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Ринок живця  
У кінці січня ціни на ринку живця дещо пришвидшили падіння. Так, за результатами  моніторингу 

закупівельних цін на свиней забійних кондицій, з початком третьої декади місяця середньоринкова 

позначка втратила 4,4% проти 3% попереднього тижня. 

У ході минулого тижня виробники свинини розписали товарні партії на 1-2 грн/кг дешевше ніж тижнем 

раніше. Тож цього тижня діапазон цін «зсунувся» до 39-42 грн/кг. Втім, окремі м’ясопереробники 

декларували і такі ціни закупівлі, що були за згадану нижню межу.  

Причиною прискорення «цінопаду» слугував післяноворічна млявість збуту. Хоча затишшя на ринку в 

другій половині січня та протягом лютого є прогнозованим та звичним, окремі м’ясопереробники 

зазначають, що цьогорічні продажі навіть дещо (на 5-7%) поступаються результатам роботи протягом 

відповідного періоду минулого року. Закупівельники одноголосно заявляють про те, що теперішня 

пропозиція живця перевищує попит на нього зокрема і тому, що обсяги заготівлі свинини скоротилися у 

відповідь на послаблення реалізації. Так, деякі м’ясопереробники закуповують лише 40-50% від 

традиційних обсягів живця та працюють на запасах сировини. Водночас, ті підприємства, що мають 

власні свинокомплекси, тимчасово призупинили закупівлю від сторонніх постачальників.  

З огляду на такі настрої, оператори вважають, що наступного тижня середня закупівельна ціна на ринку 

живця продовжить низхідний рух. Зокрема, за результатами опитування серед учасників Асоціації 

«М’ясної галузі», протягом останнього тижня січня максимальна цінова позначка може понизитися до 

40 грн/кг. Тож більшість операторів налаштовані закуповувати свинину в межах 39-40 грн/кг живою 

вагою. 

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018-2019 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

Товарні поросята в Україні подешевшали 
На початку року постачальники товарних поросят понизили цін реалізації у порівнянні з розцінками кінця 

2018- го. Згідно з останнім моніторингом ситуації на ринку поросят для відгодівлі актуальний діапазон 

цін на тварин вагою 20-30 кг варіює в межах 85-105 грн/кг, а середньоринкова позначка складає 93 грн/кг 

живою вагою. Тож, хоча у четвертому кварталі 2018-го верхня цінова межа була на цьому ж рівні, 

мінімальна позначка була на 10 грн/кг вищою, а середня — на 7,5% та наближалася до 100 грн/кг. 

Причинами здешевлення поросят є як відповідна зміна цін на ринку живця, так і зменшення попиту з 

боку відгодівельників. Зокрема, з огляду на послаблення цін на свиней забійних кондицій, деякі 

відгодівельники вирішили «пропустити» цей сезон, адже не мають впевненості, що їх витрати 

окупляться. В наслідок цього конкуренція між постачальниками товарних поросят посилилась. 
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Діапазон цін на товарних поросят залежно від вагової категорії у січні 2019-го 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними власного моніторингу 

Крім цього, конкуренцію для вітчизняних тварин для відгодівлі та, як наслідок, тиск на ціни здійснює 

пропозиція імпортних поросят відповідної вікової категорії. Що стосується цін на поросят у меншій 

ваговій категорії, зокрема 10-12-тикілограмових тварин, то в цьому сегменті середня цінова позначка 

також дещо послабилася. Проте у наслідок меншої пропозиції таких тварин, ціни на них стійкіші, а їх 

діапазон залишився в межах 140-200 грн/кг. 

АЧС  
• За період з початку року в Україні зафіксували 1 випадок АЧС в Україні — у присадибному 

господарстві у с. Топила (Томаківський р-н, Дніпропетровська обл.). Карантин продовжує діяти 
у 20 неблагополучних пунктах по АЧС – в 11 областях України в Дніпропетровській (1), Донецькій 
(4), Херсонській (3), Закарпатській (3), Житомирській (2), Київській (2), Миколаївській (1), 
Чернівецькій (1), Сумській (1), Луганській (1) та Черкаській (1)). 

• Китай: -   АЧС зафіксували у 26 регіонах;  
- проти 2 промислових свиногосподарств відкрили кримінальне провадження 

через приховування інформації щодо спалаху африканської чуми свиней (АЧС) та 
продаж інфікованої продукції;  

- за ввезення свинини громадян каратимуть в'язницею чи штрафом; 
- Rabobank прогнозує, що через АЧС у 2019-му в Китаї знищать до 20% свиней. 

• Монголія: АЧС виявили у 4-х провінціях та в районі столиці країни.  

• Франція будує 100-кілометровий паркан від АЧС. 

• Литва отримає дозвіл експортувати свиней в Польщу. 

Інші новини галузі 
• АСУ провело «розвідку» стосовно контрабанди свинини: виключити явища контрабанди 

неможливо, але вони мають епізодичний характер, частота таких епізодів знижується, а їх поява не 
має критичного впливу на ринкову ситуацію. Більшої шкоди для ринкової кон’юнктури завдає не 
сам факт існування пропозиції контрабандної свинини та свинячих субпродуктів, а поширення чуток 
та непідтвердженої інформації про неї. 

• У рамках співпраці з Агентством ідентифікації та реєстрації тварин АСУ запропонувала оптимізувати 
Звіт про наявність та рух поголів’я. 
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