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Ринок живця  
У другій половині листопада вектор закупівельних цін на свинину змінив напрямок руху. Так, за 

результатами моніторингу ціни живих свиней забійних кондицій, середній показник зрушив з 

місця у бік підвищення та склав 44,4 грн/кг, додавши 0,3%.  

Протягом передостаннього тижня осені ціни на свинину живою вагою переважно коливалися в 

межах 43-45,5 грн/кг. Хоча більшість товарних партій реалізували за цінами попереднього 

тижня, окремі постачальники живця з Західних областей змогли реалізувати поголів’я на 0,5-1 

грн/кг дорожче. Утім вже під кінець тижня стало зрозуміло, що це позитивне коливання є 

передвісником сезонної активізації. 

За словами представників м’ясопереробної галузі, обсяги продажів свинини наразі досить мляві 

та не дають підстав для здороження. З іншого боку, вони відзначають, що висхідний рух цін у 

цю пору є досить закономірним та очікуваним через сезонну активізацію заготівлі сировини. 

Так, частина м’ясокомбінатів наразі формують запаси свинини для виробництва м’ясних 

делікатесів та ковбас, які потраплять на прилавки роздрібних мереж напередодні свят. Тим не 

менш, переробники зазначають, що з кожним роком об’єми осінньої заготівлі зменшуються 

через відсутність ажіотажного попиту на м’ясну продукцію в передноворічний період.  

З огляду на це, представники м’ясопереробної галузі очікують поступового підйому цін: згідно 

з опитуванням учасників Асоціації «М’ясопереробної галузі», наступного тижня ціна на живець 

становитиме 44-46 грн/кг. Проте вже у п’ятницю частина операторів висловила думку, що 

максимальна цінова позначка буде вищою. Окрім фактору сезонності цінових коливань, 

підтримкою зростання внутрішніх котирувань слугує висхідний рух глобальних цін, зокрема у 

країнах ЄС. У наслідок цього, вхідний бар’єр для імпортної сировини також підвищився. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 

Поголів’я свиней в Україні «просіло» на 4% 

За даними ДССУ чисельність свиней в Україні станом на початок листопада становила 6,15 млн 

гол. Це на 4% чи 260 тис. гол. менше ніж на відповідну дату минулого року. 

Негативна динаміка числа свиней в Україні спостерігається через відповідні зміни кількості 

утримуваних тварин у господарствах усіх категорії. Поступове «згортання» присадибного 
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свинарства триває не один рік. Наразі відхилення числа утримуваних на присадибних ділянках 

свиней державна статистика оцінює у 6,5% порівняно з початком листопада 2018-го: рік тому в 

господарствах населення налічувалось майже 3 млн свиней проти теперішніх 2,78 млн. гол.  

З іншого боку, на 2% скоротилася і кількість промислових тварин — до 3,37 млн гол. Значною 

мірою, така зміна відбулася у наслідок наймасштабнішого спалаху АЧС на Львівщині у серпні. 

Однак, зменшення числа промислових свиней на свинокомплексах Тернопільської (-23% проти 

початку листопада 2018-го), Полтавської (-13%), Запорізької (-14%) та Дніпропетровської (-7%) 

також мало негативний вплив. Тож хоча оператори Київської, Харківської та Чернігівської 

області за рік збільшили виробничі потужності майже на 100 тис. гол., це не «перекрило» 

цьогорічні втрати індустріального поголів’я. 

З іншого боку, нарощування поголів’я промисловими свинокомплексами Київщини на 13,5% чи 

майже 53 тис. голів вивело регіон на перше місце в Україні за чисельністю свиней. Станом на 

початок листопада сільськогоподарські підприємства Київської області утримують 441,6 тис. 

свиней чи понад 13% промислового свинопоголів’я України. Тож Донеччина, яка до цього 

займала лідерські позиції за концентрацією індустріального свинопоголів’я (434 тис. гол.), тепер 

посідає друге місце. 

 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 52 випадки АЧС. В тому числі — у 

сільськогосподарському підприємстві Полтавської області: ПСП «Мрія» в с. Вечірки 
Пирятинського району.  
Карантинні заходи продовжують діяти в 7 неблагополучних по АЧС пунктах 5 областей 
України: у Запорізькій (2), Полтавській (2), Миколаївській (1), Львівській (1) 
та Житомирській (1) 

• В’єтнам:  
- 5,8 млн свиней (20% загального поголів’я) знищили через АЧС; 
- споживання свинини у 2018-му може бути на 12% меншим за очікуване.  

• Польща: новий спалах АЧС зафіксували за 85 км від кордону з Німеччиною. 

•  

Інші новини галузі 
• Оформлення ветеринарних документів стане простішим: в Україні запустили пілотний проект 

з надання адміністративних послуг у сфері ветеринарії в електронному режимі – Єдиний 

державний реєстр ветеринарних документів.  

• Відтепер в Україні будуть застосовуватися принципи зонування та компартменталізації: якщо 
не вся територія країни-експортера вільна від тієї чи іншої хвороби тварин, імпортувати 
тварин чи продукцію дозволяється із зон або компартментів. 

• Башинський В.В.: «В Україні є потенціал щодо контролю антибіотикорезистентності, але якщо 
оцінювати готовність за 10-бальною шкалою, то отримаємо «трійку». 

• Уряд готує пілотні проекти із запуску ринку землі в шести регіонах. 

• Тарас Качка: «Митний безвіз — це інтеграція нашої митниці в системи митниць ЄС таким 
чином, щоб український експортер, який має статус авторизованого економічного 
оператора, міг перевозити товар з України, наприклад, у Німеччину так само, як з Київської 
до Житомирської області». Для України «митний безвіз» із ЄС запрацює з 2021-го року.  
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