
АСУ: аналітичний бріф 
18 червня —23 червня 

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України» за 

підтримки Hog Slat Inc. За додатковою інформацією звертайтеся за 

o.bond@asu-ua.org або +380674414680. 

Ринок живця 
Ринок живця зберігає відносну сталість цін і в другій половині червня. Так, за результатами 

моніторингу закупівельних цін на м'ясних свиней забійних кондицій, середньоринкова 

позначка практично не змінилася у порівнянні з попереднім тижнем.  

Так, цьоготижневі котирування на товарних свиней у більшості випадків повторюють позначки 

початку другої декади червня. Епізодичні коливання цін не перевищують 0,25-1 грн/кг, тож 

більшість поголів’я за підсумками торгів попередньої п’ятниці «розписали» по 44,5-46 грн/кг.  

Виробники свинини відзначають вплив спекотних погодних умов на показники приростів живої 

ваги свиней, що безпосередньо негативно впливає на обсяги наявної пропозиції свинини. Проте 

оператори вважають, що відчутнішим тиск сезонних чинників буде з кінця місяця та перших 

чисел липня. 

Більшість представників м’ясопереробної галузі очікують пониження діапазону закупівельних 

цін до 44-45 грн/кг. З іншого боку, трохи менше чверті заготівельників вважають, що 

мінімальний поріг цін наступного тижня може опуститися до 43,5 грн/кг. Тим не менш, 

оператори зазначають, що навіть така цінова позначка перевищує бар’єрні 43  грн/кг живою 

вагою — ціну входу імпортної сировини на внутрішній ринок. Тож вони не відкидають 

можливості подальшого притоку м’яса свиней з-за кордону і в кінці місяця. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Впровадження вимог добробуту свиней матиме позитивний 

економічний ефект 
Дотримання вимог благополуччя свиней на свинокомплексах може підвищити прибутки 

господарства. На цьому наголосила Хелін ван де Вейр, консультант із питань благополуччя 

тварин із Великобританії під час Х Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство». 

«Належне утримання свинопоголів’я, відповідно до європейських вимог щодо добробуту 

тварин, означає кращі виробничі показники. Так, свині здоровіші, швидше набирають масу, 

оскільки свиноматки швидше повертаються в охоту, можна отримати більше опоросів, гнізда 

більші та сильніші, менше вибракуваних тварин, більше поросят на свиноматку на рік», — 

прокоментувала пані ван де Вейр під час свого виступу в ході Бізнес-секції Х Міжнародного 

конгресу «Прибуткове свинарство». 

Детальніше читайте на сайті pigua.info. 
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В Україні є всі можливості запровадити програму контролю 

якості свинини 
Українська галузь свинарства вже зараз може запровадити програму сертифікації свинини на 

кшталт американської PQA Plus. На цьому наголосив Др. Деріл Регленд, професор Університету 

Пердью (США), сертифікований інспектор і тренер програми PQA Plus під час свого виступу у 

рамках Х Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство». 

«Попрацювавши в Україні три тижні, я був дуже вражений — місцеві свинарі у своїй роботі 

практично «не покладаються» на антибіотики, тобто майже їх не використовують. Ви повинні 

пишатися тим, що маєте можливість виробляти якісний продукт», — підкреслив пан Регленд. 

Детальніше читайте на сайті pigua.info. 

АЧС 
 З початку року зафіксували 64 випадки АЧС. Зокрема і на промислових об’єктах — 

ПАП  «Диканське», с. Великі Будища Диканського району Полтавської області. 

 Карантинні заходи продовжують діяти у 16 неблагополучних пунктах по АЧС – в 11 областях 

України (Донецькій (3), Одеській (2), Київській (2), Тернопільській (2), Вінницькій (1), 

Чернівецькій (1), Черкаській (1), Рівненській (1), Запорізькій (1), Волинській (1) та 

Полтавській (1)). 

 Польща:  

- п’ять нових спалахів виявили на фермах Люблінського воєводства, в тому числі один в 

господарстві, що утримувало понад тисячу свиней. 

- відстріл кабанів не зупиняє поширення АЧС. 

 Африканська чума свиней може стати одним з найбільших випробувань для 

свиногосподарств Євросоюзу. Вірус продовжує ширитися Східною і Центральною Європою і 

може захлеснути Німеччину вже через 4 роки. Такий прогноз представили на Конгресі 

Міжнародного свинарського суспільства в Китаї дослідники з Міждисциплінарного 

дослідницького інституту в Польщі. 

