
 

1 
 

 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  АССОЦИАЦИИ  
 

«СОЮЗ ПТИЦЕВОДОВ УКРАИНЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости рынка мяса птицы….….…….….…..…......2-12 

Новости рынка яйца куриного.…..….…............12-13 

Корма и зерно……………………..….….….................13-15 

Общие агроновости……………………………….……….16-18 

 

 

 



 

2 
 

 

04.09.2020 

МХП отчитался о финрезультатах за I полугодие 2020 года 
 

 Агроиндустриальный холдинг МХП за первое полугодие 2020 г. снизил 

выручку на 8% до $867 млн по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (I полугодие 2019 г. — $945 млн). 

Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи. 

Экспортная выручка снизилась на 18% и составила $453 млн, что 

составляет 52% от общей выручки (І полугодие 2019 г. — $552 млн, что 

составляло 58% от общей выручки). 

Согласно отчету МХП, операционная прибыль сократилась на 22% и 

составила $138 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года ($178 млн). Операционная маржа снизилась на 3% с 19% до 16%. 

В отчетном периоде приведенная EBITDA МХП (без эффекта IFRS 16) снизилась с $248 млн до $216 

млн. При этом приведенная EBITDA маржа (без эффекта IFRS 16) снизилась на 1% до 25%. 

Чистый убыток МХП составил $62 млн, по сравнению с $171 млн прибыли в І полугодии 2019 г., в 

основном из-за убытка от курсовых разниц в $129 млн в І полугодии 2020 г., что отображает 

ослабление курса украинской гривны к доллару на 11%, по сравнению с прибылью в размере $73 млн 

в І полугодии 2019 г. Кроме того, в отчете МХП указывается, что чистая прибыль до курсовой разницы 

в I полугодии 2020 г. составила $67 млн, что на 32% ниже по сравнению с $98 млн за I полугодие 

2019 г. 

При этом выручка МХП во втором квартале уменьшилась на 17% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила $424 млн. Экспортная выручка снизилась на 24% до $215 млн, 

что составляет 51% от общей выручки (ІІ квартал 2019 г. —$284 млн, что составляло 56% от общей 

выручки). 

Во втором квартале 2020 г. приведенная EBITDA маржа (без эффекта IFRS 16) уменьшилась с 32% до 

30%, приведенная EBITDA (без эффекта IFRS 16) снизилась до $126. Чистая прибыль в отчетном 

периоде составила $112 млн, по сравнению с $138 млн за ІІ квартал 2019 г. включая не денежную 

прибыль от курсовых разниц в $52 млн, такую же, как и во ІІ квартале 2019 г. Чистая прибыль до 

курсовой разницы за ІI квартал 2020 г. составила $60 млн, что на 30% ниже по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 г. 

В МХП также отметили, что во всем мире сектор птицеводства пережил чрезвычайно сложное время в 

первой половине года, что вызвано пандемией COVID-19, а именно: существенно снижены цены на 

мясо птицы во всем мире, избыточное предложение на многих рынках, постоянная неопределенность 

относительно Brexit в Великобритании и нестабильность на валютных рынках. Однако, несмотря на эти 

вызовы, МХП удалось достичь хороших результатов. 

«Когда мы обнародовали результаты за І квартал 2020 года, мы сообщили о результатах, которые 

превышали ожидаемые в сегменте растениеводства. К сожалению, часть Украины пострадала от 

чрезвычайно жарких и засушливых погодных условий, которые имели существенное негативное 

влияние на последние недели сезона созревания культур, особенно на кукурузу. Поэтому мы ожидаем 

более низких результатов по кукурузе», — добавили в МХП. 

Напомним, что по словам Юрия Косюка, МХП планирует нарастить количество «Мясомаркетов» до 1000 

на конец 2021 года. 

 

https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
https://www.londonstockexchange.com/news-article/MHPC/q2-and-h1-2020-financial-results/14675197?showDisclaimer=true
https://latifundist.com/dosye/kosyuk-yurij-anatolevich
https://latifundist.com/novosti/51686-k-kontsu-2021-g-mhp-zapustit-okolo-1000-myasomarketov--kosyuk
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
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28.08.2020 

К концу 2021 г. МХП запустит около 1000 мясомаркетов — Косюк 
 

 Агроиндустриальный холдинг МХП планирует нарастить 
количество «Мясомаркетов» до 1000 на конец 2021 года. 

Об этом после подписания меморандума о сотрудничестве с 

«Органической Украиной» в 

комментарии Latifundist.com рассказал председатель правления 

МХП Юрий Косюк. 

«К концу 2020 года будет 50-75 «Мясомаркетов», а к концу 2021 года —

 вообще около 1000, так как количество желающих присоединиться к 

этому процессу и стать его участниками растет лавинообразно. Они 

(партнеры — прим. ред.) видят, что это эффективно работает. Часть 

магазинов «Наша Ряба» также перейдет в этот формат», — уточнил он. 

Как известно, МХП принял стратегическое решение и начал процессы трансформации с сырьевой 

компании в «кулинарную». По словам собственника компании Юрия Косюка, этот переход позволит 

стать более ориентированным на потребителя продукции. Стратегия будет реализована масштабно в 

течение нескольких следующих лет. 

Напомним, что агроиндустриальный холдинг МХП и общественный союз «Органическая 

Украина» подписали «Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве по содействию 

восстановления плодородия украинских почв и развитию органического производства в Украине». 

 

27.08.2020 

Китай імпортуватиме птицю з Аргентини попри спалахи COVID на бійнях 
 

 Цього місяця Китай відмовився від імпорту м’яса з низки країн, зокрема з 
Бразилії, через спалахи COVID-19 на бійнях. Утім, КНР продовжує 

закуповувати м’ясо птиці в Аргентині, оскільки країна надала гарантії безпеки, 
що задовольнили азійську країну. 

Раніше спалахи COVID-19 були виявлені серед працівників пяти переробних 

підприємств Аргентини. Утім, наразі ці бійні вважаються безпечними. 

