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М’ясо ВрХ

ринок живої худоби. Протягом другої половини місяця на 
ринку живої худоби спостерігався переважно боковий ці-
новий тренд, суттєвих змін на рикну живої худоби не спо-
стерігалось. Станом на 28 квітня биків 400+ закуповували 

ЗакуПівельні ціни на биків Понад 400 кг в 
україні в 2015-2016 рр. (жива вага), 

грн./кг (З Пдв) 

за ціною 34,00-40,00 грн./кг (з Пдв). вартість корів високої 
вгодованості склала 32,00-35,00 грн./кг, а середньої вгодо-
ваності – 30,00-33,00 грн./кг. 
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2017, бики понад 400 кг 2016, бики понад 400 кг

ЗакуПівельні ціни на врХ, грн./кг, З Пдв 

регіон

Вища вгодованість
корови середньої вгодо-

ваностіБики понад 400 кг корови вищої вгодованості

13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017

Центральний 40,00 40,00 33,00-35,00 33,00-35,00 32,00-33,00 32,00-33,00
Західний 36,00 36,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00
східний 34,00 34,00 32,00 32,00 30,00 30,00

Північний 34,00-38,00 34,00-38,00 33,00 33,00 32,00-33,00 32,00-33,00
Південний 35,00 35,00 32,00 32,00 30,00 30,00

ЗакуПівельні ціни на корів вищої вгодова-
ноСті в україні в 2015-2016 рр. (жива вага), 

грн./кг (З Пдв) 
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Ціни на напівтуші ВрХ. відпускні ціни на яловичину на кості 
демонстрували схожий ціновий тренд, що й на ринку живої 
худоби. наближення травневих свят надавало підтримку по-
питу на м’ясо, з іншого боку сезонне збільшення пропозиції 

чинить тиск на ціну. Станом на 28 квітня напівтуші корів 80+ 
реалізовувалися за ціною 57,00-72,00 грн/кг. в той час як на-
півтуші биків (95+) продавали за ціною 65,00-82,00 грн./кг. 

оПтові відПуСкні ціни на яловичину на коСті (оХолоджену), грн./кг (З Пдв)

регіон
Бики 95+ корови 80+

13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017
Центральний 80,00 80,00 61,00-63,00 61,00-63,00

Західний 82,00 82,00 70,00-72,00 70,00-72,00
східний 75,00 75,00 63,00-72,00 63,00-72,00

Північний - - - -
Південний 65,00 65,00 57,00 57,00
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М’ясо ВрХ

Середні відПуСкні ціни на наПівтуші бика 95 +, грн./кг (З Пдв)

Ціни на блочну яловичину. вартість блоків заморожених в 
більшості регіонів демонструвала незначне зниження цін. 
Станом на 28 квітня блоки вищого сорту пропонувалися за 

ціною 90,00-116,00 грн./кг, першого сорту – за 75,00-90,00 
грн./кг, а другого сорту – за 58,00-80,00 грн./кг. 

оПтові відПуСкні ціни на яловичину, блоки Заморожені,  
EXW, грн./кг (З Пдв)

регіон
Вищий сорт 1 сорт 2 сорт

13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017
Центральний 103,00 103,00 83,00 83,00 70,00 70,00

Західний 118,00 116,00 92,00 90,00 80,00 80,00

східний 105,00 105,00 86,00 86,00 67,00 67,00
Північний - - - - - -
Південний 90,00 90,00 75,00 75,00 58,00 58,00

сВинина

ринок живця. на ринку свинини протягом другої полови-
ни квітня переважно спостерігався боковий ціновий тренд. 
найнижчий рівень цін спостерігався в західній області. Ста-

ном на  28 квітня вартість свиней м’ясних порід в україні 
складала 34,00-37,00 грн./кг. Свині другої категорії коштува-
ли 32,00-33,00 грн./кг. 

ЗакуПівельні ціни на Свинину (жива вага), грн./кг (З Пдв)

регіон
Iі категорія Беконні породи

13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017
Центральний 33,00 33,00 36,00-37,00 36,00-37,00

Західний 32,00 32,00 34,00-34,50 34,00-34,50
східний 33,00 33,00 36,50 36,50

Північний 33,00 33,00 37,00 37,00
Південний 33,00 33,00 36,00 36,00
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сВинина
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Середні ЗакуПівельні ціни на Свиней  м’яСниХ Порід (жива вага), 
грн./кг (З Пдв)

Ціни на напівтуші свиней.  вартість напівтуш свиней в дру-
гій половині квітня відповідала розвитку цінової ситуації на 
ринку живця та демонструвала переважно боковий ціновий 

тренд. Станом на 28 квітня оптові ціни на напівтуші свиней зі 
шкіркою першої категорії склали 53,00-56,00 грн/кг. обрізна 
свинина коштувала 62,00-65,00 грн/кг. 

