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Ринок живця  
У другій половині березня ціни на ринку живця залишилися у межах 39-41 грн/кг, проте середня 

цінова позначка понизилась на піввідсотка — до 40,3 грн за кілограм свинини живою вагою.  

Послаблення середньоринкової ціни на живець свиней забійних кондицій відбулося через 

епізодичні коливання цін окремих операторів: скореговані на півгривні котирування стали 

ближчими до нижньої половини цінового діапазону. Тим не менш, на початку третьої декади 

березня виробники свинини відчули сильніший тиск з боку закупівельників. Останні нарікають 

на відчутніше послаблення збуту свинини з початком передвеликоднього посту. Виробники при 

цьому не вважають, що наявна пропозиція живця суттєво перевищує потреби ринку.  

Не зважаючи на це, представники переробної галузі вважають, що наступного тижня середня 

ціна закупівлі живця може опуститися нижче 40 грн/кг. Зокрема, такої думки притримується 

більш ніж половина учасників Асоціації «М’ясної галузі». 

При цьому, бар’єрна ціна входу імпортної продукції цього тижня відчутно підвищилась — до 

45  грн/кг у перерахунку на живу вагу. Зміна відбулася як через висхідний рух цін на 

європейських ринках, так і через послаблення курсу гривні з другої декади березня. 

Зауважимо, що передвеликодній висхідний рух цін на ринку живця торік почався десь за місяць 

до свята. З огляду на це, постачальники свиней забійних кондицій очікують відповідних змін на 

початку квітня. 

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018-2019 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Промислове виробництво свинини відновлюється 
Обсяги виробництва м’яса свиней сільськогосподарськими підприємствами продовжує 

відновлюватись: у січні-лютому вітчизняні виробники свинини покращили доробок на 6% у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.  

Так, протягом перших двох місяців року промислові виробники свинини реалізували на забій 

732,4 тис. свиней. Це більш ніж на 38 тис. голів чи 5,5% більше ніж роком раніше. Окрім кількості 

тварин, реалізованих на забій, збільшилась і їх середня маса (+1% до 109 гол.), що дозволило 

сукупну масу пропозиції живця наростити на 6,6% — до 80,1 тис. т. Аналогічні зміни торкнулися 

і обсягів вирощування свиней.  

Збільшення маси отриманого приплоду на 1,9% та приросту свиней на 6,7% дозволило 

збільшити сукупні обсяги вирощування на 6,6% чи 5,3 тис. т — до 87,8 тис. т. 
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Ці позитивні зміни відбуваються на тлі 

поступової «реабілітації» промислового 

поголів’я свиней в Україні. Так, станом на 

початок березня сільськогосподарські 

підприємства утримували 3,49 млн 

свиней, що на 0,13 млн гол. (чи 3,8%) 

більше ніж на відповідну дату 2018-го. 

При цьому, присадибне свинарство 

продовжує «втрачати позиції». Так, 

чисельність утримуваного у 

господарствах населення свинопоголів’я 

оцінюють у 2,5 млн (-6,1% у порівнянні з 

березнем 2018-го), що складає 42% 

загальної чисельності цих тварин в 

Україні. 

 

Промислове свинарство продовжує розвиватися шляхом укрупнення 
Протягом останніх п’ять років на ситуацію в галузі вплинуло чимало чинників: падіння курсу 

гривні, — послаблення купівельної спроможності українців, поширення африканської чуми 

свиней, втрата можливості експорту свинини до РФ, а пізніше — і до низки інших країн, 

законодавчі та податкові зміни. Все це стало своєрідною «перевіркою на витривалість» для 

операторів галузі, яка залишає на ринку лише найефективніших та найстійкіших. Так, якщо на 

1- ше січня 2015-го 3,7 млн свиней утримували 2,7 тис. сільськогосподарських підприємств, то 

на початку цього року число операторів скоротилося на тисячу, а кількість утримуваного 

поголів’я — на 0,34 млн гол. Тож ті виробники свинини, які адаптувались до нових умов роботи 

поступово займають нішу, яка звільнилась.  

 
Динаміка чисельності промислових свиногосподарств та їх групування за кількістю 

загального поголів’я 
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ 

 

Зокрема, якщо на початку 2015-го у господарствах з поголів’ям понад 5 тис. голів утримували 

67% промислового поголів’я, торік і на початку 2019-го на таких свинофермах сконцентровано 

72% «індустріальних» свинок. Хоча кількість свиногосподарств за 2018-й скоротилася більш ніж 

на дві сотні (за рахунок виходу з галузі виробників з поголів’ям менше 2 тис. свиней), 

відзначаємо продовження розвитку сектору за рахунок укрупнення. Так, 13 
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свиногосподарств наростили виробничі потужності та увійшли до когорти виробників з 

поголів’ям 2-5 тис. свиней, стільки ж перетнуло десятитисячний поріг.  

Тож масова частка на ринку операторів, що втрималися у галузі, продовжитиме зростання, в 

тому числі і за рахунок виходу малих та неефективних виробників.  

Детальніше цьогорічний «розподіл сил» у промисловому секторі свинарства допоможе 

відстежити рейтинг найпотужніших виробників свинини. 
 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 11 випадків АЧС. Карантинні заходи 

продовжують діяти  у 21 неблагополучному пункті по АЧС – у 8 областях України (Донецькій 
(6), Закарпатській (3), Київській (3), Чернівецькій (3), Херсонській (2), Миколаївській (2), 
Тернопільській (1) та Волинській (1)). 

