – в 9 областях України (Одеській (14), Херсонській (8), Донецькій (5), Київській (6), 
Полтавській (4), Сумській (3), Черкаській (3), Миколаївській (3) та Рівненській (1)). 

 За останні 6,5 року зареєстрували 434 спалахи африканської чуми свиней (АЧС).Найбільша 
кількість випадків АЧС сталася в Одеській і Полтавській областях — по 56 та 44 випадки 
відповідно. Далі йдуть Миколаївська та Чернігівська області — по 34 та 31 випадків, 
та Рівненська область — 30 випадків.Найменша кількість спалахів АЧС була зареєстрована 
у Львівській області — 1 випадок. 

 Представники Єврокомісії позитивно оцінили систему державного контролю та заходи, які 
вживаються для стабілізації епізоотичної ситуації щодо АЧС в Україні. Представники 
місії  Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та 
безпечності харчових продуктів (DG SANTE) працювали в Україні з 25 вересня по 04 жовтня 
2018 року: відвідали Полтавську, Одеську, Рівненську та Волинську області, ознайомилися з 
роботою ряду головних управлінь Держпродспоживслужби, регіональними державними 
лабораторіями, свиноферм, мисливських господарств. 

 Молдова: три нові спалахи АЧС у Штефан-Водському районі. 

 Чехія: свинину з Бельгії, Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі або Румунії 
перевірятимуть на наявність ДНК вірусу AЧС. 

 Польща: міністр сільського господарства наполягає на посиленні депопуляції дикого кабана. 

 Бельгія: менш ніж за місяць з першого виявлення АЧС зафіксували 29 випадків хвороби. Для 
запобігання подальшому поширенню хвороби влада Бельгії має намір знищити всіх 
домашніх свиней в межах зони на півдні країни (близько 4 тис. гол.). 

 Іспанія: окрім контамінованої продукції та міграції дикого кабана небезпеку становить 
людський фактор, в тому числі, через туризм. Президент Асоціації свинарів Іспанії 
(Anprogapor). Мінелі Ігера зауважив загрозу переносу вірусу людиною на одязі, взутті, 
волоссі.  

 Литва: міністр сільського господарства Гедрюс Сурпліс закликав Єврокомісію (ЄК) 
компенсувати литовським фермерам збитки від посухи і африканської чуми свиней (АЧС). На 
його думку, заборона експорту в радіусі десятикілометрової зони, навіть  в разі, якщо 
захворіла одна тварина, — надто жорстке рішення, адже через це обмеження свинарі несуть 
великі збитки. 
 

Інші новини галузі 
 HOG SLAT приєднався до проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Аграрні розписки 

в Україні». Цей фінансовий інструмент дешевший і простіший в адмініструванні, порівняно з 
банківським кредитуванням, заставою виступає майбутня сільськогосподарська продукція 
(урожай чи тварини). Презентація нового для вітчизняного свинарства механізму 
фінансування відбудеться 18 жовтня під час Міжнародного Дня Свиноферми. Очікується, 
перша аграрна розписка в свинарстві буде укладена вже в цьому місяці та 
поширюватиметься на комплекс обладнання виробництва HOG SLAT. 
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