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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  
Кінець жовтня відзначився відносним «штилем» на ринку живця. Протягом 44-го тижня ціни 

закупівлі втрималися в межах 44-46 грн/кг, а середньоринкова позначка зупинилася майже а 

рівні попереднього тижня. Про це повідомляють аналітики Асоціації «Свинарі України» за 

підсумками щотижневого моніторингу.  

Упродовж 44-го тижня більшість виробників свинини змогла втримати ціну реалізації на рівні 

попереднього тижня. Хоча епізодично оператори відзначали послаблення котирувань на 

0,5- 1  грн/кг, ціни на свиней забійних кондицій залишилися в межах цінового коридору 

минулого тижня. Постачальники живця зауважують, що послаблення попиту з боку 

закупівельників не спостерігається. Навпаки, окремі м’ясопереробники проявляють 

зацікавлення у «бронюванні» партій наперед. З огляду на це, виробники свинини не 

виключають можливості наближення середньої цін на свинину живою вагою до верхньої межі 

цьоготижневого діапазону. 

Переробники, навпаки, передбачають рух цін назустріч мінімальній позначці цього тижня: за 

результатами опитування серед учасників Асоціації «М’ясної галузі», понад 85% респондентів 

планують закуповувати свинину живою вагою по 44 грн/кг. З іншого боку, лише восьма частина 

опитаних переробників прогнозує відчутніше «просідання» цін на ринку живця на початку 

листопада. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 

Обсяги промислової переробки свинини зросли на 4,4% 
За підсумками трьох кварталів 2019-го обсяги промислової переробки м’яса свиней зросли на 

4,4% та склало 208,6 тис. т. Основний приріст виробництва прийшовся на охолоджені свинячі 

частини (окости, лопатки, їх відруби та інші елементи), яких якого цьогоріч випустили на 

9,5 тис. т більше ніж за аналогічний період минулого року. Проте зменшення випуску 

охолоджених свинячих півтуш більш ніж на 4 тис. т (мінус 2,7%) послабило загальний доробок. 

Дещо компенсувало втрату виробництво замороженої свинини. За рахунок майже трикратного 

збільшення випуску морожених окостів, лопаток та їх відрубів, а також восьмивідсоткового 
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збільшення випуску інших морожених частин 

виробництво мороженого м’яса свиней за аналізований 

період зросло майже на третину (+3,8 тис. т) та склало 

15,4 тис. т. 

З іншого боку, відзначається збільшення обсягів 

залишків свинини на складах. Станом на кінець вересня 

обсяги запасів м’ясопереробних підприємств сягнули 

4,5  тис. т, тоді як роком раніше вони були на рівні 

2,55  тис. т. Оскільки понад 70% залишків припадали на 

охолоджене м’ясо свиней, яке має обмежений термін 

реалізації, тривалого негативного впливу на динаміку 

закупівельних цін вони не мали. Так, середня ціна на 

свиней забійних кондицій у вересні 2019-го була на рівні 

47,3 грн/кг, що на 2,7% нижче ніж торік. Однак, вже на 

початку жовтня ціни закупівлі живця реабілітувалися, завдяки чому середня ціна за місяць 

практично тотожна середній ціні жовтня 2018-го. 

 

АЧС  
• Україна: за період з початку року зафіксували 49 випадків АЧС. Карантинні заходи 

продовжують діяти в 6 неблагополучних  по АЧС пунктах  4 областей України: у Запорізькій 
(2), Полтавській (2), Миколаївській (1) та Львівській (1)). 

• Південна Корея:  
- на кордоні Південної Кореї ведеться будівництво паркану для запобігання проникненню з 

КНДР диких свиней, заражених АЧС; 
- епізоотична ситуація в країні впливає на споживчі вподобання — майже половина опитаних 
споживачів скоротили споживання свинини після поширення АЧС.  

• Філіппіни: АЧС у провінції Панґасінан та метрополії Маніла. Згідно з інформацією 
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) кількість забитих через АЧС 
свиней на Філіппінах сягнула вже 62 тис. 

• Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) прогнозує, що через АЧС до 25% 
світового поголів’я свиней може бути знищено. 
 

Інші новини галузі 
• Міністерство економіки, торгівлі та аграрної політики обіцяє аграріям 8,4 млрд грн, з них 2,5 

млрд грн планують спрямувати на підтримку галузі тваринництва, зберігання та переробки 
сільгосппродукції. 

• Держпідтримка 2019: до 5 листопада триватиме прийом документів для отримання 
часткового відшкодування вартості племінних тварин та генетичних ресурсів. 

• Скорочення світового виробництва свинини, що відбувалося у 2019-му році продовжиться у 
2020-му у зв'язку зі значними виробничими втратами, але темп його сповільниться до 10%. 

• Аграрний комітет 18 жовтня на позачасному засіданні проголосував за законопроект щодо 
обігу ринку землі. Аграрії та селяни виступили проти продажу землі олігархам під стінами 
парламенту  та офісу президента. 

• Поголів’я свиней у країнах-членах ЄС продовжує зменшуватись: станом на червень 2019-го 
становило 137,35 млн голів, що на 1,8% менше ніж у червні минулого року. 

mailto:o.bond@asu-ua.org
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://www.asf.vet.ua/index.php/asfinukraine
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/se-odna-kraina-budue-parkan-na-kordoni-dla-zahistu-vid-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/se-odna-kraina-budue-parkan-na-kordoni-dla-zahistu-vid-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/u-pivdennij-korei-skorocuetsa-spozivanna-svinini-pisla-spalahiv-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/u-pivdennij-korei-skorocuetsa-spozivanna-svinini-pisla-spalahiv-acs
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/filippini-novi-spalahi-acs-zafiksuvali-u-dvoh-provinciah
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/filippini-novi-spalahi-acs-zafiksuvali-u-dvoh-provinciah
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/filippini-novi-spalahi-acs-zafiksuvali-u-dvoh-provinciah
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/mert-pokazali-proekt-onovlenoi-programi-pidtrimki-agrariiv
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/mert-pokazali-proekt-onovlenoi-programi-pidtrimki-agrariiv
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/mert-pokazali-proekt-onovlenoi-programi-pidtrimki-agrariiv
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/derzpidtrimka-tvarinnictva-prijom-dokumentiv-na-viplati-prodovzuetsa
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/derzpidtrimka-tvarinnictva-prijom-dokumentiv-na-viplati-prodovzuetsa
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/u-2020-mu-spad-svitovogo-virobnictva-svinini-spovilnitsa-do-10
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/u-2020-mu-spad-svitovogo-virobnictva-svinini-spovilnitsa-do-10
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/risenna-agrarnogo-komitetu-pro-pidtrimku-zakonoproektu-2178-10-zalisaetsa-v-sili
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/risenna-agrarnogo-komitetu-pro-pidtrimku-zakonoproektu-2178-10-zalisaetsa-v-sili
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/protesti-u-kievi-agrarii-ta-selani-vistupaut-proti-prodazu-zemli-oligarham
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/protesti-u-kievi-agrarii-ta-selani-vistupaut-proti-prodazu-zemli-oligarham
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/pogoliva-svinej-u-es-prodovzue-zmensuvatisa
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/pogoliva-svinej-u-es-prodovzue-zmensuvatisa


Поголів’я (на 01.10.19) 

Промислова пропозиція Переробка (січ.-вер. 2019) Експорт/імпорт свинини 

Глобальні ціни  Ціни на живець  
 станом на жива/забійна маса 

Німеччина 30/10/19 = 2,06 $/кг з.м 

Бельгія 31/10/19 ↗1,41 $/кг ж.м. 

Франція 28/10/19 = 1,87 $/кг з.м 

Канада 25/10/19 ↗1,22 $/кг з.м. 

США 31/10/19 ↘1,06 $/кг з.м. 

Мексика 25/10/19 =1,32 $/кг ж.м. 

Бразилія 28/10/19 ↗1,26 $/кг ж.м. 

Китай 23/10/19 ↑5,2 $/кг ж.м. 


