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Ринок живця
У кінці травня свинина в закупівлі продовжила рости в ціні. Зокрема, згідно моніторингу цін на
свиней забійних кондицій, який щотижня проводить Асоціація «Свинарі України», цього тижня
котирування переважно коливалися в діапазоні 45-46,5 грн/кг. Хоча епізодично зустрічалися як
вищі, так і нижчі ціни, середня «зупинилася» на рівні 45,8 грн/кг. Це на 3,4% більше за показник
попереднього тижня.
Протягом останнього тижня весни очікування виробників свинини щодо висхідного руху цін
справдилися: товарні партії на кінець місяця «розписали» на 1-2 грн/кг дорожче ніж тижнем
раніше. Факторами, які підтримують ціни залишаються, поступове зниження середньодобових
приростів свиней та зменшення пропозиції кондиційних тварин, наближення «подовжених»
вихідних на початку літа, поступовий вихід з карантину та відновлення роботи закладів
громадського харчування. Крім цього, постачальники живця відзначають трохи підвищену
активність заготівельників. З огляду на це, більшість виробників свинини не очікують зміни
нижнього порогу цін наступного тижня, тоді як максимальна ціна, навпаки, може зрости 0,51 грн/кг.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019-2020 рр.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ

Консолідація галузі триває
Коло промислових виробників свинини продовжує звужуватись. За даними Державної служби
статистики України станом на початок 2020-го 3,3 млн голів промислових свиней в країні
утримували 1,55 тис. сільськогосподарських підприємств. Це на 178 чи 10,3% підприємств
менше ніж роком раніше. Хоча темпи «звуження» галузі відповідає середнім за п’ятиріччя,
проте у кількісному вираженні таке скорочення — найменше за останні роки.
Найвразливішою категорією операторів галузі залишаються підприємства з загальним
поголів’ям менше 500 свиней. Так, за останні два роки зменшилась не тільки кількість таких
свиногосподарств, а й питома вага таких виробників на ринку: якщо на початку 2018-го вони
утримували 5% промислового поголів’я свиней, то на початку цього року цей показник склав
3%. При цьому, «стрижнем» промислового виробництва свинини залишаються оператори, що
утримують від 5 тис. свиней, в яких сконцентровано майже ¾ індустріального поголів’я таких
тварин. Приємно відзначити, що число свиногосподарств у цій «ваговій категорії» за рік
Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України»
за підтримки Hog Slat Inc та ТОВ «Купава Агро».
За додатковою інформацією звертайтеся за o.bond@asu-ua.org або
+380674414680.

АСУ: аналітичний бріф
25-29 травня

збільшилося на 7 підприємств: так, половина підприємств, які цьогоріч вибули з групи 1-5 тис.
свиней, наростили поголів’я та приєдналися до когорти потужніших виробників.

Групування сільськогосподарських підприємств за чисельністю поголів’я свиней станом на початок року
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ

Крім цього, галузеві аналітики висловлюють обережні сподівання на поступову реабілітацію
галузі. Зокрема, відзначають, що загальна чисельність промислового поголів’я станом на
початок травня дещо скоротила відрив від минулорічної чисельності (до 4,2% проти 5,1%
місяцем раніше), а також демонструє незначний приріст (на 61,2 тис. гол. чи 1,9%) з початку
року.

АЧС
•
•
•
•

За період з початку року зареєстрували 11 випадків АЧС в Україні. Карантин продовжує діяти
у 4 неблагополучних по АЧС пунктах – у 4 областях України: у Вінницькій (1), Херсонській
(1), Запорізькій (1) та Сумській (1) областях.
Польща: в країні відзначають перші ознаки уповільнення епідемії АЧС.
Намібія: через АЧС в країні загинуло 300 свиней.
Індія: ветеринарні служби країни повідомили до Всесвітньої організації охорони здоров’я
тварин (МЕБ) про 11 спалахів АЧС.

Інші новини галузі
• Члени Аграрного комітету ініціюють роз’єднання Мінекономіки на два міністерства —
Міністерство аграрної політики і Міністерство економіки.
• В Україну можливо буде імпортувати не лише заморожену сперму кнурів: форму відповідного
міжнародного сертифіката оприлюднено на сайті Держпродспоживслужби.
• Набув чинності закон, яким скасовується дія «соєвих правок».
• В АСУ розбиралися, чи бути «свиноапокаліпсису».
• АСУ запрошує до участі у бенчмаркінговому дослідженні.
• АСУ та Агентство з ідентифікації представили користувачам Персональний кабінет для роботи
з ветеринарними документами.
• Про особливості виробництва, технологічні інновації та найкращі практики екологічності
ТОП- 30 промислових свиногосподарств читайте та в журналі «Прибуткове свинарство» та на сайті
pigua.info
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