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Ринок живця 
Перший тиждень вересня приніс виробникам свинини хороші новини: середня ціна на живець 

зросла майже на 2%. Так, тижнем раніше постачальники свиней забійних кондицій розписали 

товарні партії на 0,25-1,5 грн/кг дорожче. Тоді закупівельники демонстрували підвищену 

активність, деякі з них замовляли додаткові обсяги. Утім, в умовах обмеженої пропозиції 

свинини живою вагою не усім вдалося збільшити обсяги заготівлі. Особливо, з урахуванням 

того, що пониження температур ще не встигло відзначитися на середньодобових приростах 

тварин. В наслідок цього, на початку осені діапазон закупівельних цін піднявся до 47-49 грн/кг, 

а в західних регіонах та на Півдні країни подекуди ціни були вищими. 

Наступного тижня м’ясопереробники очікують консолідації цін в межах 48-49 грн/кг, проте 

окремі оператори не виключають що верхня межа цін сягне 50 грн/кг. Хоча підвищення 

валютних курсів підтримують внутрішні ціни на високому рівні, гравці ринку відзначили 

послаблення цін на свинину в Німеччині. На їхню думку, це коливання незабаром мають 

«підхопити» й інші європейські країни, тож «бар’єрна» цінова планка на наступному тижні буде 

дещо нижчою. З іншого боку, м’ясопереробники відзначають, що динаміка закупівельних цін 

відповідає їх традиційним сезонним змінам, тож вже у другій половині місяця вони очікують на 

зміну вектору їх руху.  

Цінова ситуація упродовж другого тижня осені обіцяє бути дещо спокійнішою порівняно з 

попереднім. Так, ціни закупівлі свиней забійних кондицій консолідувалися в межах 47,5-

49,5  грн/кг. Окільки підвищення цін носило переважно епізодичний характер, середня цінова 

позначка додала менш ніж піввідсотка у порівнянні з початком вересня. Тим не менш, очікувана 

середня ціна на початку другої декади осені подолала рівень 48,5 грн/кг.  

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

За літо Україна імпортувала 10,5 тис. т свинини 

За три літні місяці імпорт свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней склав 10,5 тис. т 
(у 8 разів більше ніж за відповідний період минулого року). Здобутки за січень-серпень 2018-го 
— 15,7 тис. т імпортної сировини (у 7,5 разів більше, порівняно з аналогічним періодом 
2017- го). Ці об'єми коштували підприємствам-імпортерам майже 30 млн дол. США.  
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Наразі спостерігаємо пожвавлення надходження свинини з-за кордону та скромніший експорт.  

 

Помісячна динаміка імпорту свіжого, охолодженого та мороженого м’яса  

свиней за січень-серпень 2018 р., тис. т 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ та митної статистики ДФСУ 

За січень-серпень 2018-го на зовнішні ринки, — переважно Гонконг, В’єтнам та Грузія, — 
спрямували 1,3 тис. т, що на 3 тис. т менше ніж за відповідний період 2017-го). Поштовхом 
цьому стала слабша пропозиція свинини в середині країни ніж торік та наближеність внутрішніх 
цін до європейських. Тим не менш, за оцінками українських та міжнародних аналітиків, 
внутрішнє виробництво «закриває» потребу вітчизняного ринку в свинині більш ніж на 90%. Це 
означає, що споживачі споживатимуть переважно вітчизняне м'ясо свиней. А основними 
реципієнтами «закордонної» свинини виступають м'ясопереробники, які оптимізують витрати 
на сировину. 

Глобальний ринок м’яса: ціни послаблюються 
Порівняно з 2017-м, цьогоріч ціни на глобальному ринку м'яса слабші. Про це свідчить 
помісячна зміна індексу цін FAO на м’ясо. Так, у серпні показник дещо підвищився у порівнянні 
з липневим рівнем, проте на 4,6 відсоткових пункти відстає від минулорічного рівня. Своєю 
реабілітацією в останній місяць літа індекс завдячує зокрема і пожвавленню попиту на свинину 
з боку Китаю та укріпленню закупівельних цін серед основних європейських виробників 
свинини. 

