
 

24 травня 2022 р., Лімасол, Кіпр 

 

MHP SE 
Щомісячні операційні результати діяльності Компанії за період, що завершився 30 квітня 2022 

року 

MHP SE (LSE: MHPC), материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи, 

головний офіс якої знаходиться в Україні, представляє щомісячні операційні результати своєї 

діяльності за квітень 2022 року. Надалі в цьому документі MHP SE, а також дочірні компанії – «МХП», 

«Компанія» або «Група». 

 

ВИРОБНИЦТВО КУРЯТИНИ ТА ПОВ’ЯЗАНА ДІЯЛЬНІСТЬ (без РР) 

З початку російської війни в Україні Компанія стикалася з різними труднощами та збоями, які, 
призвели, насамперед до зменшення завантаженості потужностей виробництва до 80-85%. 
Зокрема, у березні, у зв’язку з закриттям портів, МХП суттєво зменшив експорт м’яса птиці та 
рослинних олій. З квітня Компанія активно розвиває логістичні маршрути для відновлення експорту. 
Крім того, команда внутрішніх продажів докладає всіх зусиль, щоб покращити продажі м’яса птиці 
в Україні шляхом оптимізації каналів збуту та логістики. 

Курятина 

Poultry   
Квітень 
2022 

Квітень 
2021 

% р/р  
Березень  
2022 

% 
міс/міс 

Обсяги виробництва, тонн   55 501 63 348 -12% 52 746 5% 

Обсяги продажів третім 
особам, тонн 

  35 010 57 908 -40% 41 932 -17% 

 Внутрішні продажі  20 738 26 017 -20% 28 816 -28% 

 Експорт  14 273 31 891 -55% 13 116 9% 

Частка експортних продажів, %   41% 55% -14 pps 31% 10 pps 

Ціна за 1 кг без урахування ПДВ, US$* 1,88 1,60 18% 1,62 16% 

              

Соняшникова олія       

Обсяги продажів третім 
особам, тонн 

  17 225 8 266 108% 575 2 894% 

Соєва олія       



Обсяги продажів третім 
особам, тонн 

  4 265 4 360 -2% 3 595 19% 

       
1) Середня ціна включає кулінарну продукцію. 

 

РОСЛИННИЦТВО 

Весняна посівна кампанія завершена згідно з графіком та бюджетом. Озимі культури – пшениця, 
ячмінь, ріпак – у хорошому стані. Компанія володіє всіма необхідними засобами захисту рослин, 
пестицидами та добривами, які планується вносити вчасно та в повному обсязі. 

 

ПРОДУКТИ М’ЯСОПЕРЕРОБКИ ТА ІНША СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Продукти 
м’ясопереробки та 
напівфабрикати 

 
Квітень 
2022 

Квітень 
2021 % р/р  Березень  

2022 
% 
міс/міс 

Обсяги продажів, тонн  1 453 4 444 -67% 3 001 -52% 

Ціна за 1 кг, без ПДВ, 
грн 

 69,16 68,03 2% 66,79 4% 

 

 

Контакти для отримання детальної інформації, а також з питань зв’язків з інвесторами: 

 
Анастасія Соботюк        +38 050 339 29 99 

Директорка зі зв’язків з інвесторами та міжнародних комунікацій  +386 41 30 72 65 
 
a.sobotyuk@mhp.com.ua 

 
  

 

ПРО МХП 

МХП – провідний виробник курятини не лише в Україні, а також на Балканах (Група Perutnina Ptuj) 

та в ЄС.  

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою 

впізнаваністю бренда своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від 

вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних 

mailto:a.sobotyuk@mhp.com.ua


яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці 

(зокрема, через партнерські брендовані точки). Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від 

постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності вертикальна інтеграція дозволяє МХП 

втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також 

безпечність продукції до точок продажу. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну 

мережу, яка складається з 9 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні 

вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні транспортні витрати і час доставки. 

МХП також посідає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу вирощує для виробництва 

комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує 

сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України. 

Балкани: Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, має 

виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; 

володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 

країн Європи. Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва 

курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних 

виробів і подальшої переробки курятини. 

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC. 

 

 

 