відПуСкні ціни на наПівтуші Свиней (оХолоджені чи Заморожені), 
грн./кг (З Пдв)

регіон
I категорія обрізна

13.04.2017 28.04.2017 13.04.2017 28.04.2017
Центральний 55,00-56,00 55,00-56,00 64,00-65,00 64,00-65,00

Західний 53,00-54,00 53,00-54,00 62,00-63,00 62,00-63,00
східний 53,00 53,00 66,00 66,00

Північний 54,00 54,00 62,00 62,00
Південний 53,00-54,00 53,00-54,00 62,00-63,00 62,00-63,00
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Середні  відПуСкні ціни на наПівтуші Свиней  Першої категорії (м’яСні 
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М’ясо ПтиЦі

Ціни на м’ясо птиці. вартість курятини в другій половині 
квітня була стабільною. Станом на 28 квітня охолоджені 
тушки продавалися за ціною 38,00-39,00 грн./кг, а заморо-

жені – 30,50 - 34,50 грн./кг. охолоджене філе змін не зазнало 
та коштувало в межах 64,00-68,00 грн./кг. 
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Середні  відПуСкні ціни на бройлерів (тушка оХолоджена),
 грн./кг (З Пдв)

ЄВроПЕЙсЬкиЙ ринок

Ціни на ВрХ. у німеччині в другій половині березня ціни на 
врХ демонстрували волатильність. низький рівень пропози-

ції телят призвів до відсутності цін на них в кінці місяця.

ЗакуПівельні  ціни на врХ, EXW, EUR/кг (беЗ Пдв)

Дата 19.03.2017 26.03.2017 02.04.2017 09.04.2017 16.04.2017 23.04.2017

ВрХ, забійна вага 
телята R2 4,80-5,65 4,91-5,74 4,75-5,67 4,59-5,80 5,19-5,83 -

Молодняк R3 3,68-4,00 3,71-3,85 3,67-3,89 3,60-3,98 3,56-3,91 3,64-4,05
Бики R2 3,10-3,74 3,37-3,50 3,21-3,68 3,29-4,17 3,40-3,75 3,38-3,70

корови  R1 2,82-3,40 2,82-3,02 2,91-3,06 2,73-3,02 2,87-3,04 2,78-3,05
нетелі R3 3,50-3,99 3,53-3,94 3,52-3,95 3,51-3,94 3,52-4,06 3,53-3,86

Ціни на свиней. Європейський ринок забійних свиней де-
монстрував переважно боковий ціновий тренд. незначний 

ріст цін спостерігався лише в англії та італії. 
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ЄВроПЕЙсЬкиЙ ринок

огЛяД ноВин

ціни на Свиней в ЄС, €/кг (беЗ Пдв)*
Дата англія австрія Бельгія Данія голландія іспанія італія німеччина

27.03-02.04 1,72 1,49 1,49 1,55 1,55 1,68 1,85 1,55
03.04-09.04 1,77 1,57 1,56 1,59 1,61 1,73 1,89 1,62
10.04-16.04 1,79 1,61 1,61 1,63 1,64 1,79 1,94 1,67
17.04-23.04 1,83 1,61 1,61 1,63 1,64 1,79 1,99 1,67
24.04-30.04 1,86 1,61 1,61 1,63 1,64 1,79 2,00 1,67

