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Про себе

Микола Бабенко – засновник та 
генеральний директор ТОВ «Центр 
підвищення ефективності в 
тваринництві».
Центр 8 років діє як команда 
траблшутерів із вирішення проблем 
агробізнесу.



Чим ми займаємось
До нас звертаються для аудиту технології, 
зниження витрат, планування 
роботи, супроводу та вдосконалення 
бізнесу. 
Ми розробляємо та впроваджуємо рішення 
в тваринництві для запобігання корупції, 
зловживанням та перевитратам.
Працюємо з свинокомплексами, молочно-
товарними фермами та агрохолдингами в 
Україні та за кордоном. 



Проблема
Високі ціни і низька купівельна спроможність населення зменшує 
доступність українцям молока і м’яса, споживання яких стало нижче 
фізіологічної норми в 2-3 рази.

Наприклад, за останні 4 роки споживання свинини зменшилось на третину 
– на 300 тисяч тонн в забійній вазі.

Висока собівартість, корупція, перевитрати і зловживання в українському 
тваринництві поставило під загрозу взагалі існування цілих галузей.



Причини
Одна з причин таких високих цін – корупція, перевитрати, зловживання на 
виробництві. Фактично, споживач платить за помилки на фермі.
В 2018 році собівартість свинини була на рівні 1,15€/кг, сирого молока 
0,25€/кг при нормативних 0,8 €/кг та 0,15 €/кг.
Наприклад, перевитрати в свинарстві в 2018 році склали 8 млрд грн.



Причини

• нав’язування закупок асоціаціями
через приватні компанії, які
належать або пов’язані з 
керівниками асоціацій

• корупція
• відкати
• відсутність контролю та обліку

собівартості



Причини

• помилки у складанні раціонів
• застарілі методики складання

раціонів
• фальсифікація кормів, кормових

добавок, ветпрепаратів
• технологічні помилки



Як може бути
Потенціал українського тваринництва – це на третину менша, ніж в ЄС 
собівартість свинини.

Українські виробники курятини підтвердили, що це можливо, отримавши 
собівартість живої ваги курятини на рівні 0,65€/кг проти 0,85€/кг в ЄС.

Собівартість живої ваги свиней в Україні можна знизити до 0,8 €/кг, а при 
певних системних змінах і нижче собівартості курятини. Досяжна 
собівартість сирого молока – 0,15€/кг.



Як може бути

В підтвердження цього – дані 
Євростату по ринковим цінам на 
свинину вже в забійній вазі у світі. 
У цих цінах вже є прибуток і 
ферми, і бійні.

Latest World Quotations of Pig meat

Meat Market Observatory - Pig

EUROPEAN COMMISSION Last update : 20/03/2019
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
G3. Animal Products

EU BR USA CAN EU BR USA CAN EU BR USA CAN EU BR USA CAN EU BR USA CAN

141.86 111.12 99.12 83.92 139.23 109.26 87.78 88.69 + 2% + 2% + 13% - 5% 148.92 102.19 111.46 103.09 - 5% + 9% - 11% - 4%

Latest Quotations In €/t Week - 2 Year - 1
11/03/2019 25/02/2019 % change (previous quotation) March 2018 % change (1 year)
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World weekly average Pig prices 2016 - 2019  in Euro/ 100kg carcase  
(EU, Brazil, Canada and USA)

EU BR US CAN

EU    = weighted average of MS prices for classes S (64.12%) and E (35.88%).
US    = weekly USDA national weighted average carcass prices 
(https://mpr.datamart.ams.usda.gov/amsdashboard/swine/Swine_Dashboard_Option_1.html)
BR    = average of Valor Vista prices in main producing states (cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx)

111.12 99.12 83.92141.86



Що ми хочемо зробити
1. Знизити собівартість молока і м’яса та зробити їх більш доступними 

для споживачів.
2. Допомогти українським свиноводам отримувати таку ж собівартість 

свинини, як у ЄС – менше 25 грн за 1 кг живої ваги, а виробникам 
молока – менше 5 грн за 1 кг.

3. Захистити українських виробників свинини від поширення африканської 
чуми свиней.