Додаткова гарантія безпеки щодо коронавірусу, яку надає уряд Аргентини, 

була офіційно визнана Генеральною адміністрацією митниці Китаю (GACC) та 

відповідає зусиллям Пекіна щодо запобігання повторного проникнення вірусу 

на територію країни. 

Передбачуване виявлення слідів кові-19 у заморожених курячих крилах з Бразилії збільшило 

жорсткість муніципальної влади в провінції Гуандун. Як повідомляла бразильська газета Valor, Пекін та 

Бразилія ведуть переговори про протокол щодо підвищення безпеки для зустрічі з комір-19 у 

бразильських бойнях, які кваліфіковані для експорту на китайський ринок. 

У той же час здійснювати експорт до Китаю заборонили 7 бразильським підприємствам. Серед них 3 

переробники птиці. На відміну від Аргентини, бразильське Міністерство сільського господарства (MAPA) 

через випадки COVID-19 призупинило роботу лише однієї фабрики. Саме тому відновлення експорту 

для бразильських переробників може бути складнішим, ніж для підприємств Аргентини, які тимчасово 

закривали після спалахів коронавірусу. 

Meat-Inform 

 

https://latifundist.com/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/8/China-accepts-Argentinean-covid-free-guarantee-631943E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/8/China-accepts-Argentinean-covid-free-guarantee-631943E/
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansfafa44ya.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansfafa44ya.png
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03.09.2020 

Світові ціни на м’ясо за місяць майже не змінились 
 

 За даними регулярного ринкового моніторингу Продовольчої 

та сільськогосподарської організації ООН, Індекс цін на м’ясо 
ФАО, у серпні з усіх видів м’яса подорожчала лише свинина. 
Ціни на птицю, яловичину та баранину знизились. Середня ж 
ціна на всі види тваринних білків минулого місяця була 
стабільною. 

Індекс цін на м’ясо від ФАО у серпні становив в середньому 

93,2 пункту, і майже не змінившись порівняно з липневим 

значенням. У порівнянні з показниками серпня минулого року 

показники знизились на 9,1 пункту (8,9%). 

Минулого місяця котирування м’яса великої рогатої худоби та птиці знизились, що було спричинено 

слабшими темпами закупівель, незважаючи на зменшення забою тварин та переробки в ключових 

регіонах виробництва. Тим часом котирування овечого м’яса знизились через слабкий імпортний попит 

на тлі припливу нових поставок з країн Океанії. 

З іншого боку, ціни на м’ясо свиней після чотирьох місяців поспіль зниження у серпні зросли, оскільки 

різко зріс попит в Китаї, тоді як світові поставки дещо звузились через меншу забійну вагу свиней, в 

поєднанні з тривалими зупинками заводів через спалахи коронавірусу серед працівників. 

Meat-Inform 

 

03.09.2020 

Польща розширює географію експорту свинини та птиці 
 

 Міністерство сільського господарства Польщі повідомило, що Саудівська 

Аравія скасовує заборону на експорт польського м’яса та птиці та продуктів 
з нього. У свою чергу, Сінгапур погодився відновити імпорт свинини з 
Польщі. 

У міністерстві зазначили, що Саудівська Аравія скасувала ембарго на 

експорт, введене через спалахи HPAI – вірусу пташиного грипу.  

Міністерство сільського господарства також повідомило, що головний 

ветеринарний лікар підтвердив визнання Сінгапуром регіоналізації щодо африканської чуми свиней у 

Польщі та домовленості про затвердження зразка медичного сертифікату для свинини. Це рішення дає 

можливість експортувати свинину та м’ясні продукти на основі принципів регіоналізації. Утім є 

вийнятки, зокрема, заборонено постачання стерилізованої свинини в консервах. 

Таким чином, попри нестабільні епізоотичну ситуацію Польща відновила експорт м’яса та 

м’ясопродуктів на два важливі ринки. 

Нагадаємо, улітку в східних регіонах Польщі активізувалось поширення АЧС. Утім, від захворювання 

страждають переважно дикі кабани та свині з особистих селянських господарств. 

Meat-Inform 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://meat-inform.com/
https://euromeatnews.com/Article-Poland-opens-new-markets-for-poultry-and-pork/4069
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imff783ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsfaf432azvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imff783ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsfaf432azvaniya.jpg
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02.09.2020 

Через заборону експорту ринок м’яса в Сербії у глибокій кризі 
 

 У Сербії помітно подешевшало м’ясо, а виробники зазнають 

збитків, оскільки коронакриза призвела до обмежень експорту та 
роздрібних продажів всередині країни. Пропозиція м’яса та 
м’ясопродуктів значно перевищує попит. 

Наразі свинина в Сербії на 10% дешевша, ніж рік тому, зниження 

цін на яловичину становило від 33% до 40%. Також знизилася 

ціна на м’ясо та м’ясопродукти з птиці. 

Зоран Матієвич, власник компанії ―Matijevic meat company‖, що є 

одним з найбільших виробників м’яса в країні, зазначає, що 

найбільший попит на м’ясо у Сербії спостерігається зазвичай влітку, саме тому ціни зростають, але 

зараз ринок насичений через зниження експортних продажів та недостатню кількість місцевих та 

іноземних туристів. 

―На внутрішньому ринку немає кому продавати м’ясо, пропозиція зростає, оскільки експорт обмежений, 

ціни впали‖, – розповідає пан Матієвич. 

Що стосується експорту, то Сербії не вдалося відвантажити в Туреччині 5000 тонн яловичини, 

незважаючи на угоду, підписану в 2018 році, а постачання свинини в Боснію та Герцеговину обмежені 

через африканську чуму свиней. Скоротився не лише експорт м’яса, а й м’ясопродуктів. 

Meat-Inform 

 

 08.09.2020 

На 26% зросли обсяги виробництва свіжого м’яса птиці в Казахстані 
 

 За січень-липень 2020 року в Казахстані виробництво свіжого або 
охолодженого м’яса птиці досягло 60,5 тис. тонн. Це на 26,2% 
більше, ніж за той же період 2019 року. Виробництво мороженого 
м’яса птиці також зросло – на 8,9%, до 66,5 тис. тонн. 