 Німеччина: для ефективніших дій у боротьбі з АЧС федеральний уряд може внести зміни в 

закон про захист тварин. Передбачають введення низки екстрених заходів, включаючи 

заборону на збір урожаю, огородження вогнищ АЧС парканами і посилення відстрілу 

кабанів. 

 У Россільгоспнагляді вважають, що основною причиною спалахів АЧС на території 

європейських країн є ввезення інфікованої продукції свинарства з території України. 

Інші новини галузі 
 Україна та Канада презентували в СОТ Угоду про вільну торгівлю. Положення Угоди про 

вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка набрала чинності 

01.08.2017,  розповсюджуються на взаємне зниження торговельних бар’єрів у торгівлі 

товарами,  а також містить положення щодо конкуренції, санітарних і фітосанітарних заходів, 

технічних бар’єрів у торгівлі, вирішення спорів та механізму прозорості. 

mailto:o.bond@asu-ua.org
http://pigua.info/uk/post/news/v-ukraini-e-vsi-mozhlyvosti-zaprovadyty-programu-kontrolu-yakosti-svynyny
http://www.asf.vet.ua/index.php/purpose-project/about-asf/198-vypadky-achs-v-ukraini-z-2012-roku
http://www.asf.vet.ua/index.php/purpose-project/about-asf/198-vypadky-achs-v-ukraini-z-2012-roku
http://pigua.info/uk/post/news/Shchodo-vipadkiv-AChS-v-Ternopilskiy-Volinskiy-ta-Poltavskiy-oblastyakh
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://pigua.info/uk/post/news/U-Polshchi-zafiksovano-5-novykh-spalakhiv-ACHS
http://pigua.info/uk/post/news/U-Polshchi-zafiksovano-5-novykh-spalakhiv-ACHS
http://pigua.info/uk/post/news/U-Polshchi-zafiksovano-5-novykh-spalakhiv-ACHS
http://pigua.info/uk/post/news/Polshcha-Vidstril-kabaniv-NE-zupinyaye-Poshyrennya-ACHS
http://pigua.info/uk/post/news/Eksperty-poperedyly-pro-poshyrennya-ACHS-v-Nimechchyni-do-2022-roku
http://pigua.info/uk/post/news/Eksperty-poperedyly-pro-poshyrennya-ACHS-v-Nimechchyni-do-2022-roku
http://pigua.info/uk/post/news/Eksperty-poperedyly-pro-poshyrennya-ACHS-v-Nimechchyni-do-2022-roku
http://pigua.info/uk/post/news/Eksperty-poperedyly-pro-poshyrennya-ACHS-v-Nimechchyni-do-2022-roku
http://pigua.info/uk/post/news/Eksperty-poperedyly-pro-poshyrennya-ACHS-v-Nimechchyni-do-2022-roku
http://pigua.info/uk/post/news/Cheres-ACHS-v-Nimechchyni-mozhut-zaboronyty-zbyraty-urozhay
http://pigua.info/uk/post/news/Cheres-ACHS-v-Nimechchyni-mozhut-zaboronyty-zbyraty-urozhay
http://pigua.info/uk/post/news/Cheres-ACHS-v-Nimechchyni-mozhut-zaboronyty-zbyraty-urozhay
http://pigua.info/uk/post/news/Cheres-ACHS-v-Nimechchyni-mozhut-zaboronyty-zbyraty-urozhay
http://pigua.info/uk/post/news/rosiya-vvazhaye-ukrayinu-vinnoyu-v-poshirenni-achs-v-yes
http://pigua.info/uk/post/news/rosiya-vvazhaye-ukrayinu-vinnoyu-v-poshirenni-achs-v-yes
http://pigua.info/uk/post/news/ukraina-ta-kanada-prezentuvali-v-sot-ugodu-pro-vilnu-torgivlu
http://pigua.info/uk/post/news/ukraina-ta-kanada-prezentuvali-v-sot-ugodu-pro-vilnu-torgivlu
http://pigua.info/uk/post/news/ukraina-ta-kanada-prezentuvali-v-sot-ugodu-pro-vilnu-torgivlu
http://pigua.info/uk/post/news/ukraina-ta-kanada-prezentuvali-v-sot-ugodu-pro-vilnu-torgivlu
http://pigua.info/uk/post/news/ukraina-ta-kanada-prezentuvali-v-sot-ugodu-pro-vilnu-torgivlu

