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Ринок живця

грн/кг

У другій половині лютого ціни на ринку живця дещо стабілізувалися, Так, діапазон закупівельних
цін повторив минулотижневий, а середня цінова позначка зупинилася на рівні 40,4 грн/кг
свинини живою вагою.
Попереднього тижня виробники свинини змогли реалізувати планові обсяги в межах
очікуваного діапазону 39-41 грн/кг. За підсумками миунлотижневих торгів більшість товарних
партій «розписали» за аналогічними цінами, а епізодичні коливання цін були виключно у бік
підвищення і не перевищили 0,5-1 грн/кг.
Щодо подальшої зміни цін, то оператори не очікують кардинальних змін у найближчий
тиждень. Так, більшість представників Асоціації «М’ясопереробної галузі» вважають, що ціни
консолідуються в межах вужчого «коридору» — 40-41 грн/кг. При цьому, лише десята частина
переробників, які входять до лав АМГ, очікує здійснювати заготівлю дешевше ніж по 40 грн/кг
незначна. Не дивлячись на тимчасовий "штиль" на ринку, і виробники, і переробники очікують
на пожвавлення ближче до тривалих святкових вихідних на початку березня.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018-2019 рр.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ

Динаміка свинопоголів’я
Чисельність свинопоголів'я в Україні продовжує знижуватись. Так, за даними ДССУ станом на
початок лютого, кількість свиней в країні встановила новий антирекорд — 5,91 млн голів. Це на
59 тис. чи 1% менше ніж на відповідну дату минулого року. Поступове скорочення загального
свинопоголів’я в Україні насамперед пов’язано зі «згортанням» присадибного свинарства:
чисельність цих тварин у господарствах населення за рік втратило майже 7% та понизилося до
2,46 млн гол.
«Просідання» кількості свинопоголів’я на початку лютого, його відновлення по мірі наближення
до теплих погодних умов, а також досягнення максимального рівня у другій половині літа та на
початку осені є типовим щорічним коливанням показника. Проте утримання свиней у
господарствах населення скорочувалось як протягом усього минулого року, так і протягом
попередніх років. Для порівняння. Так, п'ять років тому в цей період домогосподарства
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утримували на 1,33 млн гол. більше, а в «доАЧСний» 2012-й їх чисельність лише трохи не
дотягувала до 3.4 млн гол.
Звинувачувати виключно АЧС у послабленні популярності вирощування свиней на присадибних
ділянках не варто, адже відповідні поступові зміни відбувалися і до появи цієї хвороби. З іншого
боку, саме страх втрат через поширення АЧС надав прискорення цій тенденції.
Промисловий сектор, навпаки, радує позитивною динамікою: на звітну дату в
сільськогосподарських підприємствах зафіксували 3,45 млн свиней. Це на 3,7% чи на 134 тис.
голів більше ніж роком раніше, а збільшення кількості промислових свиней відбулося у 2/3
областей. При цьому, відчутним негативне відхилення було лише у с/г підприємствах
Волинської та Одеської області.
Окрім приросту поголів’я, відзначили і збільшення результатів вирощування свиней. Так, за
січень промислові підприємства отримали 45,3 тис. т приросту живої ваги свиней, що на 5,1%
більше ніж за перший місяць 2019-го. Відповідний приріст відчула і реалізація свиней на забій,
куди 39,4 тис. т.

АЧС
• За період з початку року в Україні зафіксували 10 випадків АЧС в Україні. Карантині заходи

•
•
•
•

продовжують діяти у 23 неблагополучних пунктах по АЧС – в 11 областях України (Донецькій
(6), Закарпатській (3), Київській (3), Чернівецькій (3), Херсонській (2), Житомирській (1),
Дніпропетровській (1), Миколаївській (1), Харківській (1),Тернопільській (1) та Волинській (1)).
Бельгія: на Півдні країни загальна кількість диких кабанів, інфікованих АЧС, зросла до 522.
Внутрішню зону епізоотичного контролю розширять на північ.
Китай: нові випадки у провінції Шаньдун (на фермі, де утримували 4,5 тис. свиней) та у ГуансіЧжуанському автономному окрузі в південній частині країни.
Зімбабве: перший випадок АЧС зафіксували у провінції Манікаленд на сході країни. У ході
ліквідації спалаху та протидії подальшому поширенню хвороби знищили 156 свиней.
В'єтнам: АЧС виявили на трьох фермах у провінціях Хинг'єн та Тхайбінь.

Інші новини галузі
• ЄС змінює законодавство про транспортування тварин: зміни правил стосуються мінімізації
часу транспортування тварин, забезпечення достатньої вентиляції та контролю температури,
а також подачі питної води для тварин.
• В Німеччині ввели нове маркування для свинини залежно від рівня добробуту тварин
протягом вирощування. Трирівневе маркування ґрунтується на розмірі площі, відведеної для
однієї тварини, виді кастрації поросят, тривалості лактації, транспортних засобах та тривалості
подорожі, способі забою та ін.
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