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Промислове поголів'я свиней в Україні збільшилося на 3,1% 
Так, у вересні промислове поголів’я свиней в Україні становило 3,55 млн гол., що на 3,1% 
більше, ніж роком раніше. Зокрема, протягом січня-вересня промислові свиногосподарства 
отримали 402,4 тис. т приросту живої маси свиней. 
Зменшення чисельності маточного поголів’я на початку року порівняно з 2019-м негативно 
вплинуло на об’єм отриманого за період приплоду та приросту свиней: показники 
скоротилися на 1,7% до 5,33 тис. т. та 404,4 тис. т відповідно. Проте на 42% менші втрати 
через падіж тварин (7,3 тис. т проти 12,6 тис. т за 9 місяців 2019-го) дозволили зберегти зальні 
об’єми вирощування свинини на рівні минулого року. Крім цього, пониження співвідношення 
обсягів забою та вирощування свинини до 93% (проти 96% торік) сигналізує про поступове 
відновлення галузі, адже цьогоріч більше вирощених тварин залишили для подальшого 
відтворення. 
Зазначимо, що за даними ДССУ, протягом січня-вересня на забій реалізували 374 тис. т 
свинини живою масою. 
 

СТОП-фейк: Україна НЕ імпортує свинину з РФ 
Російські ЗМІ ширять інформацію про нарощування РФ поставок свинини в Україну  на суму 
близько 80 млн дол. за 9 місяців 2020-го. 
За даними Митної статистики протягом січня-вересня Україна імпортувала свинини на 38,8 
млн дол. США. Росії у переліку торгівельних партнерів України немає. 
 
Таблиця 1 

Імпорт м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) в грошовому еквіваленті 

в розрізі країн-постачальниць, млн дол. США 
Країна Імпорт свинини, 

 млн дол. США 

DK Данія 9,7 

CA Канада 7,8 
PL Польща 6,9 
DE Німеччина 4,41 
NL Нідерланди 3,5 
ES Іспанія 3,1 
US США 1,4 
FR Франція 1,13 
NO Норвегія 0,51 
GB Велика Британія 0,14 
LT Литва 0,08 

 

Глобальне виробництво свинини у 2021-му зросте 
У 2021 році глобальне виробництво свинини прогнозовано зросте на 4% до 102,2 млн т 
забійною масою. Насамперед за рахунок відновлення  свинарства у країнах, що постраждали 
від АЧС.  
Найбільший приріст — до 10% — очікують у Китаї, де виробники «агресивно» відновлюють 
поголів'я. Цьому, зокрема, сприяє добра ціна на живець на внутрішньому ринку — в 
середньому 4,7 дол. США за кг (станом на 14.10). З іншого боку, навіть таке активне 
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нарощування потужностей не компенсує прогалину у 41,5 млн.  т свинини (чверть обсягів 
виробництва), спричинену АЧС. 
Позитивний прогноз щодо виробництва також для В'єтнаму і Філіппінів. 
У США прогноз зростання виробництва  — 1%. В умова, які склалися в країні — ліквідація 
маточного поголів’я та сповільнення приростів свиней через пандемію COVID-19 — це 
позитивний знак!   
В ЄС прогнозують стабільний рівень виробництва свинини. АЧС у Німеччині не матиме 
безпосереднього впливу на обсяги вирощування свиней у країні, лише на скорочення 
експортних поставок за межі ЄС. 
У Бразилії очікують зростання виробництва свинини майже на 4% завдяки відновленню 
внутрішнього споживання і відносно стійкому зовнішньому попиту. 

 

АЧС  
• Китай: новий спалах АЧС зафіксували в південно-західному місті Чунцин. 

• Південна Корея: перший випадок АЧС з жовтня 2019 року виявили на фермі у провінції 
Канвон. У рамках протиепізоотичних заходів ліквідували 1500 свиней у радіусі 10 км від 
зараженої ферми. 

• Німеччина: 
- станом на середину жовтня в країні зафіксовано 65 випадків АЧС (в районах Одер-Шпре, 

Шпре-Нейсе, Меркіш-Одерланд на півночі Бранденбурга). На острові Одер в районі 
Кюстрин-Кіц виявив декілька потенційно заражених тварин. 

- Німеччина намагається повернутися на азійські ринки: перемовини щодо визнання 
регіоналізації щодо АЧС ведуться з японською делегацією. 

• Україна: за період з початку року зафіксували 20 випадків АЧС. Карантинні заходи 
продовжують діяти у 4 неблагополучних по АЧС пунктах 4 областей України: у Херсонській 
(1), Тернопільській (1), Київській (1) та Донецькій (1) областях. 

• Асоціація «Свинарі України»  з партнером «Страхова компанія “Перша”» працюють над 
запровадженням програми комплексного страхування царині свинарства. Йдеться не тільки 
про страхування ризиків втрати свинопоголів’я через АЧС, а й від захворювань свиней, які 
входять до списку МЕБ, вогневих ризиків, стихійних явищ та припинення подачі 
електроенергії, що призводить до задухи тварин. 
 

Інші новини 
• Уряд затвердив Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної 

продукції. Таке рішення запроваджує в Україні власну систему сертифікації органічного 
виробництва. 

 

Експерти роз’яснюють 
• Заступник Голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов щодо зниження ставки 

ПДВ для аграріїв: «Якщо вдасться знизити ставку для легальних виробників, тіньовий сектор 

суттєво скоротиться, а споживач — скорегувати свою дієту, зробити її здоровішою за рахунок 

більшого споживання свинини, яловичини, молочки». 

• Юридична консультація ВАР:  

- як оформити товарну позику? 

- про перевірки від Фонду соціального страхування. 
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