АСУ: аналітичний бріф
4–7 березня

Ринок живця

грн/кг

Протягом першого тижня весни цінова ситуація на ринку живця залишалася досить спокійною:
ціни закупівлі коливалися в межах діапазону попереднього тижня. Більшість виробників
свинини цього тижня реалізовували свиней в межах 39,5-41 грн/кг, як і тижнем раніше.
Перегляд цьоготижневих цін, як у бік підвищення, так і в бік пониження, був епізодичним та
незначним (+/- 0,25-0,5 грн/кг), а скореговані значення залишилися у згаданих межах. У
наслідок цього середньоринкова позначка 10-го тижня майже співпала з її значенням у кінці
зими.
Не зважаючи на низьковолатильну динаміку цін упродовж останніх трьох тижнів, гравці ринку
не відкидають можливості незначного їх послаблення з другої декади березня. Основним
аргументом такої зміни оператори вважають початок передвеликоднього посту, що буде
причиною послаблення споживчої активності, особливо на Заході країни. Тож за результатам
опитування учасників Асоціації «М’ясної галузі», наступного тижня кілограм свинини живою
вагою трохи «просяде» в ціні — до 39-40,5 грн/кг.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018-2019 рр.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ

За січень м'ясопереробка випустила понад 20 т свинини
За січень 2019-го м’ясопереробники випустили 20,6 тис. т свинини. Про це свідчать дані,
оприлюдненні ДССУ. Такий доробок співставний з результатами роботи м’ясопереробної галузі
у січні минулого року, адже відхилення не цьогорічних обсягів менше піввідсотка.
Хоча обсяги виробництва практично не змінилися, на відміну від випуску окремих товарних
позицій. Так, виробництво замороженої свинини зросло на 6% — до 1,37 тис. т. Скорочення
випуску основної товарної групи — охолоджених свинячих півтуш — на 6,5% (до 14,73 тис. т)
компенсувало майже двократне зростання випуску охолоджених необвалених свининячих
частин. В наслідок цього сукупне виробництво охолодженої свинини у січні співпало з торічним
та склало 18,07 тис. т. Натомість, зменшення обсягів виробництва сушеної, соленої та копченої
свинини майже на чверть (0,64 тис. т проти 0,85 тис. т у січні 2018-го) скоротило загальний
випуск м'яса свиней у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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Що стосується запасів готової продукції на
складах, то на початок лютого 2019-го запаси
свинини на переробних підприємствах
складали 2,57 тис. т продукції чи на 16%
менше ніж роком раніше. Тим не менш,
залишки морожених окостів, лопаток та їх
відрубів складають майже п'яту частину
згаданих об'ємів та більш ніж удвічі
перевищують обсяги їх виробництва за січень.
Такий «резерв» може у подальшому вплинути
на ціну цих відрубів та на потребу
переробників у сировині.
Зазначимо, що загальний випуск свіжого,
охолодженого та мороженого м’яса у січні
2019-го склав 143,2 тис. т, що на 1,5% більше
ніж рік тому. Виробництво ковбасних виробів,
навпаки, «просіло» на 4,8%, недотягнувши до
36 тис. т.

20,6
тис. т

АЧС
• В'єтнам: АЧС виявили у 22-х селищах 6 провінцій навколо в'єтнамської столиці Ханоя. У ході
ліквідації спалахів знищили 4,2 тис. голів.
• Іспанія: з січня набув чинності королівський декрет, який зобов’язує свинарів дотримуватися
правил біобезпеки. Зокрема, посилилися вимоги до гігієни та робочого одягу, наявність
санітарної зони і пристроїв для дезінфекції транспортних засобів стала обов'язковою.
• Чехію оголосили вільною від АЧС: з квітня 2018 року не виявляли нових спалахів.

Інші новини галузі
• Трофімцева: «Розвиток галузі тваринництва потребує довгострокових інвестицій та
знаходиться серед пріоритетів роботи Мінагрополітики на 2019 рік».
• Німецькі компанії Poels Mastschweine і Tierprodukstion Alkersleben планують побудувати у
Львівській області свинокомплекс.
• У ВРУ розглянуть законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
вдосконалення правового регулювання утримання та розведення сільськогосподарських
тварин в Україні». Зокрема, у документі йдеться про:
― встановлення Мінагрополітики мінімальних вимог до діяльності із утримання
сільськогосподарських тварин;
― застосування положень Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження» до більш широкого кола відносин, яке включає у себе утримання
сільськогосподарських тварин;
― посилення існуючої адміністративної відповідальності та запровадження кримінальної
відповідальності за правопорушення у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
та охорони навколишнього природного середовища.
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