
АСУ: аналітичний бріф 
26 жовтня—06 листопада 

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 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Квоти на поставки свинини з ЄС вичерпані на 91% 
За даними Державної митної служби України за 10 місяців 2020-го до України надійшло 
18,18 тис. т свинини з країн ЄС. Це становить 91% обсягу річних експортних квот по свинині 
для постачальників з Євросоюзу. 
У рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, поставки свіжої, охолодженої та 
мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) в межах 20 тис. т не обкладаються ввізним митом. Таким 
чином, до кінця року вітчизняні імпортери зможуть закупити ще 1,82 тис. т свинини без 
сплати мита. Враховуючи динаміку імпорту останніх місяців, оператори ринку вважають, що 
квоти на поставки свинини з ЄС вичерпаються ще до кінця листопада. При цьому, варто 
відзначити, що за «нульовою»  ставкою імпортного мита можна завезти не увесь 
асортимент, а лише окремі підпозиції: відповідно до умов Угоди, половина квотованих 
об’ємів поширюється на усі товарні позиції, а додаткові 10 тис. т —на охолоджені та 
морожені свинячі півтуші, необвалені частини (лопатку, грудинку, передній край, їх відруби 
та інші частини на кістці). Тож за завезення охолодженої продукції, що не входить до цього 
переліку та після вичерпання квот обійдеться на вітчизняним імпортерам м’ясної сировини 
на 12% дорожчим, а мороженої свинини — на 10%. 
Найактивнішими з європейських трейдерів на ринку України упродовж 2020-го були данські 
та польські експортери, які сумарно поставили 12,6 тис. т свинини чи майже 53% завезеного 
до України м’яса свиней. На долю інших європейських країн — Нідерландів, Німеччини, 
Іспанії, Франції, Литви — припало менше 24% сукупного імпорту за період. 

 

Зовнішні поставки свинини зросли на 27% 
За перші 10 місяців 2020 року українські виробники експортували 2,3 тис. т свинини на 
5,09  млн  дол. США Це на 27% більше,ніж протягом відповідного періоду 2019 року. 
Експорт свинячих субпродуктів, розвивається жвавіше. Так, зовнішні поставки морожених 
свинячих субпродуктів (за винятком печінки, УКТ ЗЕД 0203) у 2,4 рази перевищує цьогорічний 
експорт свинини: січень-жовтень експортували 5,48 тис. сукупною вартістю 3,2 млн дол. 
США: «Порівняно з поставленими за кордон 3 тис. т відповідної продукції, маємо приріст 
об’ємів закордонних поставок на 64% в натуральному вираженні та на 57% у валютній 
виручці. Враховуючи те, що імпорт цієї товарної групи мало змінився порівняно з минулим 
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роком (3,07 тис. т завезли у 2020-му проти 2,96 тис. т у січні-жовтні 2019-го), маємо істотніше 
перевищення зовнішніх поставок субпродуктів над обсягами завезення та позитивне 
зовнішньоторгове сальдо по цій товарній підпозиції — 0,4 млн дол. США. 
Якщо враховувати об’єми імпорту мороженої свинячої печінки, то Україна все ж залишається 
нетто-імпортером свинячих субпродуктів, хоча від’ємне зовнішнє торгове сальдо за цими 
позиціями за аналізований період зменшилося на 30% та склало -3,35 млн дол. США. Окрім 
активнішого експорту інших свинячих морожених субпродуктів, цьому сприяло скорочення 
об’ємів імпорту свинячої печінки: менше 8 тис. т на 3,8 млн дол. США за 10 місяців 2020 проти 
9,6 тис. т на 4,56 млн дол. США. 

 

Переробка свинини зросла на 4,5%  
За три квартали 2020-го переробні підприємства випустили 1,19 млн т охолодженого, 

мороженого, сушеного та соленого м’яса та супутніх продуктів (включно з жиром та 

субпродуктами). Це на  2% «відстає» від доробку галузі за аналогічний період 2019-го, — 

коментують аналітики АСУ.  Водночас, випуск свіжого, охолодженого та мороженого м’яса 

свиней упродовж січня-вересня, навпаки, збільшив відрив від минулорічних показників до 

4,5% та склав майже 224 тис. т. Так, ще за підсумками восьми місяців, обсяги переробки 

свинини перевищували показник аналогічного періоду 2019-го  на 2,9%. При цьому з 9,7 

тис. т приросту виробництва свинини, 5,7 тис. т—морожена продукція. Сукупний її випуск 

за аналізований період зріс на 36,6%. 

АЧС  
• Німеччина: 114-й спалах АЧС в країні зафіксували у Саксонії. 

• Бельгія подала заявку на відновлення статусу благополуччя щодо АЧС у Європейську комісію 
і Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин (ВООЗТ). 

• Україна: за період з початку року зафіксували 22 випадків АЧС. Карантинні заходи 
продовжують діяти у 5 неблагополучних по АЧС пунктах 5 областей України:  у Херсонській 
(1), Київській (1) та Донецькій (1), Житомирській (1) та Дніпропетровській (1) областях. 

• Станом на жовтень 2020-го, згідно з офіційними даними, за рахунок місцевих бюджетів 
та бюджету Держпродспоживслужби було компенсовано понад 90% власникам свиней 
у домогосподарствах. Ситуація з відшкодуванням промисловим фермам значно гірша -3,1% 
(близько 7 млн грн). 

Інші новини 
• Кабмін призначив Магалецьку Владиславу Головою Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

• ВРУ зареєструвала законопроект №4277 «Про внесення змін до Закону України „Про зерно 
та ринок зерна в Україні“ щодо цінового регулювання зернових ресурсів України». 

• Комісія Мінекономіки обрибила 47 заявок від свиногосподарств щодо часткового 
відшкодування вартості придбаних племінних ресурсів: загальна сума відшкодування 
складає 44,14 млн грн за 5 505 голів придбаних свинок і кнурців загальною вартістю близько 
114  млн грн. 

Експерти роз’яснюють 
• Заступник Голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов: ставка ПДВ з 20 до 14% 

на окрему аграрну продукцію: чому треба, але є спротив? 
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