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Ринок живця 
У перший тиждень лютого ціни на свинину живою масою «сповзли» на піввідсотка проти 

попереднього тижня. Так, за результатами моніторингу закупівельних цін на живець, який 

щотижнево проводить аналітичний відділ Асоціації «Свинарі України»,  середньоринкова 

позначка склала 43 грн/кг.  

Цього тижня ціни на тварин забійних кондицій зазнали різноспрямованого руху. Так, якщо 

частина операторів змогли розписати товарні партії на 0,5-1,5 грн/кг дорожче ніж тижнем 

раніше, інші або залишили ціни без змін, або реалізували тварин на 0,25-1,25 грн/кг дешевше. 

Не зважаючи на такі точкові зміни, більшу частку об’ємів живця цього тижня закуповували по 

42-43,5 грн/кг. Як вищі, так і нижчі ціни пропозиції мали епізодичний характер.  

Оператори ринку відзначають досить низьку закупівельну активність у зв’язку з сезонно 

слабшою реалізацією та достатніми об’ємами морожених запасів, а позитивні коливання цін 

переважно пов’язують з локальним дисбалансом попиту та пропозиції живця. З огляду на 

«відносний» штиль на ринку свинини, якщо вплив інших як глобальних, так і внутрішніх чинників 

не посилиться, сезонне послаблення цін, найвірогідніше, матиме «повзучий» характер. 

Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019-2020 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

 

Промислова переробка свинини за 2019-й зросла на 5% 
За 2019-й промислове виробництва охолодженого та мороженого м’яса склало 1,8 млн т. Це на 

2,7% більше ніж роком раніше. Так, у 2019-му виробництво яловичини, послабившись на 12,3%, 

склало 62,2 тис. т. Виробництво м’яса птиці та свинини, навпаки, зросло: плюс 6,9% (до 

1,07   млн  т) та 4,8% (до 281,7 тис. т), відповідно. 

Хоча основою позитивної динаміки є приріст об’ємів виробленої пташатини, на яку припадає 

59% виробництва м’яса в Україні, свинина також цьому посприяла. Так, за 2019-й випуск 

охолодженого та мороженого м’яса свиней зріс на 4,8% проти попереднього року — до 281,7 

тис. т. Відповідна зміна відбулася за рахунок збільшення виробництва свинячих окостів, лопаток 

та їх відрубів майже на чверть порівняно з минулим роком, а також інших охолоджених 

свинячих частин на третину. Це дозволило компенсувати скорочення випуску охолоджених 
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свинячих півтуш на 2,4%. Крім цього, упродовж року спостерігалося збільшення виробництва 

замороженої свинини, а за підсумками 2019-го м’ясопереробні підприємства «наморозили» на 

35% більше свинини ніж роком раніше: 20,8 тис. т про 15,4 тис. т, відповідно. У зв’язку з цим 

питома вага мороженої продукції в структурі промислового виробництва м’яса свиней зросла 

до 7,4% (+1,7% за рік). 
 

  
 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 3 випадки АЧС. Карантинні заходи 

продовжують діяти у 6 неблагополучних по АЧС пунктах  в 5 областях України: у Запорізькій 

(1), Миколаївській (1), Львівській (1) Чернігівській (2) та Рівненській (1). 

• Філіппіни: перший спалах АЧС на острові Мінданао. 

• Індонезія: на острові Балі зафіксували спалах АЧС, де налічується близько 800 тис. свиней. 

 

Інші новини галузі 
• У 2020-му році Кабмін має намір об’єднати Держкадастр і Реєстр майнових прав на 

нерухоме майно, щоб протидіяти незаконним діям з земельними ділянками. 

• Милованов: «Відділення Мінагро від Мінекономіки може відбутися після реформи ринку 
землі». 

• Асоціація «Свинарі України» спільно з журналом «Прибуткове свинарство» та сайтом 
PigUA.info підводить підсумки року та запрошує промислові свиногосподарства до участі у 
рейтингу найпотужніших операторів ринку.  
 

АСУ пояснює 
• Чи дозволено згодовувати свиням побічні продукти свинарства, наприклад, мясо-кісткове 

борошно? 
 

 

Обсяги промислового виробництва 
м’яса за видами та ковбас за 2019-й 
зі зміною проти 2018-го 
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за 
даними ДССУ 
 
 
 
Зазначимо, що виробництво 
ковбасних виробів за минулий рік 
зменшилося на 5,7% — до 234,6 тис. 
т. Зокрема, найвідчутніше скоротився 
випуск продукції вареної групи, яка 
складає 2/3 виробництва ковбас. Тож 
6%-ве «просідання» спричинило 
аналогічну зміну загальних обсягів 
виробництва за підсумками 2019-го. 
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