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Ринок живця 
Ситуація на ринку живця на рубежі місяців зберігає відносний спокій, проте епізодично 

відзначають незначні позитивні коливання. Так, планові ціни поточного тижня більшості 

постачальників свинини живою вагою залишилися на рівні минулого. Тим не менш, окремі 

виробники змогли «розписати» товарні партії на 0,25-0,75 грн/кг дорожче ніж тижнем раніше, 

тож у деяких з них ціна закупівлі перевищувала вищу межу цінового діапазону попереднього 

тижня (46 грн/кг). Враховуючи відносно сталий попит та обмеженість пропозиції живця, яка 

посилена сезонними факторами, свиногосподарства не виключають підйому закупівельних цін 

упродовж першої декади місяця до рівні 45,5-46,5 грн/кг. 

Понад дві третини м’ясопереробників, навпаки, очікують, що більшу частину сировини 

закуповуватимуть по 44,5-45 грн/кг. Втім, більше чверті представників м’ясопереробної галузі 

вважають, що наступного тижня ціни закупівлі можуть піднятися до 45,5 та вище.  

Окрім сезонних очікувань операторів, чинниками, які вказують, що подібні прогнози не є 

безпідставними є укріплення закупівельних цін на ринку свинини в країнах ЄС, а також 

зростання курсу євро по відношенню до національної валюти. 

 

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018 р. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

 

Переробка свинини «просіла», виробництво ковбас 

відновлюється 
Обсяги промислової переробки м’яса свиней в Україні дещо «просіли». Про 3%-ве зменшення 

випуску охолодженої та мороженої свинини, а також солених, сушених чи копчених делікатесів 

з неї свідчать дані ДССУ. 

Так, згідно з нещодавно оприлюдненими даними за січень-червень 2018-го м’ясопереробна 

галузь випустила 130,5 тис. т м’яса свиней у охолодженому, мороженому, копченому, сушеному 
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чи соленому вигляді. Це на 4 тис. т чи 3% поступається піврічним результатам роботи галузі у 

2017-му. Зауважимо, що упродовж аналізованого періоду скоротився випуск охолодженої 

свинини та її сушених, солених чи копчених свинячих частин. Виробництво мороженого м’яса 

за шість місяців 2018-го навіть дещо зросло – до 7,9 тис. т проти 7,4 тис. т роком раніше. 

Зокрема, обсяги виробництва морожених окостів, лопаток та їх відрубів у червні збільшилися 

майже на 30%, а за весь період «додали» 28%.  «З огляду на те, що на морожені свинячі частини 

припадає лише 6% сукупного випуску переробленого м’яса свиней, на зальну ситуацію така 

зміна майже не вплинула,» - коментують в аналітичному відділі АСУ. 

З іншого боку, аналогічну ситуацію спостерігаємо аналізуючи залишки готової продукції на 

складах підприємств станом на кінець червня. Так, сукупні залишки свинини скоротилися на 

10% через відповідну зміну випуску охолодженого, копченого, соленого та сушеного зокрема 

м’яса. Однак запаси мороженої свинини трохи більші за фіксовані у кінці червня 2017-го – 0,87 

тис. т проти 0,81 тис. т, відповідно. Хоча це значення далеке від рекорду, втім це дає зрозуміти, 

що м’ясопереробні підприємства «підстрахувалися» в умовах послаблення внутрішньої 

пропозиції свинини трохи наростили морожені запаси свинячих півтуш, лопаток, окостів та їх 

відрубів. 

Що стосується ковбас, за півроку випустили майже 118 тис. т виробів. Це на 5% більше ніж за 

перше півріччя 2017-го. Так найвідчутніше збільшилося виробництво вареної групи продуктів, 

на які приходиться понад дві третини усього виробництва ковбас. За січень-червень 2018-го 

випуск цієї продукції майже сягнув 81  тис. т, що на 3,9% більше ніж за аналогічний період 

минулого року. Другі за обсягами випуску в загальній структурі напівкопчені ковбаси «додали» 

3,5%, а треті в цій структурі варено-копчені, сиров’ялені та сирокопчені ковбаси – 3,2%.  Випуск 

копчено-запечених зріс на 8,3% проте питома вага цієї групи ковбас незначна (1,2%) тож не мала 

дуже відчутного впливу на загальний доробок. 

Зауважимо також, що частка виробництва ковбас у загальній структурі випуску м’яса та 

м’ясопродуктів промисловими підприємствами складає 11,5%, а виробництва безпосередньо 

м’яса всемеро більше. 

