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Ринок живця  

В останній тиждень літа ціни на свиней забійних кондицій залишалися в межах 47-

48,5  грн/кг, що відповідає діапазону котирувань упродовж серпня. Середньоринкова позначка 

останніх чотирьох тижнів залишалася на рівні 47,8 грн/кг, відзначають аналітики Асоціації 

«Свинарі України». 

 

Факт: протягом останнього тижня серпня ціни на свиней забійних кондицій не зазнали змін. Так, 

більшість постачальників живця практично не переглядали ціни реалізації протягом серпня. 

Обмежені об’єми реалізації через менші прирости товарного поголів’я та «літня» середня 

забійна маса дозволила цінам залишатися на місці упродовж місяця. Винятком були лише 

Південні області: там на початку другої декади ціни сягали 50  грн/кг через локально обмежену 

пропозицію на тлі збільшення попиту за рахунок внутрішньої міграції. 

Очікування: Представниками м’ясопереробної галузі налаштовані розпочати осінній сезон з 

деякого послаблення цін закупівлі. Так, оператори відзначають досить мляву реалізацію у кінці 

місяця, наявність відчутних перехідних запасів, достатню пропозицію живця на ринку. З огляду 

на це більшість опитаних закупівельників очікують просідання цін «закупівлі» на 1 грн/кг 

порівняно з цьоготижневими. З іншого боку, далеко не усі свиногосподарства змогли 

повернутися до стандартних об’ємів реалізації товарного поголів’я, а середня жива вага тварин 

залишається пониженою. З огляду на це заготівельники передбачають, що нижній поріг цін на 

свинину живою масою наступного тижня понизиться не більше ніж на 1-1,7%. Така зміна, на їх 

думку, цілком відображає сезонне послаблення реалізації з одного боку, а помірність коливань 

— відсутність тиску на ціну з боку зовнішніх факторів, зокрема імпорту. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 
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СOVID-19  
• Найбільша в Німеччині бійня Tönnies ( м. Реда-Віденбрюк) отримала дозвіл відновити експорт 

свинини до Китаю.  

 

АЧС  
• Україна: за серпень зафіксували п’ять нових випадків АЧС. Останні два випадки зафіксували у 

присадибних господарствах Козівського району Тернопільської області (с. Таурів) та Рогатинського 
району Івано-Франківської обл. (с. Лукавець-Журівський). За період з початку року в країні 
зареєстровали 18 спалахів АЧС. 

• Польща: число постраждалих від АЧС ферм цьогоріч більше ніж за весь 2019-й — 48 господарств. У 
рамках протидії поширенню АЧС знищили близько 46 тис. голів свиней на 66 підприємствах. 

• Румунія: через спалах АЧС, який зафіксували на двох свинофермах (п. Галац) знищили 16 тис. свиней. 

• Канада: рада виробників свинини (CPC) просить уряд інвестувати 50 млн доларів США у 3-річний план 
заходів щодо профілактики АЧС. 

• Китай: 
- Мінсільгосп розпочав боротьбу з виробництвом та використанням незаконних вакцин проти АЧС 

після отримання доказів широкого застосування неперевіреної продукції. 
- Нова вакцина проти АЧС, переходить на новий етап випробування після тестування на тваринах. 
-  

• ФАО сприятиме виявленню АЧС у дикій фауні на Балканах за допомогою безкоштовного мобільного 
додатку. 
 

Інші новини  
• АСУ, ВАР та АВМ виступили проти ініціативи реорганізації Держпродспоживслужби. 28 

серпня  аграрні асоціації висловили свою позицію в ході прес-конференції.  

• Голова Держгеокадастру Р. Лещенко презентував для обговорення нову структуру обласних 

управлінь. 

• Робоча група Міндовкілля пропонує зміни до законопроєкту «Про державний екологічний 

контроль». 

• 2 вересня 2020-го року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

спільно з Всеукраїнською асоціацією громад розпочинають активну фазу другого пілотного 

впровадження Державного аграрного реєстру (ДАР). Автоматизована електронна система дозволить 

спростити доступ сільгоспвиробників до державних сервісів, банківського фінансування та програм 

кредитних гарантій, цільової державної підтримки. 

•  Юридично-консультаційної служби ВАР спільно з Crowe A&A Ukraine та Ольгою Богдановою 

(партнер Crowe Erfolg Ukraine) надали роз’яснення щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності 

агропідприємств:  

- кому і в які строки потрібно розмістити на своєму сайті фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком? 

- відповідальність за неоприлюднення?  

- як обрати аудиторів для проведення аудиту? 
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