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Ринок живця 
Третя декада серпня порадувала свинарів 2% підйомом цін закупівлі на ринку живця. Так, 
упродовж 33-го тижня середня цінова позначка сягнула 46 грн/кг, додавши піввідсотка до 
показника на початку місяця. На початку третьої декади серпня діапазон цін піднявся до 46-
48  грн/кг, а середньоринкова ціна додала майже 1 грн/кг, оскільки в ході попередніх торгів 
оператори скорегували їх рівень на 0,5-1,5 грн/кг. Укріплення цього тренду відповідає 
традиційним сезонним коливанням кінця літа, причиною яких є послаблена пропозицією 
свиней забійних кондицій через сповільнення приросту їх живої маси в спекотних умовах. 

Водночас, підтримкою такої тенденції слугувала відповідна ситуація на ринках Європейських 
країн, а також послаблення курсу національною валюти по відношенню до євро. 

На рубежі сезонів ціни на ринку живця продовжили поступовий рух у бік зростання. Так, цього 

тижня фактична середньоринкова позначка тяжіла до рівня 47,5 грн/кг. Тож за відгуками 

виробників свинини прогнози стосовно здороження підтримав дещо активніший попит з боку 

заготівельників. Останнє на тлі по-літньому обмеженої пропозиції кондиційних свиней 

вплинуло на настрої операторів, тож більшість переробників переглянули цінові очікування на 

початок вересня.  

Так, понад дві третини представників м'ясопереробної галузі вважають, що середя ціна на 

ринку живця у перші осінні дні не буде нижчою за її поточний рівень, а понад третина опитаних 

не виключає можливість її на ближення до 48 грн/кг та вище.  

Не дивлячись на цьоготижневу стабільність закупівельних цін на свинину в країнах ЄС, бар'єрну 

ціну «входу» імпортної сировини також скорегували на півгривні в наслідок зміни валютних 

курсів. 

 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Обсяги вирощування свинини «відстають» від минулорічних 
Обсяги вирощування свинини у с.-г. підприємствах на 3,3% менші ніж за 7 місяців 2017-го. Таке 
відхилення відзначається на тлі відставання чисельності промислового поголів'я у порівнянні з 
відповідним показником на початку серпня 2017-го. З іншого боку, за останніми даними 
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сільгоспвиробники утримують 3,4 млн свиней, тож відхилення від показника роком раніше 
складає 1,3% чи менше ніж 50 тис. голів. 

На поступове відновлення показників роботи свинарської галузі „натякають“ не тільки 
скорочення відставання поточних показників від минулорічного рівня та активізація, яка 
відчутна серед вітчизняних операторів, а й пожвавлення імпорту живих тварин з країн ЄС. Так, 
за аналізований період українські свиногосподарства імпортували гібридних та чистопорідних 
тварин сукупною вагою майже 0,6 тис. т сукупною вартістю 3,7 млн дол. США. Тож на такі 
операції вітчизняні свинарі витратили в 3,6 разів більше ніж за аналогічний період минулого 
року. При цьому до звичного „розбавлення“ ремонтного молодняку імпортованими 
чистопородними та гібридними тваринами додався ще й імпорт поросят для відгодівлі. Останнє 
виступає реакцією відгодівельників на недостатність пропозиції таких країн на внутрішньому 
ринку. Зауважимо, що середня ціна імпорту товарних поросят вагою 20−35 кг варіювала в межах 
3,4−3,7 дол. США/кг, що в цілому відповідало ціні закупівлі таких тварин в Україні. 

За сім місяців «під ніж» пішло 2,6 млн свиней 
За сім місяців 2018-го сільськогосподарські підприємства України реалізували на забій 
2,61  млн свиней чи на 0,25 млн голів менше ніж роком раніше. Цьогоріч середня жива маса 
реалізованих на забій тварин трохи вища (107 кг проти 106 кг роком раніше), та сукупна 
пропозиція свинини живою вагою упродовж січня-липня була відчутно слабшою, порівняно з 
попереднім роком. Так, за аналізований період на бійні та м’ясокомбінати надійшло 280,5 тис. 
т живця свиней чи на 7,6% менше ніж за відповідний період 2017-го. Зауважимо, що на забій 
реалізували 93,5% з майже 300 тис. т отриманого за період приросту живої ваги свиней. 