 

Завозити товарних поросят з Данії буде дешевше 
Господарства-учасники Асоціації «Свинарі України» й представники Держпродспоживслужби 
під час зустрічі в Києві обговорювали змінений Наказ №71*, набуття чинності якого допоможе 
значно здешевити вартість завезення користувальних свиней (товарних поросят) в Україну, 
зокрема з Данії. 
Як зазначають в Асоціації «Свинарі України», цей документ має низку позитивів для свинарів, 
які матимуть потребу закупити поголів’я: 

 Інспектор не виїжджатиме на відбір тварин до країни-експортера. Передбачене 
створення реєстру свиногосподарств, з яких дозволені поставки. Їх періодично 
перевірятиме компетентний орган. 

 Кількість лабораторних досліджень і на території постачальника, і в Україні може бути 
зменшена до 10%, що зніме значне фінансове навантаження на імпортера. 

 Сперму можна буде завозити не лише в замороженому вигляді». 
Наразі, співпраця щодо імпорту поросят з Данії — економічно невигідна, адже згідно з діючим 
ветеринарним сертифікатом між країнами, обов’язковими є лабораторні дослідження 100% 
поголів’я в Україні. А це додаткові витрати у розмірі близько 1000 грн/голова. 

mailto:o.bond@asu-ua.org


АСУ: аналітичний бріф 
30 липня—3 серпня 

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» за 

підтримки Hog Slat Inc. За додатковою інформацією звертайтеся за 

o.bond@asu-ua.org або +380674414680. 

«Робота щодо узгодження зміненого Наказу з усіма країнами-учасницями СОТ велася понад два 
роки. Нарешті цей етап завершений, почалися процедури погодження в Україні. Очікується, що 
документ набуде чинності вже до кінця року», — додають в АСУ. 
*Змінений Наказ №71 — Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію 
України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів 
тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного 
походження та продуктів їх оброблення, переробки». Ознайомитися з текстом Наказу. 
 

АЧС 
 В рамках другого етапу спільного проекту ФАО, ЄБРР, Асоціації «Свинарі України» з 

Держпродспоживслужбою «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні» 

проводитимуть унікальне дослідження. На продовольчих ринках перевірять свинину — забір 

зразків із туш свиней здійснять для моніторингу АЧС. 

До реалізації проекту залучили студентів та викладачів аграрних вузів (Сумського, 

Житомирського та Одеського). У співпраці з фахівцями регіональних ветеринарних 

лабораторій вони забиратимуть зразки у туш свиней на продовольчих ринках усієї країни. 

Аналізуватимуть їх за допомогою сучасного обладнання для діагностики АЧС методом ПЛР у 

реальному часі. 

 З початку року зафіксували 95 випадків АЧС.  Карантинні заходи продовжують діяти у 

39 неблагополучних пунктах по АЧС в 12 областях України: Одеській (17), Донецькій (4), 

Рівненській (3), Херсонській (3), Тернопільській (2), Черкаській (2), Сумській (2), Запорізькій 

(2), Чернівецькій (1), Волинській (1), Полтавській (1) та Дніпропетровській (1)). 

 Румунія: 456 випадків з початку року.  

 Латвія: спалах зафіксували на великій свинофермі Druvas Unguri (15 тис. гол.). 

 Польща: у Люблінському воєводстві спалахи зареєстрували на двох господарствах, які 

налічують загалом 1837 голів. У Вармінсько-Мазурському АЧС вразила три господарства, де 

вирощували 1146 свиней. Загальна кількість вогнищ, таким чином, сягнула 180, з яких 76 — 

в поточному році. 

 

Інші новини галузі 
 Россільгоспнагляд з 24 липня скасував обмеження на ввезення до РФ живих свиней і 

свинарської продукції з Угорщини. за винятком двох районів — Гевеш і Саболч-Сатмар-Берег. 

З цих регіонів можливі поставки тільки готової продукції зі свинини, а також готової продукції, 

що містить в своєму складі свинину. 

 У вересні завершується другий етап запровадження системи НАССР в Україні, а до 20 вересня 

2019 року систему НАССР мають запровадити і на малих виробництвах. Роком раніше 

впровадити НАССР мали для великі бійні молокозаводи та підприємства із переробки й 

виробництва м’яса — тобто продукції, у складі якої є необроблені компоненти тваринного 

походження. 
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