 
ЄС. Відчутний вплив на пропозицію свиней на європейських ринках мала літня спека. 
Починаючи з другої декади серпня тамтешні ціни «рушили» вгору, у відповідь на жвавий попит 
з боку заготівельників. Наприкінці літа цінова позначка сягнула 1,54 євро/кг забійною вагою 
(+5% за 4 тижні). Країни-учасниці ЄС поступово нарощують виробництво, про що свідчить вища 
ціна на 10% у минулому році.  При цьому, експорт за першу половину 2018-го був досить 
млявим і не став надто активною підтримкою для закупівельних цін. 

 
Бразилія. Жвавіший експорт та активніший попит переробників висхідному руху закупівельних 
цін на живець. Та вони все ж «не дотягують» до рівня котирувань минулорічного серпня: 0,75-
0,9 дол. США/кг — у 2018-му, проти 1,2-1,3 дол. США/кг — у 2017-му. У більшій мірі це наслідки 
заборони поставок свинини до Росії. Минулоріч туди направили близько 40% сукупних обсягів 
експорту свинини з Бразилії. 
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Росія. Упродовж другого та третього кварталів цінова ситуація покращується. Так, у середині 
серпня ціни на свиней забійних кондицій склали 123 руб./кг (максимум за останній рік, +12% до 
рівня 2017-го). 

 
Китай. Не дивлячись на скромніший імпорт свинини, ціни в 2018-му у Піднебесній були 
нижчими ніж роком раніше. Та, виявлення та поширення АЧС у країні стимулювало відновлення 
внутрішніх котирувань. Заборона перевезення живих свиней з АЧС-позитивних регіонів відчутно 
послабило пропозицію та сприяло зростанню цін. В середньому по країні вони додали 7% 
упродовж серпня та перетнули позначку у 2 дол. США/кг. Експерти очікують, що на цьому 
висхідний рух цін не зупиниться. 

 
США. Тут ціни на свинину зазнали найвідчутнішого послаблення. У серпні 2017-го закупівля 
варіювала в межах 1,4-1,8 дол. США/кг, то у 2018-му — за кілограм свинини давали менше 1 
дол. США. Тиску на конкурентоспроможність американської свинини додають зростання 
внутрішнього виробництва, зміна митних тарифів з боку Китаю (50% до митної вартості 
імпортованого продукту) та Мексики (10%, відповідно) у відповідь на аналогічні заходи з боку 
Штатів. Тож, свинарям у США зараз непереливки.   

 
Канада. Оскільки цінова ситуація на цьому ринку часто перекликається зі США, в серпні 
канадські котирування «провалилися» до 0,8 дол. США/кг. Хоча оператори Канади мають 
суттєву перевагу, порівняно з колегами зі США, зокрема через відсутність додаткових мит на 
зовнішніх ринках, все ж «тарифні війни» не оминули і їх. 
 

АЧС 
 За період з початку року зафіксовано 117 випадків АЧС, в тому числі — в ПСП «Дзвеняче» 

(Київська обл.), ДПДГ інститут рису НААНУ та ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» (Херсонська обл.). 

 Карантинні заходи продовжують діяти у 42 неблагополучних пунктах по АЧС  9 областей 
України: в Одеській (14), Херсонській (8), Донецькій (5), Сумській (4), Полтавській (3), 
Київській (3), Черкаській (2), Миколаївській (2) та Рівненській (1)). 

 У Херсоні через спалах африканської чуми свиней прийняли рішення про заборону торгівлі 
м’ясом та м’ясопродуктами на території ринкових містечок КП «Херсонський комунальний 
ринок» та обслуговуючого кооперативу «Комунальний ринок».  

 Асоціація «Свинарі України» спільно з Універсиетом Пердью (США) та 
Держпродспоживслужбою проведуть семінар «Африканська чума свиней — транскордонне 
захворювання» 18-го вересня у Києві та 20-го вересня у Харкові. 

 Болгарія: перший спалах АЧС в країні зафіксували на фермі біля кордону з Румунією. 

 Естонія: до лютого 2019-го року планують знищити ще 5,5 тис. кабанів, щоб запобігти 
черговим спалахам вірусу АЧС на свинарських фермах. 

Інші новини галузі 
 Японія: перший спалах класичної чуми свиней (КЧС) за останні 26 років зафіксували 

на свинокомплексі в місті Гіфу, префектура Гіфу, де утримували 610 тварин. 

 Володимир Лапа: встановлення єдиних правил державного контролю за ідентифікацією і 
реєстрацією тварин дозволить посилити контроль за епізоотичною ситуацією, бродячими 
тваринами та виховати «відповідального» власника. 
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