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Ринок живця  
У другій половині вересня ціни на свинину прискорили падіння. За підсумками моніторингу 

закупівельних цін на живець середньоринкова ціна опустилася до 45,7 грн/кг, що на 5% нижче 

ніж тижнем раніше.  

Згідно з результатами опитування представників м'ясопереробки, протягом третього тижня 

вересня свиней забійних кондицій закуповували по 43-46 грн/кг. При цьому, ціни нижньої 

половини цього діапазону спостерігалися переважно у Східних областях. У Центрі та на Заході 

підтримкою цін слугує стриманіша пропозиція живця. Проте окремі оператори відзначають, 

активнішу пропозицію з боку виробників свинини у наслідок відновлення середньодобових 

приростів та зменшення терміну досягнення тваринами забійних кондицій через пониження 

температур. Водночас, переробники відзначають посилення конкуренції і серед колег та 

сезонне послаблення споживчої активності, що має відчутний тиск на ціну закупівлі. 

З огляду на такі обставини, більшість закупівельників очікує консолідації цін на ринку живця 

наступного тижня у межах 43-45 грн/кг. Відповідні прогнозами поділилися учасники Асоціації 

«М'ясної галузі».  

Дещо раніший ніж зазвичай початок осіннього спаду на думку більшості м’ясопереробників 

обіцяє відносну стабілізацію цін у жовтні після досягнення нею мінімальної ціни сезону. Проте 

на якому рівні котирування зупиняться оператори ще спільної думки не мають: частина вважає, 

що 43 грн/кг відповідає точці рівноваги попиту та пропозиції свинини, втім деякі не виключають 

ще більшого послаблення цін закупівлі. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 

АЧС «пригальмувала» реабілітацію промислового свинарства 

Чисельність свиней у сільськогосподарських підприємствах України за серпень скоротилася на 

2,7% чи майже на 100 тис. голів.  Так, якщо на початку серпня промислове поголів’я свиней в 

Україні становило 3,54 млн гол., то на початку осені цей показник понизився до 3,44 млн гол.  

Найбільші втрати свинопоголів’я (понад 30% за місяць) відзначаються у Львівській області, де у 

середині серпня зафіксували найбільший спалах АЧС на промисловому комплексі в Україні та 
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другий за масштабами втрат у Європі (після минулорічного антирекорду в Румунії, де через АЧС 

втрачено комплекс на 140 тис. гол.). 

Хоча кількість промислового поголів’я наразі перевищує торішній показник, «відрив» 

скоротився до 0,6% чи 21 тис. голів. Місяцем раніше відхилення сягало 100 тис. гол. чи 2,9%. З 

огляду на таку динаміку, а також поступове скорочення кількості свиней у присадибному секторі 

(-6,2% за рік), сукупна чисельність цих тварин в Україні скоротилася на 2,6% у порівнянні з 

початком осені 2018-го — до 6,3 млн гол. 

 

У серпні 2019-го Україна імпортувала менше свинини ніж рік тому 

У серпні Україна завезла 2,75 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней (УКТ 

ЗЕД 0203). Це на 11% більше ніж усередині літа. Про таку активізацію імпортної активності 

повідомляють аналітики Асоціації «Свинарі України» з посиланням на дані митної статистики 

ДФСУ.  

Пожвавлення імпортної активності аналітики частково пов'язують з підвищенням рівня 

закупівельних цін на свинину в станній місяць літа. «І в Україні, і в країнах ЄС ціни на свинину 

протягом серпня мали висхідну динаміку. Проте у країнах Євросоюзу середня серпнева ціна 

закупівлі свинини зросла на 2,2-2,4% проти липневої позначки, тоді як в Україні цей показник 

додав майже 5%,» — коментують аналітики. 

Що стосується країн-постачальниць свинини, то цьогоріч Польща «виборола» лідерську 

позицію: майже половина (47,9%) імпортованої у 2019-му свинини припадає на імпорт з 

сусідньої країни. Німеччина опустилася на друге місце з менш ніж 20%-ми поставок, а третю 

сходинку посідають постачальники з Нідерландів з десятою частиною імпорту. 

Втім, експерти зазначають, що минулого серпня зовнішні поставки свинини були активнішими: 

за серпень 2018-го на внутрішній ринок надійшло на чверть більше свіжого, охолодженого та 

мороженого м'яса свиней ніж цього року — 3,5 тис. т. «Хоча сукупні обсяги імпорту свинини все 

ще перевищують торішні (16,33 тис. т проти 15,71 тис. т за січень-серпень 2018-го), це 

відхилення скоротилося до 4%,» —зазначають в АСУ. 

 

Помісячна динаміка імпорту м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними митної статистики ДФСУ 
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АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 46 випадки АЧС. Карантинні заходи продовжують 

діяти  у 17 неблагополучних по АЧС пунктах – в 11 областях України: (Миколаївській (3), 
Кіровоградській (3), Запорізькій (2), Одеській (2), Донецькій (1), Дніпропетровській (1), 
Херсонській (1), Київській (1), Полтавській (1), Волинській (1) та Львівській (1)) 

— АСУ спільно з експертами Продовольчої сільськогосподарської організації ООН підготувала 
алгоритм дій при АЧС. 

— АСУ «розвінчали» найпоширеніші споживчі міфи про ризики АЧС. 

— Експерт розкаже, як правильно «запустити» господарство після спалаху АЧС. 
• Болгарія: свинарям, які постраждали від спалахів, уряд надав фінансову підтримку в розмірі 

2,5 млн євро  

• Польща: АЧС захопила понад третину території країни Польщі. 

• Румунія: спалах на промисловій свинофермі,де утримували 16 тис. свиней. 

• РФ: АЧС виявили на найбільшому господарстві Калінінградської області — ТОВ «Прибалтійська 
м'ясна компанія три», де утримували 43 тис. тварин. 

• Південна Корея: у країні виявили два перших спалахи АЧС, у ході ерадикації яких ліквідують 
17,5 тис. промислових свиней. 

• Таїланд: знищено понад 200 свиней через побоювання можливого спалаху африканської чуми 
свиней (АЧС). 

• Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) з 2016-го року і 
дотепер — вірус АЧС поширився на 54 країни світу. Наразі вільними від хвороби залишаються 
американські континенти та Австралія. Хоч перші випадки захворювання і виявили в Африці, 
однак, найбільші втрати вона заподіяла в країнах Азії. Так, Міністерство сільського 
господарства Китаю заявило про скорочення поголів’я свинини понад 32,2% в липні у 
порівнянні із відповідним періодом минулого року. А у В’єтнамі, де перший випадок хвороби 
виявили вже в лютому 2019-го, в ході ерадикації ліквідували вже понад 4,5 млн свиней. 
Сукупні втрати поголів’я свиней, за вісім місяців 2019-го в країнах в цілому перевищують 130 млн гол., 
що складає 17% від сукупної кількості цих тварин в світі. Такі величезні втрати еквівалентні 19 млн т. 
свинини забійної маси або ж – середньорічному споживанню свинини для понад 1 млрд людей*. 

 
*середньорічне споживання свинини в світі, за даними OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, становить 15,9 кг забійної 
маси. 

 

Інші новини галузі 
• Заступники Милованова озвучили свої плани щодо керівництва АПК. 
• 20 вересня майже по всій території країни українські аграрії провели мирні акції, мета яких 

привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем  впровадження 
ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи. Ініціатором акції виступила 
ГС«Всеукраїнська Аграрна Рада». 
Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл 
купувати землю юридичним особам. Саме це і стане тієї «лазівкою», через яку іноземні 
громадяни зможуть заволодіти українською землею. 
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