• В’єтнам офіційно визнав 208 випадків АЧС у 20 провінціях, де внаслідок АЧС у країні знищили 
більше 11 тис. свиней. Водночас, представники FAO зазначають, що з моменту першого 
випадку на початку лютого в країні зафіксовано 239 вогнищ захворювання, в ході ліквідації яких 
знищили понад 25 тис. тварин. Експерти міжнародної організації закликають владу В’єтнаму 
оголосити надзвичайний стан. 

• У США вилучили 454 тонни свинини, ввезеної контрабандою з Китаю в порт в Нью-Джерсі, на 
тлі побоювань, що м'ясо може бути інфіковане вірусом АЧС. 

• Молдова:  новий випадок АЧС у присадибному господарстві у селі Бешгіоз (Чадирського округу 
Гагаузії) на півдні країни. Від хвороби загинуло 2 свині.  

• Латвія: вірус АЧС продовжує поширення серед диких кабанів. Протягом 11-го тижня (11-15.03) 
виявили 7 нових випадків, за період з початку року вірус зафіксували у 136 кабанів у 
78  волостях 42 країв. 

• Китай:  

― заступник міністра сільського господарства оголосив про скасування карантину на території 
90% районів, де він був введений раніше в зв'язку з поширенням африканської чуми свиней 
(АЧС). За сім місяців офіційно зареєстрували 117 спалахів захворювання в 28 провінціях 
— наразі АЧС ліквідували в 21-й з них. 

― у лютому ількість свиноматок в Піднебесній зменшилася на 19,1%, загальне поголів’я — на 
16,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. За перший місяць 2019-го 
свинопоголоів'я скоротилося на 5,4%, а кількість свиноматок — на 5%. 

― у перший тиждень березня Китай закупив у США 23,8 тис. т свинини. Продаж 
супроводжувався 62%-вим імпортним тарифом, накладеним Китаєм на американську 
свинину в рамках нещодавньої торгової війни між двома країнами. 

• Канадський уряд інвестує 31 млн доларів для збільшення кількості собак-пошуковиків у 
аеропортах, щоб запобігти нелегальному ввезенню м’ясних продуктів на територію країни. 
 

Інші новини галузі 
• ПП «Аграрна компанія-2004» планує до 2020 року розширити маточне поголів’я до 

10  тис.  голів. 

• З огляду на кадровий «голод» у галузі Асоціація «Свинарі України» ініціювала проект пошуку 

кадрів — PigFarmJob. Проект діє за двома напрямками — пошук  фахівців на наявні посади та 

залучення студентів для проходження виробничої практики. 

mailto:o.bond@asu-ua.org
http://pigua.info/uk/post/news/asu-opriludnila-top-50-najpotuznisih-svinogospodarstv-ukraini
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-vetnami-virus-posiruetsa-na-pivden
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-vetnami-virus-posiruetsa-na-pivden
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-vetnami-fao-rekomendue-ogolositi-nadzvicajnij-stan
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-vetnami-fao-rekomendue-ogolositi-nadzvicajnij-stan
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-vetnami-fao-rekomendue-ogolositi-nadzvicajnij-stan
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-vetnami-fao-rekomendue-ogolositi-nadzvicajnij-stan
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/u-ssa-vilucili-blizko-500-tonn-kitajskoi-svinini-cerez-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/u-ssa-vilucili-blizko-500-tonn-kitajskoi-svinini-cerez-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/novij-vipadok-acs-viavili-u-moldovi
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/novij-vipadok-acs-viavili-u-moldovi
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/vetsluzba-latvii-povidomila-pro-novi-spalahi-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/vetsluzba-latvii-povidomila-pro-novi-spalahi-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/vetsluzba-latvii-povidomila-pro-novi-spalahi-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-kitai-pogoliva-svinej-u-kraini-zmensilosa-na-16
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-kitai-pogoliva-svinej-u-kraini-zmensilosa-na-16
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/acs-u-kitai-pogoliva-svinej-u-kraini-zmensilosa-na-16
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/kitaj-zdijsniv-persu-veliku-zakupivlu-svinini-v-ssa
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/kitaj-zdijsniv-persu-veliku-zakupivlu-svinini-v-ssa
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/kitaj-zdijsniv-persu-veliku-zakupivlu-svinini-v-ssa
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/v-kanadi-vikoristovuvatimut-sobak-dla-zapobiganna-potraplannu-acs-v-krainu
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/v-kanadi-vikoristovuvatimut-sobak-dla-zapobiganna-potraplannu-acs-v-krainu
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/agrarna-kompania-2004-planue-narostiti-pogoliva-svinomatok-do-10-tis-gol
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/agrarna-kompania-2004-planue-narostiti-pogoliva-svinomatok-do-10-tis-gol
http://pigua.info/uk/post/news/asu-zaprosue-studentiv-do-proektu-z-pracevlastuvanna-pigfarmjob
http://pigua.info/uk/post/news/asu-zaprosue-studentiv-do-proektu-z-pracevlastuvanna-pigfarmjob
http://pigua.info/uk/post/news/asu-zaprosue-studentiv-do-proektu-z-pracevlastuvanna-pigfarmjob

