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Ринок живця 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Попит на свинину напередодні свят зріс на 20% 
Напередодні зимових свят виробники свинини відзначають пожвавлення ринкової активності. Відповідними 

спостереженнями діляться оператори ринку в рамках щотижневого моніторингу закупівельних цін, який здійснює 

Асоціація «Свинарі України». 

Так, хоча за підсумками торгів минулої п’ятниці ціни на свиней забійних кондицій послабились, проте вже цього 

тижня виробники свинини відчули активізацію закупівельників. Крім цього, вертикально інтегровані оператори 

відзначили пожвавлення попиту з боку споживачів вже цього тижня: продажі свинини в роздрібній торгівлі додали 

16-20% порівняно з попереднім тижнем. З огляду на такі зміни, закупівля живця в передноворічний тиждень має 

зрости, що слугуватиме підтримкою для внутрішніх котирувань. 

 

Собівартість свинини в Бразилії в 2020 зросла на понад 50% 
Собівартість свинини в Бразилії зростає щомісяця, як свідчать дані Корпорації з досліджень в агарарному секторі 
Бразилії Embrapa.  
Насамперед через здороження кормової сировини, що з початку 2020-го склало 43,28%.  Так, собівартість кілограма 
живця, виробленого на фермі повного циклу в Санта-Катаріні впродовж жовтня, зросла ще на 0,6 бразильського 
реала (BRL) чи 3,3 грн* і сягнула в листопаді з 6,77 BRL (37,3 грн).  
За останні 12 місяців собівартість свинини у Бразилії зросла на 53.61%. При цьому ціна реалізації станом на 17 грудня 
— 7,58 BRL (41,8 грн/кг при курсі бразильського реала  — 5,51 грн станом на 23.12.2020) 
 

АЧС  
 Україна: за період з початку року зафіксували 28 випадків АЧС. Карантинні заходи продовжуєть діяти 

у 7 неблагополучних по АЧС пунктах – у 6 областях України: (Київській (2), Херсонській (1), Одеській 
(1), Полтавській (1), Кіровоградській (1) та Миколаївській (1)). 

 Польща: вірус африканської чуми свиней (АЧС) виявили вже у четвертому воєводстві на заході 
Польщі. 

 Німеччина: загальна кількість тварин, що загинули від АЧС, на кінець грудні становить 360 голів. 
 

Інші новини 
 Прогнози ФАО щодо свинини: виробництво за підсумками 2020-го скоротиться, торгівля зросте. 

 Держпродспоживслужба готується до аудитів підприємств з метою надання статусу компартмента: 

ДПСС спільно з експертами ФАО та АСУ 21-го грудня провели онлайн-навчання інспекторів щодо 

алгоритму застосування компартментизації, процедур оцінки та моніторингу статусу компартменту. 
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