
Подія

Компанія «Цехаве» 
відкрила новий завод в Україні

24 червня 2010 р. у м. Гайсин Вінниць-
кої області стався плановий пуск заводу 
з виробництва комбікормів, преміксів 
і концентратів компанії «Цехаве Корм 
ЛТД». Урочиста обстановка, кулі, музика, 
нарядно одягнені люди — свято! Після 
презентації та розрізання червоної стріч-
ки для всіх бажаючих була організована 
екскурсія по новому підприємству в су-
проводі працівників заводу, які люб’язно 
відповідали на всі питання. Звичайно, 
українська душа щедра, тому всіх гос-
тей заходу запросили після екскурсу на 
фуршет із вишуканими стравами. А який 
фурор справила виступ генерального 
директора «Цехаве Корм ЛТД» Віктора 
Артемовича Барило з гітарою в руках і 
рок-групою в супроводі! Звучать тости, 
щирі вітання та побажання новому ді-
тищу компанії. За плечима залишилися 2 
роки складної та відповідальної роботи з 
будівництва підприємства. 

Ми розмовляємо з Віктором Артемо-
вичем вже в Києві, в затишному офісі «Це-
хаве» на Старонаводницькій. 

Корми і Факти: Вікторе Артемови-
чу, чем була викликана необхідність 
відкриття нового комбікормового за-
воду Цехаве? 

Віктор Барило: Компанія «Цехаве 
Корм» працює в Україні 7 років і завжди 
представляла на ринку конкурентоспро-
можну і якісну продукцію. Для того, щоб і 
надалі поставляти продукт європейської 
якості і за українською ціною, більш опе-
ративно реагувати на запити і побажання 
споживачів, керівництво компанії при-
йняло рішення про будівництво заводу. 

КіФ: Чим він відрізняється від ін-
ших українських підприємств подібно-
го профілю? 

ВБ: В Україні існує ряд підприємств, 
на яких повний цикл виробництва ком-
бікормів, тобто премікси — БВД (білково-

вітамінна добавка) — комбікорми, зна-
ходиться на різній стадії підготовки. Це 
залежить від того, на яких тварин або 
птахів орієнтоване виробництво — на 
молодняк або доросле поголів’я. Для 
молодняку корми виробляються більш 
складної рецептури, з обов’язковим за-
стосуванням преміксів і БВД, щоб підрос-
таюче тварина або птах було здоровим, з 
міцною імунної та травної системою. Наш 
новий завод виробляє весь ланцюжок 
для виробництва якісних комбікормів. 

КіФ: Які компанії є його засновни-
ками? 

ВБ: Компанія «Цехаве Корм ЛТД» 
заснована в 2003 році Інтернаціо-
нальної Корпорацією «Цехаве Ланд-
баубеланг Б.В.» Нідерланди, (Cehave 
Landbouwbelang Voeders BV Dep. Cehave 
International, The Netherlands) і Закритим 
Акціонерним Товариством «Теувес Хол-
динг Б.В.» (Theeuwes Holding BV) Нідер-
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ланди. З 2006 року співвласником ком-
панії «Цехаве Корм ЛТД» стала компанія 
«Вітамекс» Бельгія, (Vitamex NV, Belgium). 
Власне всі ці підприємства, які мають без-
доганну репутацію, величезний досвід, і 
володіють заводами в усьому світі, і стали 
засновниками нового заводу в Україні. 

КіФ: Скільки часу зайняв процес 
проектування і будівництва? 

ВБ: З 2008 року велося проектування, 
а в серпні 2009 року було розпочато будів-
ництво нового заводу. Таким чином все за-
йняло близько двох років. 

КіФ: Будучи на відкритті заводу, ми 
звернули увагу на дошку при вході, з 
написом про те, що на будівництво був 
отриманий грант. Яким чином? 

