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Ринок живця  
Протягом другого тижня жовтня ціни на свиней забійних кондицій зберегли досягнутий рівень. 

Так, цьоготижневий діапазон залишився в межах 46-49 грн/кг, а середньоринкова позначка 

відхилилася на 1,4% у бік підвищення та склала 48,13 грн/кг.  

Оператори ринку живця зауважують, що протягом другого тижня жовтня ситуація була 

планомірно спокійною. Так, частина виробників свинини цього тижня реалізували товарне 

поголів’я за цінами попереднього, а ті, хто переглянув котирування, обмежилися їх 

підвищенням в межах 0,5-1,25 грн/кг. З огляду на це виробники очікують аналогічної цінової 

ситуації в середині місяця.  

Представники м’ясопереробники цього тижня солідарні в прогнозах з виробниками. Так, 

результати опитування серед учасників Асоціації «М’ясної галузі» свідчать, що закупівельники 

очікують незмінності верхньої межі та підвищення мінімальної цінової позначки на 1 грн/кг. Тож 

наступного тижня не виключене звуження цінового діапазону до 47-49 грн/кг. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 

Товарні поросята подорожчали 
З раптовим підвищенням цін на ринку живця зросли і ціни на товарних поросят. Хоча далеко не 

усі постачальники поросят для відгодівлі переглянули свої розцінки на початку жовтня, частина 

все ж їх скорегувала у бік підвищення. У якості причини здороження озвучують раптове 

підвищення цін закупівлі на свиней забійних кондицій у наслідок обмеженої пропозиції живця 

на Заході та в Центрі України. Водночас, постачальники товарних поросят відзначають, що попит 

на таких тварин з приходом осені активізувався з боку відгодівельників, які почали відгодівлю 

тварин до зимових свят.  

Найчутливішими до змін залишається категорія поросят вагою 20-30 кг, тоді як ціни на тварини 

масою 10-15 кг залишилися відносно незмінними: 145 грн/кг у середньому чи 125-200 грн/кг. 

Водночас, якщо деякі репродуктори підняли ціни на 2-6% порівняно з попереднім місяцем, то 

окремі додали понад 10%. Тож з початку жовтня ціна на 20-30-тикілограмових поросят 

коливається в межах 85-105 грн/кг проти 80-102 грн/кг, які озвучували на початку попереднього 

місяця. З іншого боку, оператори зазначають, що причиною досить млявої зміни нижнього 

порогу цін залишається досить активна конкуренція між репродукторами на тлі обмеженого 
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попиту на товарних поросят з боку відгодівельних підприємств у зв’язку зі скороченням числа 

таких операторів. Детальніше про ціни на товарних поросят, а також ремонтний молодняк та 

спермопродукцію зможете ознайомитись у відповідній рубриці. 

 

За 3 квартали Україна завезла менше свинини ніж торік 
Протягом січня-вересня 2019-го до України надійшло 18,32 тис. т свіжого, охолодженого та 

мороженого м'яса свиней (УКТ ЗЕД 0203). Це на 6,9% менше ніж за три квартали 2018-го. Про 

це повідомляє аналітичний відділ Асоціації «Свинарі України» з посиланням на дані митної 

статистики ДФСУ. 

Аналітики АСУ зазначають, що ще місяцем раніше сукупні обсяги надходження свинини з-за 

кордону перевищували торічні на 4%. Проте слабша імпортна активність упродовж першого 

місяця осені відчутно змінила ситуацію: «У вересні 2019-го імпорт свіжого, охолодженого та 

мороженого м'яса свиней був на 38% меншим ніж місяцем раніше та склав 2 тис. т. Це майже 

вдвічі менше ніж за відповідний місяць минулого року».  

«Протягом останньої чверті минулого року імпортна активність дещо послабилася порівняно з 

липнем-вереснем. Тим не меш, за той період до України завезли майже 9 тис. т свинини. 

Цьогоріч квартальні надходження свинини були значно «скромнішими» та не перевищували 7,4 

тис. т, які надійшли у перішій чверті року. Тож навіть якщо обсяги імпорту м'яса свиней протягом 

жовтня-грудня зрівняються з торічними 9-ма тис. т, річний обсяг надходжень буде меншим ніж 

у 2018-му,» — коментують в АСУ. 

 
Помісячна динаміка імпорту свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними митної статистики ДФСУ 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 47 випадків АЧС. Карантинні заходи 

продовжують діяти  у 13 неблагополучних по АЧС пунктах – в 10 неблагополучних по 
АЧС пунктах – в 8 областях України: (Миколаївській (2), Запорізькій (2), Кіровоградській 
(1), Одеській (1), Донецькій (1), Херсонській (1), Волинській (1) та Львівській (1)). 
Нещодавно Україна переступила психологічну позначку в 500 спалахів африканської 
чуми свиней. Аналітики Асоціації «Свинарі України» підбили підсумки динаміки 
поширення та впливу захворювання на галузь. 
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Вірус уперше виявили на території країни у 2012-му році. До 2014-го тривало «затишшя». 
Тоді по 2017-й рік кількість спалахів щороку збільшувалася. Згідно з офіційною 
статистикою, у 2018−19 рр. спостерігається скорочення спалахів. Так, станом на 8 
жовтня, у 2019-му зафіксували 47 випадків, що на 98 менше, ніж торік і на 116 менше ніж 
у 2017-му. 
У ході ліквідації спалахів з 2012-го довелося знищити близько 300 тис. голів свиней. 
Понад 60% випадків зафіксували у присадибних господарствах, а кожен шостий випадок 
зачепив промислове підприємство: з 2012-го АЧС ліквідували на 84-х свинофермах. 10 із 
них постраждали цьогоріч. Це втрата 112 тис. голів. Як результат, промислове 
виробництво свинини в 2019-му скоротиться майже на 2%. Натомість дефіцит ринку 
зросте майже на 7 тис. тонн забійною вагою. 
За оцінками аналітиків, якщо постраждалі підприємства не відновлять свою діяльність, 
у 2020-му році виробництво промислової свинини зменшиться вже на 5% та опуститься 
нижче 345 тис. т забійною масою. 
На жаль, від АЧС з 2012-го року постраждали усі області України. Найуразливішими 
виявилися Одеська, Полтавська, Миколаївська, Чернігівська та Рівненська області. 
Цьогоріч за кількістю спалахів лідирує Миколаївська обл. (7 спалахів).  

 
• Словаччина: зареєстровано 20 спалахів АЧС. 

• Південна Корея: загальна кількість зареєстрованих спалахів сягнула 14. 
 

Інші новини галузі 
• Аграрії обговорили з президентом «червоні лінії» земельної реформи. 
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