Найбільші обсяги виробництва білого м’яса сконцентровані в 

Алматинській, Акмолинської і Східно-Казахстанської областях. До 

кінця поточного року одне з великих підприємств крани, ТОВ 

―Макінська птахофабрика‖, збільшить виробничу потужність з 25 тис. 

до 50 тис. тонн м’яса в рік. Це дозволить Казахстан прискорити 

нарощування потужностей галузі птахівництва. 

В рамках реалізації завдань з імпортозаміщення в Казахстані в 2020 році будуть введені в експлуатацію 

ще 8 м’ясних птахофабрик. У першому півріччі вже запущені дві м’ясні птахофабрики – ТОВ ―Шимкент 

кус‖ (Туркестанская область) і ТПК ―КазАгрос‖ (Костанайська область). Решта шість птахофабрик 

запрацюють до кінця року. 

Країна поступово відмовляється від імпортної курятини, тому, попри зростання обсягів виробництва, на 

внутрішньому ринку Казахстану в серпні ціна на курятину була на 4,6% вищою, ніж роком раніше. 

Meat-Inform 

 

 

https://euromeatnews.com/Article-Serbias-meat-market-is-collapsing/4066
https://meat-inform.com/
https://meatinfo.ru/news/v-kazahstane-uvelichilos-proizvodstvo-myasa-ptitsi-412586
https://meatinfo.ru/news/v-kazahstane-uvelichilos-proizvodstvo-myasa-ptitsi-412586
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaget67fds.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/image22wdrdddses.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaget67fds.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/image22wdrdddses.jpg
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08.09.2020 

На американских м’ясокомбінатах створять клініки для захисту від COVID-

19 
 

 Один з найбільших американських виробників м’яса, компанія Tyson 
Foods, яка займає 20% американського ринку свинини повідомила, що 
відкриє медичні центри поруч з підприємствами задля безпеки 
працівників і уникнення повторних спалахів COVID-19 на фабриках. 

Спочатку компанія, в рамках пілотної програми, створить клініки біля 

семи своїх заводів, в тому числі в Шторм-Лейк, штат Айова, та Холкомб, 

штат Канзас. Клініки відкриються на початку наступного року, надаючи 

первинну медичну допомогу тисячам працівників підприємств та їх сім’ям. 

За словами Йоганни Сьодерстрем, директора кадрового департаменту компанії, таким чином 

планується покращити доступ працівників до медичної допомоги. Це, зокрема, може допомогти виявити 

зараження коронавірусом на ранніх стадіях та просувати здорові звички‖. 

За даними, опублікованими Міжнародним союзом продовольчих та комерційних працівників, 

щонайменше 17 700 працівників м’ясокомбінатів у США були інфіковані COVID-19, а 115 загинули. 

Meat-Inform 

 

04.09.2020 

Через пандемію KFC змінює рекламну політику 
 

 Міжнародна мережа ресторанів швидкого приготування 
Kentucky Fried Chicken (KFC) поставила на паузу використання 
свого знаменитого рекламного гасла через пандемію COVID-19. 

Слоганом компанії, що друкується на посуді є ―It’s Finger Lickin’ 

good‖ (Це добре так, що пальчики оближеш). Керівництво KFC 

вирішило тимчасово призупинити використання гасла у своїй 

рекламі по всьому світу, назвавши його недоречним у часи 

пандемії Covid-19. 

―Ми потрапили в унікальну ситуацію – маємо знакове гасло, яке не зовсім відповідає сучасним умовам‖, 

– сказала головний директор з маркетингу в KFC Кетрін Тан-Гіллеспі. 

Через нові правила щодо регулярної дезінфекції та миття рук, традиційне гасло Kentucky Fried Chicken 

виглядає не дуже доречно, вважають в компанії. На короткому відеоролику, випущеному мережею 

нещодавно, фраза ―Finger Lickin‖ на відерцях з курятиною була зображена розмитою. 

Meat-Inform 

03.09.2020 

Кампанія на підтримку місцевих виробників м’яса почалась у 

Великобританії 
 

 Британська асоціація переробників м’яса нещодавно запустила 

новий торговий знак та веб-сайт (SustainableBritishMeat.org), з 
метою промоції британського м’яса серед місцевих споживачів. 
Кампанія фокусується на таких характеристиках, як стійкість 

https://euromeatnews.com/Article-Tyson-Foods-opens-medical-clinics-next-to-meat-factories/4075
https://euromeatnews.com/Article-Tyson-Foods-opens-medical-clinics-next-to-meat-factories/4075
https://meat-inform.com/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/9/Kentucky-Fried-Chicken-pauses-inappropriate-slogan-634800E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/9/Kentucky-Fried-Chicken-pauses-inappropriate-slogan-634800E/
https://meat-inform.com/
https://euromeatnews.com/Article-%22Buy-local%22-fever-hits-the-UK-meat-market/4068
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/covid_195.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_naz876_vaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_naafd433fzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/covid_195.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_naz876_vaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_naafd433fzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/covid_195.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_naz876_vaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_naafd433fzvaniya.jpg
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виробництва, високі стандарти якості та підтримка сільського господарства. 

―Ми хочемо, щоб цей веб-сайт став місцем зустрічі для всіх, хто займається виробництвом британського 

м’яса, та всіх, хто бере участь у науково-технічних інноваціях, які допомагають покращити якість, 

простежуваність та екологічність виробництва продуктів харчування‖, – йдеться у прес-релізі асоціації. 

Споживачі дедалі більше турбуються про безпеку, стандарти та стійкість виробництва харчових 

продуктів. 

Нік Аллен, генеральний директор Британської асоціації м’ясопереробників, підкреслює той факт, що 

більшість людей покладаються на інформацію в ЗМІ, яка допомагає їм вибирати варіанти харчування та 

спосіб життя. Але не вся ця інформація є правдивою. Насправді, деякі публікації є досить оманливими. 

Стало дуже важко орієнтуватися в заплутаних і часто суперечливих думках. Проєкт галузевої асоціації 

має на меті частково вирішити цю проблему. 

―Великобританія виробляє м’ясо за одними з найвищих стандартів щодо харчових продуктів та 

добробуту тварин і з найнижчим екологічним наслідком на планеті. Ми хочемо використовувати новий 

сайт як платформу для просування британської продукції не лише у Великобританії, а й в інших 

країнах‖, – йдеться в прес-релізі. 

Meat-Inform 

 

02.09.2020 

Экспорт бразильского мяса птицы в июле снизился на 6% 
 

 В июле из Бразилии было экспортировано 364 600 
тонн сырого и переработанного мяса птицы, что на 
5,7% меньше, чем в июле. Выручка от экспорта 

составила 498,2 миллиона долларов, что на 25% 
меньше рпедыдущего периода, сообщила 
Бразильская ассоциация животноводов (ABPA). 

С начала года до июля экспорт увеличился на 0,5% до 

2,471 млн тонн, а выручка снизилась на 11,4% до 3,642 

млрд долларов. «Объем отгрузки в июле этого года был 

выше среднего показателя 2019 года, составлявшего 351 

000 тонн в месяц. Наши ежемесячные результаты экспорта 

показывают, что к концу года мы увидим более высокий 

объем экспорта, чем в 2019 году », - сказал генеральный директор ABPA Рикардо Сантин. 

По данным ABPA, продажи в Азию составили 988 300 тонн за июль, что на 12,7% больше, чем год 

назад. Китай был ведущим импортером - 406 800 тонн, что на 29% больше прошлого года. Сингапур, 

Филиппины и Вьетнам также были крупными покупателями. 

Объем отгрузки во все арабские страны  снизился на 7% до 853 300 тонн. Саудовская Аравия заняла 

первое место с импортом 245 000 тонн, что на 13% меньше прошлогоднего результата.  ОАЭ 

импортировали 173 100 тонн продукции, снизив закупки на 21%. 

Экспорт мяса птицы в Ливию увеличился на 100% до 39 300 тонн; в Бахрейн - на 50% до 24 400 тонн; 

в Иорданию - на 33% до 37 400 тонн; в Египет - на 27% до 47 500 тонн; в Катар - на 17% до 51 200 

тонн. К концу июля Египет разрешил импорт продуктов из мяса птицы, таких как наггетсы и куриные 

колбасы, из Бразилии. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

https://meat-inform.com/
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25.08.2020 

Саудовская Аравия изменит требования сертификации халяль для 

экспорта красного мяса и мяса птицы 
 

 Начиная с 1 ноября 2020 в Королевстве Саудовская Аравия 
(КСА) изменяется процедура применения требований 
сертификации халяль для экспорта красного мяса и мяса птицы. 

Об этом сообщила Госпродпотребслужба. 

«Компетентный орган КСА (SFDA) потребует для ввоза красного 

мяса и мяса птицы в КСА сертификатов, выданных 

сертификационными центрами по соответствующей 

аккредитацией SFDA (КСА)», — отметили в ведомстве. 

На сегодня в Украине есть один центр сертификации Халяль, аккредитованный SFDA. 

Сертификационные органы Украины могут подать соответствующую заявку о сотрудничестве с Центром 

Халяль SFDA напрямую, используя электронную почту: halal@sfda.gov.sa. Также, украинские компании 

могут обращаться напрямую в Центр Халяль SFDA с целью получения соответствующего сертификата, 

срок действия которого 3 года, по ссылке. 

Напомним, что мировой рынок халяль-продуктов и мусульманских услуг (без учета исламских 

финансов) будет расти и к 2023 г. достигнет $3 трлн. 

 

19.08.2020 

Бразильські експортери птиці поскаржились на Гонконг у Світову 
організацію торгівлі 

 

 Бразилія загрожує оскаржити рішення Гонконгу про призупинення 

імпорту птиці із заводу ―Aurora‖, що пов’язаний із суперечкою щодо 
експорту замороженого м’яса в Китаї, яке, нібито, містило збудник COVID-
19. Бразильська асоціація виробників м’яса (ABPA) заявила, що надасть 
підтримку Міністерству сільського господарства при зверненні зі скаргою 
до Світової організації торгівлі (СОТ). 

―ABPA буде підтримувати пошук рішень у межах Світової організації 

торгівлі, ембарго Гонконгу бло рішенням, яке ухвалили не на основі 

наукових критеріїв‖, – зазначили в асоціації. 

Заборона на експорт бразильської птиці до Гонконгу, автономної провінції Китаю, була ухвалена після 

того, як влада китайського міста Шеньчжень повідомила, про виявлення збудника коронавірусу в 

заморожених курячих крильцях, експортованих Бразилією. 

ABPA нагадує, що сам Гонконгський центр безпеки харчових продуктів (CFS) визнав, що не існує 

наукових доказів зараження коронавірусом через харчові продукти. 

―Немає наукових доказів того, що м’ясо передає вірус, на що вказували Всесвітня організація охорони 

здоров’я (ВООЗ), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO ), Всесвітня організація 

охорони здоров’я тварин (OIE) та інші авторитетні організації‖, – йдеться у повідомленні ABPA. 

  

Meat-Inform 

 

https://dpss.gov.ua/news/do-uvagi-eksporteriv-ta-sertifikacijnih-centriv-halyal
https://halal.sfda.gov.sa/user/sign-in
https://www.euromeatnews.com/Article-Brazilian-poultry-case-to-be-handed-over-to-WTO/4039
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19.08.2020 

USDA прогнозирует рекордное производство мяса птицы в Китае 
 

 По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 

2020 году производство куриного мяса в Китае достигнет 
рекордного уровня в 14,85 миллиона тонн. 