АЧС 
 За період з початку року зафіксовано 109 випадків АЧС.  

 В тому числі — у ТОВ «Агропрайм Холдинг»: вірус АЧС виявили на племінному заводі (с. 
Каракурт, Болградський р-н), де утримували близько 2000 голів свиней. Наразі тривають 
карантинні заходи.Зазначимо, що потужності господарства розташовані у с. Каракурт 
Болградського району. «Агропрайм Холдинг» має два майданчики — племінний завод 
та товарний свинокомплекс. Відгодівельник наразі у зоні нагляду, оскільки знаходиться 
за 6 км від племзаводу. 

 На Полтавщині АЧС зафіксували на свинофермах: СТОВ «Промінь» (Котелевський р- н)та СФГ 
«Перлина» (Лубенський р-н). Також в регіоні  намагалися продати на забій сотні заражених 
АЧС свиней. 

 Карантинні заходи продовжують діяти у 36 неблагополучних пунктах по АЧС 10 областей 
України: в Одеській (14), Херсонській (4), Донецькій (4), Сумській (4), Полтавській (3), 
Черкаській (2), Рівненській (2), Запорізькій (1), Миколаївській (1) та Київській (1).  

 Литва: міністр сільського господарства Гедрюс Сурпліс запевняє, що уряд має стимулювати 
фермерів відмовлятися від вирощування свиней через періодичні спалахи АЧС. Конкретних 
прикладів фінансових стимулів він не навів. 

 Польща: Міністр сільського господарства робить ставку на повний відстріл диких кабанів. 
Фахівці не виключають, що це може призвести до швидшого поширення вірусу: полювання 
провокує збільшення мобільності диких свиней, які відділяються від стада і можуть занести 
АЧС в нові регіони. 
Крім цього, у Мазовецькому воєводстві через АЧС посилюють правила обігу м'ясної худоби: 
на території зараження забороняється ввозити або вивозити з господарств тварин, відмінних 
від свиней, без згоди ветлікаря. 
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 Румунія: країна може залишитися без свинини через поширення АЧС, адже за рік вирування 
вірусу на території країни зафіксували майже півтисячі спалахів. У кінці серпня їх число 
впритул наблизилося до шестисот, а останній спалах зафіксували на другій найбільшій в 
Європі фермі (м. Гропень, повіт Бреіле), де утримували 140 тис. свиней. Ще до цього випадку 
Мінсільгосп країни закликав фермерів ізолювати посіви в зоні АЧС, а за відсутності такої 
можливості — спалити їх. Заборона реалізації продукції свинарства діє практично на всій 
території країни. 

 Данія: уряд остаточно схвалив будівництво 68-кілометрового паркану вздовж кордону з 
Німеччиною для захисту від АЧС. 

 Вірменія: з 28-го серпня діє заборона ввезення свинини і живої птиці з деяких російських 
регіонів. 

 Китай: упродовж серпня в країні зафіксували 5 випадків АЧС. 
1-й випадок стався 15 серпня у провінції Ляньюньгань. У 88 голів свиней підтвердили 
АЧС; 
2-й випадок зафіксували 16 серпня на забійному підприємстві в регіоні Чженчжоу, 
провінція Хенань, за 600 км від Хайчжоу. Сюди тварин привезли із провінції Хейлунцзян, 
що сусідить із Російською Федерацією. У результаті виявлення АЧС, знищили 1,362 свині; 
3-й випадок — 19 серпня — свиногосподарство у провінції Цзянсу за 1300 км від першого 
спалаху; 
4-й випадок зафіксували у 3-х свиногосподарствах поблизу Веньчжоу, провінція Чжецзян. 
Вони знаходяться на узбережжі, за 500 км від Шанхаю та більше 900 км південніше від 
3-го випадку; 
5-й випадок — в окрузі Наньлін, у частині міста Уху в провінції Аньхой. Розташоване місце 
спалаху за 294 км на захід від Шанхаю, та близько 600 км від місця попереднього спалаху 
(Веньчжоу, провінція Чжецзян). На фермі, де утримували 459 свиней, 80 тварин загинуло 
від АЧС, рушту — знищили. 

Інші новини галузі 
 Міжнародний День Свиноферми-2018: 17-го жовтня подія збере проактивних свинарів для 

обміну практичним досвідом  Спікерами виступають самі виробники, які поділяться 
здобутками своїх господарств, технологіями, секретами успіху. Традиційними учасниками 
заходу стануть гравці галузі: експерти ринку, представники держави та міжнародних 
організацій. 

 У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо ідентифікації та реєстрації тварин 
№9022. 

 Держпродспоживслужба Полтавщини зупинила діяльність свиноферми у зв’язку з 
численними порушеннями законодавства. Таке рішення прийняли за результатами 
проведених заходів контролю, які відбулися на підставі скарги громадянина щодо виявлення 
трупів свиней на сміттєзвалищі одного з населених пунктів. Привести роботу свиноферми у 
відповідність до вимог законодавства з дотриманням заходів біобезпеки підприємство було 
зобов’язане до 3 травня 2018 року, проте підприємство проігнорувало винесені приписи та 
не забезпечило дотримання біобезпеки. 

 

mailto:o.bond@asu-ua.org
http://pigua.info/uk/post/news/acs-zalisit-rumuniv-bez-svinini
http://pigua.info/uk/post/news/na-najbilsij-fermi-v-rumunii-viavili-acs
http://pigua.info/uk/post/news/na-najbilsij-fermi-v-rumunii-viavili-acs
http://pigua.info/uk/post/news/na-najbilsij-fermi-v-rumunii-viavili-acs
http://pigua.info/uk/post/news/u-rumunii-fermeram-nakazali-paliti-posivi-v-rajonah-posirenna-acs
http://pigua.info/uk/post/news/u-rumunii-fermeram-nakazali-paliti-posivi-v-rajonah-posirenna-acs
http://pigua.info/uk/post/news/dla-zahistu-vid-acs-dania-pobudue-68-kilometrovu-ogorozu-na-kordoni-z-nimeccinou
http://pigua.info/uk/post/news/dla-zahistu-vid-acs-dania-pobudue-68-kilometrovu-ogorozu-na-kordoni-z-nimeccinou
http://pigua.info/uk/post/news/virmenia-bojkotue-rosijskih-svinej
http://pigua.info/uk/post/news/virmenia-bojkotue-rosijskih-svinej
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-zafiksuvali-spalah-acs
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-zafiksuvali-spalah-acs
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-tretij-vipadok-acs
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-tretij-vipadok-acs
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-tretij-vipadok-acs
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-tretij-vipadok-acs
http://pigua.info/uk/post/u-kitai-tretij-vipadok-acs
http://pigua.info/uk/post/acs-kosit-kitajskih-svinej-zafiksuvali-4-vipadok
http://pigua.info/uk/post/acs-kosit-kitajskih-svinej-zafiksuvali-4-vipadok
http://pigua.info/uk/post/acs-kosit-kitajskih-svinej-zafiksuvali-4-vipadok
http://pigua.info/uk/post/acs-u-kitai-viavili-patij-vipadok-hvorobi
http://pigua.info/uk/post/acs-u-kitai-viavili-patij-vipadok-hvorobi
http://pigua.info/uk/post/acs-u-kitai-viavili-patij-vipadok-hvorobi
http://pigua.info/uk/post/acs-u-kitai-viavili-patij-vipadok-hvorobi
http://pigua.info/uk/post/news/miznarodnij-den-svinofermi-2018-majdancik-obminu-dosvidom
http://pigua.info/uk/post/news/miznarodnij-den-svinofermi-2018-majdancik-obminu-dosvidom
http://pigua.info/uk/post/news/miznarodnij-den-svinofermi-2018-majdancik-obminu-dosvidom
http://pigua.info/uk/post/news/miznarodnij-den-svinofermi-2018-majdancik-obminu-dosvidom
http://pigua.info/uk/post/news/miznarodnij-den-svinofermi-2018-majdancik-obminu-dosvidom
http://pigua.info/uk/post/news/u-vr-zareestruvali-zakonoproekt-sodo-edinoi-sistemi-reestracii-tvarin
http://pigua.info/uk/post/news/u-vr-zareestruvali-zakonoproekt-sodo-edinoi-sistemi-reestracii-tvarin
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva
http://pigua.info/uk/post/news/derzprodspozivsluzba-poltavsini-zupinila-dialnist-svinofermi-u-zvazku-z-cislennimi-porusennami-zakonodavstva