ВБ: У Голландії уряд дуже уважно ста-
виться до своїх виробників і бізнесменів. І 
всіляко сприяє розширенню меж їх бізне-
су, у тому числі і за кордоном. Підтримало 
воно і устремління компанії «Цехаве» в 
будівництві заводу в Україні, виділивши 
чималу суму коштів на придбання най-
сучаснішого обладнання, передбаченого 
проектом. 

КіФ: Для яких видів сільськогоспо-
дарських тварин і птиці будуть готува-
тися комбікорму і в якому вигляді? 

ВБ: Для птиці, свиней і ВРХ. Це будуть 
як порошкоподібні, так і гранульовані 
корми. Надалі буде видно, яка галузь по-
требують більшої кількості виготовленої 
продукції, яка меншого. Ми завжди при-
слухаємося до побажань наших замовни-
ків і уважно відстежуємо тенденції ринку. 

КіФ: Хто фірма-виробник облад-
нання? 

ВБ: Ми будували наше підприємство 
на досвід будівництва заводів «Цехаве» в 
інших країнах, і, відповідно підхід до під-
бору обладнання в нас був налагоджений. 
Так не буває, щоб одна фірма виробляла 
все потрібне для виробництва обладнан-
ня, у всіх є щось, що є їх «коником». Так ми 
й підбирали - все найкраще! Це і Франція, 
і Італія та фірми багатьох інших європей-
ських країн. 

КіФ: Яка продуктивність заводу? 
ВБ: Про експлуатаційної продуктив-

ності заводу, на мій погляд, говорити поки 
рано, у зв’язку з тим, що він тільки відкрив-
ся. По виробництву преміксів ми плануємо 
вихід продукції 1000 тонн на місяць. 

КіФ: Скільки співробітників працює 
на підприємстві? 

ВБ: У зв’язку з грамотно побудованої 
системою автоматизації та механізації нам 
достатньо 15 чоловік у зміну. 

КіФ: З яких країн на презентації були 
присутні гості? 

ВБ: Голландія, Бельгія, представники 
українських свинарських і птахівницьких 
підприємств, підрядні будівельні організа-
ції, преса. Усього близько 200 гостей. 

КіФ: Як Ви бачите перспективи роз-
витку в Україні? 

ВБ: Ну, по-перше, це подальшу співп-
рацю з нашими постійними замовниками. 

 По-друге, ми хочемо з вересня цього 
року в повному обсязі освоїти виробни-
цтво преміксів і поставляти їх на україн-

ських птахівничих ринок для бройлерною 
і несучості птиці. 

 Ми будемо готові виготовляти як тра-
диційні рецептури преміксів, так і спеці-
альні продукти. 

 У наших планах на найближчий час 
варто більш тісна робота з птахівницьки-
ми підприємствами країни. Оскільки у нас 
раніше не було свого виробництва, а пта-
хівництво в нашій країні дуже розвинене і 
орієнтовано, в основному, на премікси, то, 
до недавнього часу, ми могли запропону-
вати в Україні премікси тільки закордонно-
го виробництва. За ціною вони не завжди 
були конкурентоспроможними, все-таки є 
свої нюанси - перевезення, митні процеду-
ри та ін. Зараз ми можемо запропонувати 
виробникам якісні європейські премікси, 
вироблені на нашому підприємстві з до-
триманням всіх норм і стандартів. Але вже 
за українською ціною. 

 І ще хотілося б сказати, що з відкрит-
тям свого виробництва, корми, добавки і 
премікси Цехаве будуть проходити абсо-
лютний контроль якості як сировини, так 
і кінцевого продукту, який, на жаль, не 
завжди забезпечується при розміщенні 
замовлення на потужностях інших підпри-
ємств. У нас є свої прекрасні рецептури, 
які вже встигли зарекомендувати себе, і 
є традиційна якість Цехаве, і все це тепер 
буде гідно представлено нашим підприєм-
ством в Україні! 

З Віктором Барило вели бесіду  
Олена Єфімова і Наталія Ковальчук
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Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно


