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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. 

Ринок живця: ціни послабилися 
Протягом другої декади грудня закупівельні ціни на свинину відчутно послабилися. Так, після 
підйому 49-го тижня, коли середньоринкова позначка впритул наблизилася до 48 грн/кг,  
котирування на ринку живця «відкотилися»  
За підсумками щотижневого моніторингу закупівельних цін, який проводить АСУ, середня ціна 
на свинину живою вагою минулого тижня «просіла» на 2,5%, а вже цього тижня її послаблення 
було помітнішим: мінус 6,8% проти минулотижневої позначки —до 43,63 грн/кг.  
Для багатьох операторів вітчизняного ринку свинини така динаміка була неочікуваною. Так, за 
підсумками опитування учасників Асоціації «М’ясопереробної галузі», більшість 
закупівельників на початку грудня очікували, що товарні свині забійної кондиції коштуватимуть 
46-49 грн/кг. Проте вже минулого тижня фактичний рівень закупівельних цін відчутно 
понизився: більшість товарних партій закуповували по 45-48 грн/кг, а епізодично звучали й 
нижчі ціни закупівлі.  
У другій половині місяця тиск на ціни закупівлі посилився, ціни пропозиції втратили від 1 до 
4  грн/кг, а діапазон цін на ринку живця понизився до 42-45 грн/кг. Вітчизняні оператори 
вважають, що причин такої раптової зміни є кілька. З одного боку, раптову зміну напрямку руху 
цін спричинив досить різкий їх підйом на рубежі листопада та грудня. На думку переробників, 
таке здороження свинини в закупівлі спричинило досить різкий підйом роздрібних цін, що 
негативно вплинуло на споживчу активність. Водночас, менш активною була заготівля м’ясної 
сировини до зимових свят, тоді як пропозиція свинини у передноворічний період перевищує 
потреби ринку. Що стосусується пропозиції імпортної свинини, то обсяги поставок охолодженої 
м’ясної сировини з ЄС послабилися, тоді як надходження канадської мороженої свинини 
(зокрема, окостів, лопаток та їх відрубів) протягом листопада, навпаки, пожвавилося. Тож 
наявність такої пропозиції на ринку, на думку м’ясопереробників, також «збиває цінову 
температуру» на ринку. 
З огляду на це, закупівельники передчувають подальше послаблення цін закупівлі. Зокрема, 
м’ясопереробники, що входять до Асоціації «М’ясної галузі» в передостанній тиждень року 
планують закуповувати свиней забійних кондицій по 41-43 грн/кг. 

Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019 рр. 
Джерело: Аналітичний відділ АСУ 
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Цьогоріч в Україні реалізували на забій майже на 6% більше свиней 
За 11 місяців 2019-го сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги реалізації свиней на 
забій на 5,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, ДССУ оцінює приріст 
промислової пропозиції свинини у 25,8 тис. т (до 470,7 тис. т).  
Хоча у другому півріччі пропозиція свиней забійних кондицій від промислових операторів була 
дещо неоднорідною (через її обмеженість у західних областях), підсумок 11 місяців свідчить про 
більші обсяги реалізації свиней на бійні та м’ясокомбінати. Так, за аналізований період на забій 
направили 4,3 млн свиней, що на 154 тис. голів більше ніж роком раніше. Збільшенню сукупної 
живої маси тварин також сприяло підвищення середньої забійної ваги однієї голови на 2 кг — 
до 109 кг. 
Проте на тлі інших даних про ситуацію в галузі важко радіти таким змінам. Зокрема, темпи 
приросту реалізації на забій цьогоріч більш ніж вдвічі перевищили приріст обсягів вирощування 
свиней. Дані ДССУ свідчать, що сумарні обсяги вирощування свиней сільськогосподарськими 
підприємства склав 487,9 тис. т живою масою, що на 2,5% більше ніж торік. При цьому, майже 
96,5% з цих об’ємів реалізували на забій, а це лишає менший «зазор» нарощування 
виробництва свинини у подальшому. 
Водночас, негативну динаміку в четвертому кварталі демонструє і чисельність свинопоголів’я: 
промислове свинарство втратило 2,1% (-73,5 тис. гол. до 3,35 млн гол.) у порівнянні з початком 
грудня 2018-го, а присадибний сектор — 7% чи 200 тис. свиней. Враховуючи, те, що для 
останнього місяця року сукупна чисельність свиней в країні на рівні 6 млн гол. є рекордно 
низькою, є усі передумови для встановлення нового антирекорду за кількістю тварин у секторі 
вже у перші два місяці 2020-го. 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 53 випадки АЧС. Карантинні заходи 

продовжують діяти в 7 неблагополучних по АЧС пунктах 5 областей України: Запорізькій (2), 
Полтавській (1), Миколаївській (1), Львівській (1) та Житомирській (2). 

• Розвідка від АСУ: дикий кабан —  «жертва ситуації» чи «злісний рознощик». 
• Німеччина: стартувала інформаційна кампанія для інформування населення про загрозу АЧС 

та необхідні заходи протидії поширення вірусу. 
• Індонезія: 

- 2 грудня 2019-го Мінсільгосп країни підтвердив спалах АЧС на території Північної 
Суматри; 

- За даними МЕБ в Індонезії наразі зареєстрували 392 спалахи АЧС, в наслідок чого 
загинуло майже 30 тис. тварин. 

• Австралія: уряд виділить 66,6 млн дол. США, щоб запобігти проникненню АЧС. 

Інші новини галузі 
• Держава планує у 2021-му році фінансувати ветмедицину, а використання антимікробних 

засобів з профілактичною метою буде заборонено. 
• ВРУ прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку». Він 
удосконалює роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту 
етилового (СЕАРПСЕ) та спрощує умови ліцензування для суб'єктів господарювання. 

• Кабмін відкрив Офіс протидії рейдерству. 
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