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Ринок живця  
У останній тиждень літа ціна на ринку живця продожила підвищення, але меншими темпами 

ніж напередодні святкових вихідних. Так, за підсумками щотижневого моніторингу цін на 

свинину живою вагою, який проводить Асоціація «Свинарі України», середьоринкова ціна 

додала 1% до позначки попереднього тижня та склала 49,4 грн/кг. 

Незначне підвищення цін закупівлі відбулося у наслідок позитивного коливання планових цін 

від окремих постачальників свинини, які «розписали» товарне поголів'я на 0,5-1 грн/кг дорожче 

ніж тижнем раніше. Тим не менш, підвищення цін мало не такий масовий характер, як до цього, 

а очікування м'ясопереробників реалізувалися: м'ясних свиней забійних кондицій у кінці літа 

закуповували по 48-50 грн/кг. Планові продажі попереднього тижня, обмеженість пропозиції 

живця через сезонні фактори та тимчасово посиленішу конкуренцію серед закупівельників 

допомогли ціні укріпитися.  

Хоча епізодичні відмови та скорочення об'ємів заготівлі окремих закупівельників викликають 

настороженість операторів, більшість гравців ринку налаштована на сталість цін на початку 

осені. Цю тезу підтверджують і результати опитування переробників: абсолютна більшість 

учасників Асоціації «М'ясопереробної галузі» планує закуповувати живець по 48-50 грн/кг. 

 

Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019 рр. 
Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 
 

Переробка свинини: плюс 4,4% проти січня-липня 2018-го 

За даними ДССУ обсяги виробництва свіжих та охолоджених свинячих туш та напівтуш у січні-

липні скоротилося на  2,8% — до 116 тис. т. Проте сукупне виробництво охолодженого м’яса 

свиней за цей період, навпаки, додало 3,1% та склало 145,7 тис. т. Так, скорочення випуску 

свинячих охолоджених півтуш компенсувало збільшення виробництва свинини охолоджених 

свинячих частин. Зокрема, обсяги виробництва окостів, лопаток та їх необвалених відрубів 

зросли більш ніж на чверть (+26,6%), а іншої охолодженої свинини – майже на 40%. Хоча питома 

вага свинячих частин у структурі виробництва охолодженої свинини відчутно менша за 
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виробництво півтуш, додаткові об’єми випуску змогли перекрити втрати та навіть покращити 

загальний показник порівняно з аналогічним періодом 2018-го. 

Крім цього, спостерігаємо також збільшення виробництва замороженої свинини на 30%, 

зокрема за рахунок майже трикратно більших обсягів випуску морожених окостів, лопаток та їх 

відрубів. А от соленої, сушеної та копченої свинини цьогоріч виробили менше на 8%. Проте 

частка таких виробів у загальному об’ємі переробки м’яса свиней незначна, тож така зміна не 

мала критичного впливу. Що стосується загальних обсягів випуску свіжої, охолодженої та 

мороженої свинини, то за січень-липень 2019-го вони склали 162,5 тис. т, перевищивши 

минулорічні результати переробки свинини на 4,4%. 

Зазначимо, загальний випуск свіжого, охолодженого та мороженого м’яса та їстівних 

субпродуктів усіх видів за сім місяців 2019-го склав 1,23 млн т, що на 24% більше ніж за 

аналогічний період минулого року. Основним драйвером росту показника стало збільшення 

виробництва м’яса птиці, на яке припадає більше половини виробництва м’яса та їстівних 

субпродуктів. Виробництво ковбасних виробів, навпаки, зменшилось на 4,8%, склавши 268,4 

тис. т. 

 
АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 44 випадки АЧС. Карантинні заходи продовжують 

діяти  у  20 неблагополучних по АЧС пунктах 13 областей України: у Донецькій (2), Запорізькій 
(2), Дніпропетровській (2), Одеській (2), Київській (1), Херсонській (2), Миколаївській (2), 
Полтавській (1), Кіровоградській (2), Житомирській (1), Тернопільській (1), Волинській (1) та 
Львівській (1). 

• Болгарія:  
- чотири нових спалахи, з них один – на свинофермі у с. Караманово (4,5 тис. гол.)   
- власники присадибних господарств, які знищили свиней зможуть 150 євро компенсації. 

• Китай: провінція Сичуань відновлює виробництво свинини після АЧС — департамент 
сільського господарства провінції  повідомив, що встановлює певну норму для вирощування 
свиней у провінції, 
 

 

Інші новини галузі 
• На першому засіданні ВРУ запропонували об'єднати Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі з Міністерством аграрної політики та продовольства, а також ліквідувати 
Міністерство екології та природних ресурсів. 

• Світовий банк виділить 200 млн доларів США кредиту для підвищення ефективності 
сільського господарства України: забезпечення більш адресної політики підтримки галузі, 
підвищення прозорості використання державних сільськогосподарських земель і 
розширення доступу малих та середніх фермерських господарств до експорту. 
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