«крЕМЕнчуЦЬкиЙ М’ясокоМБінат» ПроДаДутЬ З 
аукЦіону
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на 
продаж кредити із заставою м’ясокомбінату в кремен-
чуці за 337,3 млн гривень. Про це йдеться в повідом-
ленні прес-служби фонду. 12 квітня в системі «Prozorro.
Продажі» відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за 
кредитами, які перебувають на балансі банку «Фінан-
си і кредит», передає kremen.today. в забезпечення за 
кредитними договорами передано цілісний майновий 
комплекс працючого м’ясокомбінату в кременчуці. од-
ним лотом на торги виставляються права вимоги за 3 
кредитними договорами. компанія-позичальник не пе-
ребуває в процесі припинення і веде активну господар-
ську діяльність у сфері виробництва м’ясних продуктів. 
Загальна заборгованість за трьома кредитними догово-
рами на початок вересня 2016 склала 518,98 млн гри-
вень. в забезпечення за договорами передано цілісний 
майновий комплекс м’ясокомбінату, що складається з 
усього нерухомого майна, інвентарю та іншого майна, 
включаючи транспортні засоби і права на торговельні 
марки (товарний знак). Початкова ціна продажу - 337,3 
млн гривень.
ВироБники актиВно ВиріЗаютЬ сВинЕЙ
Скорочення поголів’я свиней в україні припинилося — ста-
ном на 1 березня їх налічують 6,6 млн голів, що приблизно 
відповідає показнику на 1 лютого. Про це повідомляє асо-
ціація «Свинарі україни». Зазначається, що обсяги приро-
сту живої маси тварин у січні-лютому 2017 р. були на 10% 
менше, ніж в аналогічний період попереднього року. у той 
же час, спостерігається 5%-ний приріст реалізації свиней на 
забій. так, за перші два місяці року на бійні направили 781,5 
тис. свиней або 85,3 тис. т у живій вазі. це 99% отримано-
го приросту живої маси свиней за період з початку року. 
«у деяких областях (вінницька, донецька, житомирська, 
луганська, Полтавська, рівненська, Харківська) «під ніж» 
пішло більше живої ваги свиней, ніж було отримано при-
росту за аналізований період. це формує передумови для 
зменшення пропозиції на внутрішньому ринку в недалекій 
перспективі», — додали в асоціації.

раДа ПоВЕрнуЛа аграріяМ ПДВ, що «ЗаВис» на раХун-
каХ у каЗначЕЙстВі
Парламент прийняв за основу і в цілому Проект Зако-
ну № 6099 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
україни щодо захисту прав вітчизняного сільськогоспо-
дарського товаровиробника». «За» проголосували 274 
народні депутати. Про це повідомив один зі співавторів 
законопроекту, член комітету верховної ради украї-
ни з питань аграрної політики та земельних відносин 
олег кулініч на своїй сторінці у Facebook. він нагадав, 
що блокування додаткових рахунків в системі елек-
тронного адміністрування Пдв фактично позбавило 
сільгоспвиробників можливості у встановлені строки 
зареєструвати податкові накладні у порядку, передба-
ченому для спецрежиму. у січні 2017, окрім закінчен-
ня дії спеціального режиму, на аграріїв чекала ще одна 
проблема ― казначейством на підставі рішення дФС 
були заблоковані додаткові Пдв-рахунки, які повинні 
були працювати до 30 січня 2017. натомість, слідуючи 
консультаціям дФС, для уникнення штрафних санкцій, 
аграрії спрямовували кошти напряму в казначейство 
для реєстрації податкових накладних і на свої спеціальні 
рахунки, самостійно виконуючи законодавчо визначену 
функцію держави. таким чином, сплата на спеціальні 
рахунки не була врахована у формулі системи електрон-
ного адміністрування Пдв. «Хоча за умови нормального 
функціонування системи кошти повинні були зарахува-
тись на спеціальні рахунки і враховуватись у формулі ав-
томатично через їх розподіл з додаткових Пдв-рахунків 
у казначействі. у результаті такого „адміністрування“ 
кошти просто „зависли“ на основному електронному 
рахунку в казначействі. більш того, на сьогодні аграрії 
не можуть повернути ці кошти, оскільки значення елек-
тронної формули не було збільшено на ті суми Пдв, які 
було перераховано з поточних на спеціальні рахунки», 
― зазначив кулініч. «таким чином, проектом № 6099 пе-
редбачено законодавчий механізм одноразового кори-
гування значення формули з врахуванням суми, яка на 
сьогодні „зависла“ на рахунках у казначействі», ― під-
сумував він.

джерела: consumer.gov.ua, agroportal.ua

*www.schweine.net
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статистика

стан тВаринниЦтВа За катЕгоріяМи госПоДарстВ 
За Січень-береЗень

од. виміру 2017 2016 2017 у % 
  до 2016

усі категорії господарств
реалізація на забій худоби та птиці у живій масі     тис. т 793,9 793,6 100,0
виробництво молока всіх видів     тис. т 1971,6 1981,2 99,5
виробництво яєць від птиці усіх видів    млн. шт.   3430,3 3399,3 100,9
чисельність худоби та птиці (на 1 березня)

          велика рогата худоба   тис. голів  4137,3 4173,6 99,1

                  у т.ч. корови "-" 2131,9 2186,2 97,5
          свині "-" 6699,4 7285,3 92,0
          вівці та кози "-" 1589,4 1607,0 98,9
          птиця всіх видів "-" 195183,4 186308,5 104,8