В 2019 году производство мяса птицы тоже выросло на 13,75 

млн тонн (+ 18% по сравнению с 2018 годом). Благодаря 

такому взрывному росту производства дефицит животного 

белка на китайском рынке сократится даже несмотря на то, 

что внутренний спрос на птицу низкий из-за коронавируса. 

Кроме того, рост производства курятины рассматривается как фактор, призванный снизить 

зависимость от импорта на фоне недавних опасений по поводу безопасности иностранного мяса. На 

прошлой неделе куриные крылышки из Бразилии дали положительный результат на коронавирус. 

«Сейчас цена на птицу очень низкая. Я не думаю, что причина заключается только в слабом спросе. 

Это объясняется и достаточным предложением», - сказал Пан Ченджун, старший аналитик Rabobank, 

согласно Reuters. В прошлом году Китай забил 9,3 миллиарда цыплят, в том числе 4,4 миллиарда 

бройлеров с белыми перьями, мясо которых предпочитают закупать сети быстрого питания из-за его 

дешевизны и жирности. 

У лидеров отрасли, таких как Liaoning Wellhope Agri-Tech, Yum China, поставщика KFC Fujian Sunner 

Development и таиландской C.P. уже имеются планы расширения для достижения цели Пекина по 

более интегрированному производству продуктов питания. Куриное мясо считается наиболее 

доступным вариантом замены свинины на китайском рынке. Производство свинины в Китае 

значительно упало из-за продолжающейся эпидемии АЧС, начавшейся в августе 2018 года. Ожидается, 

что в связи с ростом цен на свинину потребители будут постоянно добавлять в свой рацион больше 

курицы. В настоящее время в Китае реализуется несколько крупных птицеводческих проектов с целью 

увеличения производства. 

https://meat-inform.com/ 

17.08.2020 

62,5 млн євро інвестувала бразильська компанія у виробництво птиці для 

Китаю 
 

 Великий бразильський виробник м’яса птиці AveNutri оголосив 

про інвестування 62,5 млн євро в новий завод для переробки курей в 
місті Віста Гауча, штат Ріу-Ґранді-ду-Сул. Продукція підприємства 
переважно надходитиме на ринок Китаю. 

Початкова переробна потужність заводу складе 60 тис. голів на день. 

Після другого етапу будівництва вона складе 120 тис. голів, а повне 

введення підприємства в експлуатацію дозволить переробляти до 280 

тис. курей на день. 

PJB Frigorífico, власник бренду AveNutri, повідомив, що сума 

інвестицій враховує також будівництво комбікормового заводу та інкубатора. Очікується, що 

будівництво всих об’єктів буде завершено до кінця 2022 року. 

За словами віце-президента PJB Frigorífico Леандро Родрігес дос Сантоса, компанія також розшириться 

за допомогою додаткових 270 фермерських господарств, залучених в рамках інтегрованої системи 

виробництва. Більша частина продукції під брендом AveNutri буде спрямована на зовнішні ринки, такі 

як Китай. Наразі компанія веде переговори з представниками влади та мережам супермаркетів в КНР. 

Meat-Inform 
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17.08.2020 

Правительство КНР планирует за 10 лет сократить потребление мяса на 

50% 
 

 Китайское правительство будет следовать стратегии ограничения 
выбросов углерода и профилактики ожирения среди жителей страны, 
в рамках которой в ближайшие 10 лет потребление мяса на душу 
населения в КНР должно сократиться на 50%. Об этом сообщает 
агентство EuroMeat News. 

По данным последних социологических исследований, китайцы 

становятся более открытыми к флекситарианству (преимущественно 

растительной диете) и вегетарианству, утверждают аналитики 

старейшей англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post. 

Ожидается, что изменение потребительских предпочтений станет 

более очевидным в ближайшие три года. К 2023 году рынок 

веганской продукции в КНР, по прошлогодним прогнозам Euromonitor International, оценивается в $12 

млрд против менее чем $10 млрд в 2018 году. 

Согласно тому же исследованию, в Китае наблюдается рост потребления заменителей мяса на основе 

растительных протеинов. В период с 2014 до 2018 года объем их продаж увеличился с $7,2 млрд до 

$9,7 миллиарда. Динамику роста провоцирует выход на китайский рынок нескольких крупных игроков 

из сегмента растительных протеинов. 

В июле в магазинах китайских ритейлеров появилась продукция Beyond Meat. Сейчас Beyond Burger из 

линейки этого бренда доступен в 50 супермаркетах Freshippo, принадлежащих шанхайскому холдингу 

Alibaba Group. Подписаны контракты на поставку еще в 48 магазинов по всей территории КНР до конца 

2020 года. И это самый свежий, но далеко не единственный пример нашествия FoodTech индустрии на 

китайский рынок. 

Еще в июне владелец китайских ресторанов KFC, Pizza Hut и Taco Bell — Yum China — включил в меню 

несколько блюд бренда Beyond Meat из аналога говядины на растительной основе. 

В апреле о партнерстве с сетью ресторанов Starbucks объявил гонконгский производитель 

растительных заменителей мяса Omnipork. Они занялись разработкой блюд из аналога свинины, 

ориентированных на вкусы приверженцев азиатской кухни. Наконец о предстоящем строительстве в 

Китае завода по производству аналогов мяса на растительной основе объявила корпорация Nestle со 

штаб-квартирой в Швейцарии. 

Сейчас Китай столкнулся с дефицитом источников животного белка и импортирует около 40% мяса, 

поступающего на мировой рынок. С августа 2018 года эпидемия АЧС лишила страну значительной 

части поголовья свиней, взвинтила цены на мясо. К тому же у китайских потребителей появились 

сомнения в безопасности натурального мяса. 

Источник: Мясной Эксперт 

 

14.08.2020 

Impossible Foods получила финансирование на $200 млн 
 

 Impossible Foods Inc. в четверг сообщила, что получила $200 млн 
финансирования. Предыдущий инвестиционный раунд компании на 
$500 млн в середине марта был одним из крупнейших для 
продовольственного технологического стартапа. 

Производитель продуктов из мяса растительного происхождения 

теперь получил около $1,5 млрд начиная с основания в 2011 году. 

http://www.meat-expert.ru/
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http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazfafafvaniyaats.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bezgg77_nazvanggiya.jpg
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Компания сказала, что намерена использовать полученные средства, чтобы расширить программу 

разработки, ускорить производство, увеличить свое розничное присутствие и разрабатывать продукты 

следующего поколения. 

Источник: ffin.ru 

 

13.08.2020 

Через податок на пластик в Британії подорожчає м’ясо 
 

 Британська асоціація м’ясопереробників (BPMA) заявила, 

новий податок на пластикові упаковки може до того, що 
м’ясопереробним компаніям доведеться платити значно більше 
за упаковку, яка містить менше 30% вторинної сировини. Це 
призведе до зростання ціни на м’ясо та м’ясопродукти. 

―Уряд консультується щодо запропонованого нового податку 

на пластикову упаковку, що призведе до зростання витрат. 

Сюди входять усі пластикові плівки, тонкі пакети та деякі інші 

види упаковки, що наразі не переробляється‖, – зазначають в 

BMPA. 

Уряд Великобританії оголосив, що з квітня 2022 року запровадить податок на пластикову упаковку. 

Податок сприятиме використанню пластику, що підлягає переробці. Це стимулюватиме підвищення 

рівня переробки та збирання пластикових відходів. 

Податок має на меті забезпечити чітке економічне стимулювання для підприємств використовувати 

перероблений матеріал для пластикової упаковки, що створить більший попит на цей матеріал та, в 

свою чергу, стимулюватиме підвищений рівень переробки та збирання пластикових відходів. Розмір 

податку становитиме 200 фунтів на тонну пластикової упаковки, яка не містить щонайменше 30% 

переробленого пластику. Це стосуватиметься пластикової упаковки, яка виготовлена у Великобританії 

чи імпортується до неї. 

Meat-Inform 

13.08.2020 

Світові лідери з виробництва та експорту птиці 
 

 Минулого року обсяги виробництва м’яса птиці у всьому світі 
зросли до 130 мільйонів тонн, що на 3,7% більше, ніж у 2018 році. 
Таким чином, 45% всього м’яса, що виготовляється у світі – це 
птиця. 

Лідерами за обсягами виробництва птиці в 2019 році стали: 

 

 США (23 мільйони тонн) 

 Китай (20 млн. тонн) 

 Бразилія (16 млн. тонн) 

Експорт 

Четвертий рік поспіль світовий ринок зафіксує зростання обсягів міжнародної торгівлі птицею. 

Основними експортерами птиці у 2019 році були Бразилія (4 млн. тонн) та США (3,6 млн. Тонн) – це 

24% та 22% від загальносвітового експорту відповідно. Нідерланди (1,5 мільйона тонн) та Польща (1,5 

мільйона тонн) розділяють третю позицію серед глобальних продавців м’яса птиці. Україна теж входить 

до списку топ-10 світових експортерів курятини. 

http://ffin.ru/
https://meat-inform.com/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/7/Popularity-of-poultry-continues-globally-615517E/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/befa4545z_nazvaniyafsfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesfafaf45wfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/befa4545z_nazvaniyafsfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesfafaf45wfa.jpg
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Ціни 

Середня експортна ціна птиці в 2019 році становила 1644 долари за тонну, залишаючись майже 

незмінною порівняно з 2018 роком. Утім, існують значні відмінності в середніх цінах серед основних 

країн-експортерів. У 2019 році країною з найвищою ціною став Таїланд (2683 долари за тонну), тоді як 

одна з найнижчих цін була в США (1045 доларів за тонну). 

Meat-Inform 

 

 

  

21.08.2020 

Яйца подешевели в июле 2020 до 16,22 грн/десяток 
 

Потребительские цены на яйца в июле 2020 года снизились до 

16,22 грн/десяток против 19,1 грн/десяток в июне 2020 года. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики. 

Напомним, в декабре 2019 цены на яйца составляли 21,07 

грн/десяток. 

По сравнению с июлем 2019 года цены на яйца в июле текущего 

выше на 1,88 гривны за десяток. 

Напомним, в июле 2019 яйца в рознице продавались по 14,34 грн/десяток. 

Производство яиц в 2019 году составило 16 678,1 млн. штук против 16 132 млн. штук в 2018 году. 

Производство яиц увеличилось на 3,4%. 

Производство яиц в 2017 году составило 15 577,7 млн штук против 15 100,4 млн штук в 2016 году. В 
2015 производство яиц - 16,78 млрд. штук.  

 
 17.08.2020 

Агропредприятия Украины продолжают сокращать производство яиц 
 

 В январе-июле 2020 г. производство яиц в Украине составило 

10,09 млн шт., что на 1,2% ниже показателя аналогичного 
периода 2019 г. (10,21 млн шт.). 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы 

статистики. 

В частности, производство яиц в сельскохозяйственных 

предприятиях за 7 месяцев 2020 г. сократилось на 1,3% до 5,37 

млн шт. против 5,46 млн шт. за аналогичный период 2019 г. 

Кроме того, хозяйства населения также сократили производство яиц на 0,6% до 4,7 млн шт. (7 месяцев 

2019 г. — 4,75 млн шт.). 

https://meat-inform.com/
https://ptichki.net/prices/prices-of-eggs
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im676777ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bwez_narezvaereniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im676777ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bwez_narezvaereniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im676777ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bwez_narezvaereniya.jpg
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В общей структуре производства яиц на промышленный сектор приходится 53%, а на хозяйства 

населения — 47% соответственно. 

Напомним, что на отечественном рынке яиц наблюдается постоянное существенное колебание цен — в 

2 раза, а иногда даже больше. 

