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Ринок живця  
 

На межі осінніх місяців ціни на вітчизняному ринку свинини реабілітувалися після 

чотирьохтижневого пониження. Так, середня ціна закупівлі живця додала 2% порівняно з 

минулим тижнем, склавши 45,7 грн/кг. Тож свині забійних кондицій зросли в ціні на 1 грн/кг 

порівняно з 39-м тижнем. 

 

Останні торги у вересні завершилися підвищенням цін закупівлі свинини живою масою. 

Постачальники забійних свиней «розписали» товарні партії на 0,5-1,5 грн/кг дорожче ніж 

тижнем раніше, тож більшість операторів цього тижня працювали в діапазоні 45-46,5 грн/кг. 

Епізодично зустрічалися як вищі, так і нижчі ціни, проте у першому випадку обумовлено 

локальним дисбалансом попиту та пропозиції, а у другому — індивідуальними 

домовленостями  щодо надання знижок на вміст ШКТ.  

Виробники свинини відзначили відносно сталу активність упродовж вересня та їх 

пожвавлення у кінці місяця. Оскільки попит на свиней забійних кондицій урівноважу наявна 

на ринку пропозиція, більшість операторів не бачать передумов для негативного коливання 

цін. 

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019-2020 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

 

Промислове поголів'я свиней в Україні збільшилося на 3,1% 
Вперше за останні 10 місяців промислове поголів’я свиней продемонструвало відчутне 
відновлення. Так, станом на 1-ше вересня чисельність промислового поголів’я свиней в 
Україні склала 3,55 млн гол. Це на 3,1% чи 107 тис. гол. більше ніж роком раніше.  
Звичайно, з початку року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах зростала, 
проте до вересня приріст був недостатнім, аби число промислових свиней зрівнялося з 
торічним та був частково пов'язаний з сезонними коливаннями кількості свинопоголів'я в 
індустрії.  
Так, бачимо, що плани щодо нарощування виробничих потужностей, озвучені свинарями на 
початку року, поступово втілюються, незважаючи на специфічні ринкові обставини цьогоріч. 
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Зокрема, наявне зараз поголів'я співставне з показником станом на початок серпня минулого 
року, тобто ще до втрати сектором майже 3-ьох відсотків свиней через спалах АЧС у кінці 
літа. 

 

АЧС  
• Світ: про спалахи АЧС у вересні повідомили: Угорщина (142 спалахи), Латвія (21), Нігерія 

(збільшення захворюваності/смертності), Росія (74), Румунія (211), ПАР (1), Італія (1), 
Німеччина (38), Сербія (28), В’єтнам (3), Філіппіни (71) і Польща (66). 

• Дослідники Канзаського державного університету (США) спільно з компанією з ветеринарної 
медицини MDx, (Південна Корея), розпочали роботу над розробкою вакцини проти 
африканської чуми свиней. 

• Південна Корея: ферми відновлюють поголів’я після спалахів АЧС. 

• Німеччина: 
- Наразі зафіксували 38 спалахів АЧС в країні, один з них — приблизно на 60 км північніше від 

раніше визначеної основної зони зараження. 

- Rabobank оптимістичний щодо наслідків поширення АЧС у Німеччині. 

• Україна: за вересень не зафіксували нових спалахів АЧС на території країни. Карантинні 
заходи продовжують діяти у 3 неблагополучних по АЧС пунктах 3-х областей України: у 
Херсонській (1), Тернопільській (1) та Івано-Франківській (1) областях. 

• Нову пропозицію щодо страхування свиней від АЧС презентують у ході Конгресу «Прибуткове 

свинарство», який відбудеться 9 жовтня за адресою: ТРЦ «Термінал», вул. Київська, 316, 

м.  Бровари, Київська обл. 

Інші новини  
• Японія: через КЧС префектурі Ґумма знищать 5400 свиней. 

• Tonnies планує інвестувати 75 млн євро у велике підприємство з виробництва свинини в 

іспанській провінції Арагон. 

• В Італії впроваджують нові вимоги до маркування свинини: на етикетці має бути чітко 

вказано місце походження. 

• Філіппіни: нова лабораторія по боротьбі з АЧС і хворобами тварин. 

• Уряд України продовжив терміни подання документів на отримання держпідтримки: 

до 1 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний 
садивний матеріал та проведені роботи; 
до 1 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів 
(холодильників для зберігання плодів, цехів первинної переробки технічних сортів 
винограду тощо); 
до 1 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості ліній (для товарної 
обробки, висушування, переробки плодів та ягід тощо); 
до 15 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких 
об’єктів; 
до 15 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із 
зберігання та переробки зерна 

• М’ясо без антибіотиків стає доступнішим для споживача: АСУ та ФАО опрацьовують стандарт 
з виробництва свинини без антибіотиків та узгоджуватимуть документ з виробниками. 
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