
АСУ: аналітичний бріф 
22– 26 липня 

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  
Друга половина липня порадувала свинарів підвищенням закупівельних цін. Так, якщо в 

середині місяця живець подорожчав майже на 3% (до 44,2 грн/кг) у порівнянні з кінцем першої 

декади, то приріст цьоготижневої середньої позначки перевищів 9% (склавши 48,2 грн/кг). Про 

позитивні коливання цін на свиней живою вагою повідомляють в аналітичному відділі Асоціації 

«Свинарі України». 

Якщо в середині місяця ціни на живець забійних кондицій варіювали в межах 43-45 грн/кг, то 

вже у кінці товарні партії реалізовували по 47-49 грн/кг. Оператори пояснюють пожвавлення на 

ринку обмеженістю пропозиції тварин забійних кондицій через повільніший приріст свиней у 

літню пору. Крім цього, окремі переробники відзначають деяке покращення реалізації протягом 

останніх пари тижнів, в тому числі в курортних зонах. Фактором підтримки цін також є досить 

млявий імпорт свинини.  

Як наслідок, і виробники, і переробники очікують на продовження висхідного руху цін 

наступного тижня. Так, більшість представників Асоціації «М’ясної галузі» очікує, що ціни на 

живець наступного тижня варіюватимуть в межах 48-50 грн/кг. Однак, у кінці тижня епізодично 

звучали і вищі ціни.  

Від прогнозів подальшого руху цін переробники поки утримуються. Проте зауважують, що 

раптове підвищення цін може спричинити низхідний рух у найближчій перспективі. Так, з 

одного боку, підвищення роздрібних цін на м’ясо та м’ясопродукти може «відлякати» 

споживача. З іншого, підвищення цін на свинину в Україні іде в розріз із трендом здешевлення 

свинини в Центрі та Півночі ЄС, що робить імпортну продукцію привабливішою по ціні для 

виробників ковбас та м’ясних виробів. 

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

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

*-прогноз 

Ринок свинини в цифрах 
• Поголів’я свиней в Україні втримується практично на рівні минулого року — 6,4 млн. голів станом 

на початок липня. Більше половини — 56% чи 3,57 млн гол. — утримують сільськогосподарські 
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підприємства. Промислове поголів’я зросло на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2018-го, 

що компенсувало скорочення свиней у господарствах населення.  

• У відповідь на приріст промислового поголів'я збільшилися обсяги вирощування та забою 

свинини. Так, протягом першого півріччя сільськогосподарські підприємства отрима 273,4 тис.  т 

приросту живої маси свиней, що на 7,2% більше ніж за першу половину минулого року. За 

звітний період реалізація живця свиней на забій сільськогосподарськими підприємствами 

склала 256,2 тис. т (94% отриманого приросту). Це на 7,6% більше ніж у січні-червні 2018-го як 

за рахунок більшої кількості реалізованого живця (2,34 млн гол.), так і за рахунок більшої 

середньої маси тварин (110 кг проти 108 кг). 

• Обсяги імпорту свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней за перше півріччя 2019-го 

склали 11,1 тис. т сукупною вартістю 20,73 млн дол. США. Це на третину більше ніж рік тому і в 

натуральному, і в грошовому вироаженні. Втім вповільнення темпів надходження імпортної 

сировини у кінці весни-напочатку літа зменшило негативний вплив цього чинника на ціни. 

• Цього літа закупівельні ціни відзначаються більшою волатильністю порівняно з попереднім 

роком. З червня до середини серпня ціни закупівлі на свиней забійних кондицій коливалися в 

межах 44-46 грн/кг. Протягом липня цього року середня ціна на свинину в закупівлі опускалася 

нижче 43 грн/кг та піднімалася вище 48 грн/кг. Не зважаючи на це середня ціна за січень-липень 

2019-го становить 43,6 грн/кг, що на 6,4% менше ніж за аналогічний період минулого року. 

 

АЧС  
• Україна:  
- за період з початку року зафіксували 32 випадки АЧС, в тому числі в СФГ «Центр» (смт. 

Добровеличківка Кіровоградської області.). 
- карантинні заходи продовжують діяти у 17 неблагополучних по АЧС пунктах  9 областей  

України: (Херсонській (4), Донецькій (3), Вінницькій (2), Київській (2), Запорізькій (2), 
Харківській (1), Миколаївській (1), Полтавській (1) та Кіровоградській (1)).  

• Китай: 1% всіх свиней, яких транспортуватимуть між провінціями, перевірятимуть на наявність 
вірусу АЧС та чотирьох інших небезпечних захворювань 

• Болгарія: спалах на промисловому свиногосподарстві, де утримували 40 тис. гол.  

• Польща: на свиногосподарстві в селі Гумово, у Мазовецькому воєводстві через АЧС знизили 
1,3 тис. свиней. 

• Cловаччина: перший спалах АЧС зафіксували у присадибному господарстві неподалік кордону 
з Угорщиною. 

 

Інші новини галузі 
• Уряд затвердив критерії оцінки ризиків у сфері ветеринарної практики: Постанова КМУ від 

24-го липня визначає періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Держпродспоживслужбою, врегульовує питання періодичності проведення 

планових заходів контролю та забезпечує прозорість проведення таких заходів. 

• Основним критеріям страхування від АЧС відповідають 3% свиногосподарств України. 

• Президент підписав указ про протидію рейдерству. 
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Поголів’я (на 01.07.19) 

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

Глобальні ціни Ціни на живець 
станом 
на 

жива/забійна 
маса 

Німеччина 24/07/19 ↘1,94 $/кг з.м 

Бельгія 18/07/19 ↘1,30 $/кг ж.м. 

Франція 22/07/19 ↗1,76$/кг з.м 

Канада 19/07/19 ↗1,30 $/кг з.м. 

США 25/07/19 ↑1,83 $/кг з.м. 

Мексика 19/07/19 ↘1,53 $/кг ж.м. 

Бразилія 22/07/19 ↘1,29 $/кг ж.м. 

Китай 17/07/19 ↑2,59 $/кг ж.м. 