 

 

 
 

 25.08.2020 

МХП впервые экспортировал мясо-костную муку прямой поставкой в 
Турцию 

 

 Агроиндустриальный холдинг МХП в июне текущего года совершил первую 
прямую поставку мясо-костной муки для производства кормов для домашних 
животных конечному производителю в Турции. 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Покупателем стала компания Çağatay pet food, которая является одним из 

лидеров турецкого рынка. После реализации первой партии 25 т между 

сторонами было подписано соглашение о ежемесячных поставках 100 т сырья до 

конца 2020 года. 

«Компания Çağatay — один из топ-производителей кормов для домашних животных в Турции. Фокус 

компании сосредоточен на качестве и свежести продукции, поэтому Çağatay работает только с 

собственной доставкой потребителю, минуя супермаркеты. Владельцы компании, семья Чагатай — 

открытые, проактивные люди, поэтому мы быстро нашли общий язык. Наши принципы ведения бизнеса 

совпали, после чего была долгая и кропотливая работа по согласованию всех деталей, с которой вся 

команда справилась отлично», — прокомментировал руководитель управления экспортных продаж 

Агродепартамента МХП Юрий Шлончак. 

Согласно сообщению, МХП является производителем основного компонента для производства кормов 

для домашних животных — мясокостной муки. Замкнутый цикл производства позволяет компании 

ставить контрольные точки на всех этапах изготовления продукта, отвечающего международным 

стандартам GMP+B2. В холдинге держат вектор на заключение долгосрочных партнерских отношений с 

конечным потребителем, гарантируя высокое качество и стабильность поставок. 

https://latifundist.com/novosti/51458-ekspert-nazval-prichinu-podorozhaniya-yaits-v-ukraine
https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
http://www.poultryukraine.com/data/chart767.jpeg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/chart767.jpeg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/chart767.jpeg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
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«Сейчас мы работаем только с МХП. Определяющим фактором стал визит представителей компании к 

нам и проявленный профессионализм в отношении продукции и технологии переработки птицы», — 

поделился менеджер по экспорту и импорту Çağatay pet food Айфер Кайхан. 

По словам ведущего менеджера отдела продаж продуктов переработки МХП Юлии Олефиренко, эта 

задача стала вызовом для всей команды. Поскольку МХП держит курс на заключение соглашений с 

конечным потребителем, в компании обратили внимание на рынок pet food. 

«Длительные переговоры через социальные платформы, посещение производства партнера и 

изменения базиса поставки на CFR Izmir позволили полностью удовлетворить высокие потребности 

клиента», — уточнила она. 

Напомним, что недавно МХП поставил первую партию куриного жира III категории в Перу. Это первый 

в истории Украины экспорт в эту Латино-Американскую страну. 

 

18.08.2020 

Які натуральні корми можуть замінити антибіотики у птахівництві? 
 

 Регламент Єврокомісії № 726/2004 забороняє застосування 
антибіотиків у тваринництві для стимулювання росту. Утім, існують 
природні кормові добавки, які підвищують продуктивність та 
прискорюють темпи росту птиці. Такими властивостями володіє, 

наприклад, насіння коноплі та розторопші, довели чеські учені з 
Університету Менделя. 

Дослідники зазначили, що додавання розторопші в раціон птахів 

позитивно позначилося на здоров’ї курей, особливо на стані печінки. 

При цьому змін в біохімічних показниках крові у птахів виявлено не 

було. Додавання в раціон курей насіння конопель також позитивно відбилося на стані печінки птиці. 

Крім цього, покращилася продуктивність, якість м’яса та кісток. Насіння конопель також сприяє набору 

ваги, оскільки апетит птиці зростає. 

Під час експерименту дослідники поступово збільшували вміст рослинної добавки в кормовій суміші від 

5 до 30%. Коли частка насіння конопель в раціоні курей досягла 30%, вчені звернули увагу на падіння 

продуктивності – птахи стали споживати менше корму. Тому наразі визначається оптимальне дозування 

насіння. Meat-Inform 

02.09.2020 

Производители комбикормов в Польше сокращают производство из-за 

коронавируса 
 

 Польша в этом году сократит производство комбикормов на 6,6% 

по сравнению с уровнем прошлого года при наиболее 
оптимистичном сценарии, убеждены представители Польской 
зерновой и комбикормовой палаты. Производство мяса бройлеров 
сократилось на 20% в наиболее острый период пандемии, что не 
могло не сказаться на производстве комбикормов для этого 
сектора. Кроме того, текущая ситуация сказалась на 
рентабельности отрасли. 

На этом фоне производители комбикормов призывают 

правительство пересмотреть свое решение о полном запрете ГМО в комбикормах с 1 января 2021 г. Это 

может ударить по отрасли, которая и так переживает не лучшие времена. 

По материалам AllAboutFeed 

 

https://meatinfo.ru/news/chehiya-uchenie-predlagayut-kormit-kur-konopley-411764
https://meatinfo.ru/news/chehiya-uchenie-predlagayut-kormit-kur-konopley-411764
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_a445wnazvsfafaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imasfa4670ges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_a445wnazvsfafaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imasfa4670ges.jpg
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02.09.2020 

Побочные продукты переработки водорослей могут использоваться в 

комбикормах для птицы 
 

 Группа исследователей из Бельгии взялась оценить потенциал 
использования побочных продуктов переработки водорослей в 
комбикормах для бройлеров. Сегодня водоросли все чаще 
начинают применяться в продовольственной отрасли, в результате 
чего остается биомасса, которая содержит ценные питательные 
вещества, так что  она может быть весьма интересна для 
животноводов. Применение водорослей в комбикормовой отрасли 
кажется многообещающим направлением, поскольку многие виды 

имеют высокое содержание белка, а также могут быть полезны в 
плане жирнокислотного и аминокислотного состава. У кур-несушек 
они также могут влиять на цвет желтка, отмечают исследователи. 

По материалам AllAboutFeed 

 

02.09.2020 

Витамины E50 и A 1000 на кормовом рынке серьезно 

подешевели 
 

 Спотовые покупатели сегодня платят за витамин E50 в среднем на 25% 

меньше, чем в середине апреля, при усредненной цене около 7,47 долл. США 
за 1 кг. При этом на некоторых рынках цены выше, чем на других. Например, 
в Италии покупатели платят около 7,62 долл. за1  кг. 

