
АСУ: аналітичний бріф 
23 вересня — 4 жовтня 

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» 

 за підтримки Hog Slat Inc та ТОВ «Купава Агро». 

 За додатковою інформацією звертайтеся за o.bond@asu-ua.org або 

+380674414680. 

Ринок живця  
Жовтень для виробників свинини почався досить приємно: закупівельні ціни на живець свиней 

раптово зросли. За підсумками моніторингу цін на свинину живою вагою, який проводить 

аналітичний відділ АСУ, середня ціна закупівлі цього тижня зросла більш ніж на 4% та сягнула 

47,46 грн/кг. 

Так, за свідченнями операторів ринку більшість товарних партій цього тижня реалізували по 46-

49 грн/кг. При цьому, якщо у Центрі та на Заході країни переважно зустрічалися ціни від 47 

грн/кг та вище, то у східних областях ціни тяжіли до нижньої межі діапазону, а епізодично і 

нижчі. Така невідповідність цін спричинена більшою конкуренцією між закупівельниками за 

товарні партії на тлі обмеженої пропозиції свиней забійних кондицій. Окремі переробники в 

таких умовах зменшили обсяги заготівлі живця та «підстрахувалися» імпортною охолодженою 

свининою. 

Цінову ситуацію на наступному тижні представники переробки коментують досить обережено 

та утримуються від конкретних прогнозів на подальшу перспективу, враховуючи значну 

волатильність ринку протягом останніх тижнів. Тим не менш більшість опитаних переробників, 

та учасники Асоціації «М’ясної галузі» зокрема, очікують відносної сталості цін в межах 46-49 

грн/кг з незначним висхідним рухом у межах цього діапазону. Проте вже у другій половині 

жовтня оператори очікують повернення низхідного тренду, який, за їх оцінками, триватиме до 

середини листопада. 

Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 

Виробництво м'яса збільшується, ковбаси — навпаки 
За дві третини року м’ясопереробні підприємства України випустили 1,2 млн тис. т свіжого, 

охолодженого та мороженого м’яса, що на 5,6% більше ніж рік тому. Випуск ковбасних виробів, 

навпаки, зазнав відповідного скорочення (мінус 5,5% чи 18 тис. т) та склав 310,7 тис. т.  

Основним рушієм виробництва м’яса залишається пташатина. Виробництво цього виду м’яса у 

січні-серпні 2019-го збільшилось на 17% проти аналогічного періоду минулого року та склало 

735 тис. т. «Разом із тим, переробка свинини цьогоріч також пожвавилася порівняно з минулим 
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роком. Сукупний випуск охолодженого, мороженого м’яса свиней та сушених, копчених чи 

солених делікатесів з неї збільшився майже на 6% — до 186 тис. т. Позитивну динаміку 

забезпечив майже 4%-вий приріст виробництва охолодженого м’яса, яка становить майже 90% 

промислового виробництва свинини. З іншого боку, збільшення обсягів випуску замороженої 

свинини більш ніж на 40% додало ще 4 тис. т до загального доробку. 

Натомість, виробництво інших видів м’яса, субпродуктів та ковбасних виробів у січні-серпні 

«відстає» від результатів аналогічного періоду минулого року. Випуск яловичини та баранини 

протягом аналізовного періоду скоротився на чверть (до 40,8 тис. т), їстівних субпродуктів — на 

14% до 260 тис. т. Ковбасних виробів цьогоріч поменшало на 5,5% чи 18 тис. т: за дві третини 

року м’ясопереробні підприємства виготовили 310,6 тис. т такої продукції. Найвідчутніше 

скоротився випуск варених виробів, ковбасних продуктів з м’яса та субпродуктів. 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 47 випадків АЧС, в тому числі — на промисловому 

свиногосподарстві: спалах стався на ТОВ «Лідер» у с. Веселий Гай Новомиколаївського району 
Запорізької області. 
Карантинні заходи продовжують діяти  у 13 неблагополучних по АЧС пунктах – в 9 областях 
України: (Миколаївській (3), Запорізькій (2), Кіровоградській (2), Одеській (1), Донецькій (1), 
Херсонській (1), Київській (1), Волинській (1) та Львівській (1)). 

• Польща:  
- за рік поголів'я свиней зменшилося на 1 млн, зокрема і через АЧС; 
- з початку 2019-го на території країни зафіксували 45 спалахів АЧС серед домашніх свиней 

та 1704 спалахів серед диких кабанів. 

• Бельгія: в країні виявили стійких до вірусу кабанів. 

• Таїланд: АЧС у країні не підтвердили, але у  24 провінціях країни діє обмеження 
на переміщення свиней, свинячих туш та спермопродукції. 

• Південна Корея: зафіксовано 11 випадків АЧС в країні, в тому числі — на промислових 
свинофермах у м. Інчхон та м. Пхаджу. У ході ліквідації спалахів знищать близько 115 тис. 
свиней. 

• Філіппіни: зафіксовано другий спалах АЧС у присадибному господарстві в одному з районів м. 
Маніла. 

• АЧС вперше зареєстрували у Східному Тиморі — країні на острові у Малайському архіпелазі, 
за 650 км від Австралії. У присадибних господарствах району Ділі через хворобу загинуло 
більше 400 свиней. 
 

Інші новини галузі 
• Місія ФАО-ATLASS вивчатиме національну систему боротьби з антимікробною резистентністю 

(АМР). Робота експертів в Україні почалася цього тижня. 

• Милованов розповів про обов’язки аграрних замів.  За питання розвитку аграрного 
та продовольчого ринку, інноваційно-інвестиційного розвитку сфери агропромислового 
виробництва, співробітництва з міжнародними організаціями з питань залучення 
міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс відповідатиме Інна Мєтєлєва. 
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Поголів’я (на 01.09.19) 

Промислова пропозиція Переробка (січ.-сер. 2019) Експорт/імпорт свинини 

Глобальні ціни  Ціни на живець  
 станом на жива/забійна маса 

Німеччина 25/09/19 = 2,04 $/кг з.м 

Бельгія 26/09/19 = 1,38 $/кг ж.м. 

Франція 30/09/19 = 1,86 $/кг з.м 

Канада 27/09/19 ↘1,2 $/кг з.м. 

США 27/09/19 ↗1,08 $/кг з.м. 

Мексика 27/09/19 ↘1,28 $/кг ж.м. 

Бразилія 23/09/19 ↗1,07 $/кг ж.м. 

Китай 18/09/19 ↑3,83 $/кг ж.м. 