сільськогосподарські підприємства
реалізація на забій худоби та птиці у живій масі     тис. т 488,0 493,2 98,9
виробництво молока всіх видів     тис. т 654,1 643,3 101,7
виробництво яєць від птиці усіх видів    млн. шт.   2064,9 2056,7 100,4
чисельність худоби та птиці (на 1 березня)
          велика рогата худоба   тис. голів  1232,6 1304,2 94,5
                  у т.ч. корови "-" 485,9 507,3 95,8
          свині "-" 3509,2 3809,5 92,1
          вівці та кози "-" 213,5 214,8 99,4
          птиця всіх видів "-" 114087,1 106430,8 107,2

господарства населення
реалізація на забій худоби та птиці у живій масі     тис. т 305,9 300,4 101,8
виробництво молока всіх видів     тис. т 1317,5 1337,9 98,5
виробництво яєць від птиці усіх видів    млн. шт.   1365,4 1342,6 101,7
чисельність худоби та птиці  (на 1 березня)
          велика рогата худоба   тис. голів  2904,7 2869,4 101,2
                  у т.ч. корови "-" 1646,0 1678,9 98,0
          свині "-" 3190,2 3475,8 91,8
          вівці та кози "-" 1375,9 1392,2 98,8
          птиця всіх видів "-" 81096,3 79877,7 101,5
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статистика

ВироБниЦтВо М’яса За ВиДаМи За катЕгоріяМи госПоДарстВ 
у січні-БЕрЕЗні

(у ЗаБіЙніЙ ВаЗі; тис.т)

2017 2016 2017 у % до 2016
господарства усіх категорій

Всього  573,6 574,0 99,9
яловичина і телятина 60,5 58,8 102,9

Свинина 220,0 213,8 102,9

м’ясо птиці 290,4 298,5 97,3
сільськогосподарські підприємства

Всього 362,3 366,2 98,9
яловичина і телятина 19,9 20,7 96,1
Свинина 95,4 92,1 103,6
м’ясо птиці 246,7 253,1 97,5

господарства населення
Всього 211,3 207,8 101,7
яловичина і телятина 40,6 38,1 106,6
Свинина 124,6 121,7 102,4
м’ясо птиці 43,7 45,4 96,3
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ЕксПорт М’яса З україни 
у січні-БЕрЕЗні, тис. т

2017 2016 2017 до 2016 р., %

лютий березень
З початку 

року лютий березень З початку 
року лютий бере-

зень

З початку 
року 

м'ясо врХ, свіже 
або охолоджене 0,6 0,9 2,7 0,1 0,5 0,6 1178% 182% 472%

м'ясо врХ, моро-
жене 2,3 3,1 7,2 0,7 1,2 2,3 321% 271% 317%

М'ясо ВрХ, 
всього 2,9 4,0 9,8 0,8 1,7 2,8 377% 244% 348%

Свинина 0,7 0,8 1,9 0,43 0,19 0,9 175% 395% 207%

м'ясо птиці 20,7 33,2 64,9 14,5 19,6 41,5 143% 169% 157%

сума 24,4 38,0 76,7 15,7 21,5 45,2 155% 177% 170%

іМПорт М’яса В україну 
у січні-БЕрЕЗні, тис. т

2017 2016 2017 до 2016 р., %

лютий березень
З початку 

року лютий березень З початку 
року лютий березень

З початку 
року 

м'ясо врХ, свіже 
або охолоджене 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 200% 133% 123%

м'ясо врХ, моро-
жене 0,15 0,07 0,28 0,06 0,10 0,2 237% 69% 135%

М'ясо ВрХ, 
всього 0,16 0,07 0,30 0,1 0,1 0,2 234% 70% 135%

Свинина 0,39 0,21 0,66 0,3 0,4 1,0 128% 59% 69%

м'ясо птиці 14,5 8,5 24,55 2,9 4,3 15,9 502% 196% 154%

сума 15,1 8,8 25,5 3,3 4,8 17,1 462% 183% 149%
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кіЛЬкістЬ сПаЛаХіВ ноДуЛярного ДЕрМатиту За БЕрЕЗЕнЬ 2017 року
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кіЛЬкістЬ сПаЛаХіВ ачс За БЕрЕЗЕнЬ 2017 року
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кіЛЬкістЬ сПаЛаХіВ Пташиного гриПу За БЕрЕЗЕнЬ 2017 року