Аналогичным образом снизились цены на витамин A1000: спотовые 

покупатели платят за витамин А1000 на 19% меньше, чем в конце апреля, при 

средней цене около 88,9 долл.  за 1 кг. 

По материалам AllAboutFeed 

02.09.2020 

Аграрии Украины собрали 41,2 млн тонн зерна 
 

 Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 31 августа 

2020 г. собрали 41,2 млн т основных культур с площади 10,94 млн 
га, из которых зерновые и зернобобовые составляют 38,4 млн т 
(9,68 млн га, 63%). 

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК 

Украины. 

Пшеница, ячмень, горох и рапс собраны полностью. Проса 

намолочено 29,8 тыс. т с площади 15,9 тыс. га (11%), 

подсолнечника — 221,5 тыс. т с площади 150 тыс. га (2%). 

Гречиху начали собирать в шести областях, еѐ намолочено 19,77 тыс. т с площади 11,29 тыс. га. 

«В связи с засушливыми погодными условиями в Украине наблюдается недостаток влаги в почве, что 

имеет непосредственное влияние на урожайность культур», — заявляют в Укргидрометцентре. 

Однако благодаря майским осадкам прогнозный объем урожая остается оптимальным как для 

внутреннего потребления, так и для экспорта на внешние рынки. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessfa567w.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansfaf5678siya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanfaf44311iya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessfa567w.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansfaf5678siya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanfaf44311iya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessfa567w.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansfaf5678siya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanfaf44311iya.jpg
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11.08.2020 

В египетском дизайнерском агентстве Birdmilk разработали заметную 

упаковку для замороженных тушек цыпленка 

 Для запуска на рынок тушек цыплѐнка от компании Wadifood дизайнерам необходимо было создать 
оформление, сразу же привлекающее потребителя. 

 

Покупатели должны были непременно захотеть попробовать новый продукт, который отличается от 

всех остальных. 

 

https://meatinfo.ru/data/news/411511/php52uhbn.jpg
https://meatinfo.ru/data/news/411511/wadifood (2).jpeg
https://meatinfo.ru/data/news/411511/php52uhbn.jpg
https://meatinfo.ru/data/news/411511/wadifood (2).jpeg
https://meatinfo.ru/data/news/411511/php52uhbn.jpg
https://meatinfo.ru/data/news/411511/wadifood (2).jpeg
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Фото: packagingoftheworld.com 

Без какой-либо маркетинговой кампании по выводу нового продукта на рынок, его дизайн позволил 

получить высокие продажи на самом старте, пишет Upakovano.ru. И это ожидаемо, учитывая, 

насколько уникально и забавно выглядит упаковка, выделяясь среди однотипных конкурентов. 

Источник: Upakovano.ru 

 

 02.09.2020 

100 тис. голів птиці знищили у Великобританії через карантин 
 

 За останні тижні на 2 фермах Великобританії було утилізовано 
більш ніж 100 тис. голів птиці. На такий крок керівництво було 
вимушене піти, оскільки серед працівників підприємств 
зафіксували спалахи COVID-19 і ніхто не міг доглядати за птахами. 

Відсутність вільних потужностей на подібних підприємствах 

означає, що може бути знищено набагато більше птахів, якщо ще 

якісь птахофабрики припинять роботу через випадки коронавірусу 

серед робітників. 

Річард Гріффітс, головний виконавчий директор Британської ради 

птахівництва, висловив занепокоєння з приводу потенційного 

дефіциту постачань, а також зниження рівня добробуту птахів. 

«Спалахи COVID-19 на м’ясокомбінатах демонструють, що заходи безпеки та пильність не можуть 

гарантувати повний захист від вірусу. Ми повинні визначити пріоритетним здоров’я людей, але ми 

також повинні захищати продовольчу безпеку та добробут тварин», – зазначив пан Гріффітс. 

Зокрема. птахів утилізували на Банхемській птахофабриці поблизу Аттенборо, штат Норфолк, Англія. 

Дані, опубліковані за вихідні, свідчать про те, що 80 співробітників підприємства захворіли на 

коронавірус. Через це на карантині перебуває ще 350 працівниців. Однак частина цехів все ще 

функціюють. 
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Майбутнє євопейського ринку птиці обговорять на онлайн-конференції 
 

 Восени академіки та лідери галузі птахівництва ЄС мають 
зібратися, щоб обговорити роль м’яса птиці як частини стратегії 
Європейського Союзу ―З ферми до вилки‖ (F2F). 

На онлайн-заході, який відбудеться 13 жовтня, буде розглянуто 

стійкість м’яса птиці порівняно з іншим м’ясом та альтернативними 

м’ясними білками, а також питання добробуту тварин у секторі та 

те, як наука та інновації можуть забезпечити безпечність, 

доступність та поживність м’яса птиці. 

Комісар з питань сільського господарства ЄС Януш Воджіховський сказав, що ЄС повинен працювати 

над підтримкою альтернативних методів тваринництва та намагатися підтримати фермерів, які 

добровільно запровадили високі стандарти добробуту тварин. 

Онлайн-захід, що відбудеться в жовтні є однією з перших подій, яку проводять у рамках нової 

комунікаційної кампанії щодо м’яса птиці в ЄС, розпочатої минулого місяця. Під девізом: «Це 
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європейська птиця! Висока якість птиці з європейською гарантією ―, вона спрямована на зміцнення 

впевненості споживачів у якості птиці ЄС. 

Кампанія, яку об’єднали 5 національних організацій з птахівництва з Франції, Німеччини, Італії, Польщі 

та Нідерландів та їх європейська асоціація AVEC, зосереджується на важливості дотримання стандартів 

ЄС для забезпечення високого рівня добробуту, стійкості тварин та безпека харчових продуктів. 

Наразі громадяни країн ЄС споживають в середньому 25,3 кг м’яса птиці на рік. 
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