
Interview with Olena Bebko, the CEO of «POULTRY FACTORY PODILLYA» LLC

Тваринництво сьогодні: Пані 
Олено, розкажіть, будь ласка, про 
птахофабрику: як давно створена, 
які головні досягнення ви могли б 
відзначити за період існування, 
хто власник фабрики?

Олена Бебко: «Птахофабрика 
Поділля» – це сучасне технологічне 

сільськогосподарське підприємство 
з виробництва яєчної продукції на 
території України, створене на базі 
Степанівської птахофабрики. Якщо 
трохи заглибитись у історію, додам 
наступне – це один із вітчизняних лі-
дерів Вінницької області з виробни-
цтва курячого яйця. 

Степанівська птахофабрика засно-
вана ще в 1965 році, й 2015 року 
святкувала 50-річний ювілей роботи 
на українському ринку. Впродовж ро-
ків птахофабрика залишалася одним із 
провідних підприємств держави, що 
виробляють високоякісну продукцію. 
Промислові потужності ТОВ «Пта-

«Птахофабрика Поділля» –  
вітчизняний виробник курячого яйця
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хофабрика Поділля» розташовані в 
найгарніших місцях Вінницької облас-
ті – селищах Степанівка, Писарівка та 
Вороновиця, й виробляють виключно 
екологічно чисту та 100% натуральну 
продукцію. Підприємство знаходить-
ся на відстані 300 км від Києва по пів-
денно-західному напрямку та 20 км 
від Вінниці. 

Цього року «Птахофабрика Поді-
лля» (наш сайт – www.podillya.org) 
відзначила своє 10-річчя роботи з 
моменту приходу в 2006 році ново-
го інвестора – підприємця і мецената 
Ігоря Янковського. Відтоді підприєм-
ство пережило справжню «перебу-
дову» – період грандіозного промис-
лового оновлення. Було дуже багато 
зроблено в плані реструктуризації 
виробництва, масштабної модерніза-
ції обладнання та вкладено вагомі ко-
шти в розвиток господарства. Новий 
власник придбав птахофабрику в не-
робочому стані, в деяких пташниках 
збереглося одноярусне обладнання 
ОБН-1. Як відомо, для забезпечення 

ефективності птахівництва промисло-
ве обладнання має бути сконструйо-
ване таким чином, щоб воно сприяло 
максимальній реалізації генетичного 
потенціалу птиці. З метою забез-
печення якісного утримання стада 
курей, наше підприємство викорис-
товує сучасне сертифіковане високо-
технологічне устаткування виробни-
ків «Хелман» («Hellman», Німеччина) 
та «Факко» («Facco», Італія). Ми пиша-
ємося, що «Птахофабрика Поділля» 
має сертифікат ISO 22000:2005. Нашу 
продукцію високо оцінюють за якісни-
ми показниками – ми експортуємо ку-
ряче яйце до понад 15 країн світу. 

Але підприємство не лише успіш-
но веде свій бізнес. Ми приділяємо 
багато уваги й питанням КСВ (корпо-
ративної соціальної відповідальнос-
ті). Зокрема, вже кілька років поспіль 
ТОВ «Птахофабрика Поділля», спіль-
но зі Всеукраїнським благодійним 
фондом Ігоря Янковського «Ініціати-
ва заради майбутнього», кілька разів 
на рік успішно реалізує благодійні 

проекти, організовує в районі творчі 
конкурси для дітей різного віку, під-
тримує юні таланти Вінниччини, посі-
даючи активну громадську позицію. 
За зверненнями сільських рад, ди-
тячих навчальних закладів, медичних 
установ надаємо соціальну підтрим-
ку, адже бюджетне фінансування 
для цих об’єктів досить обмежене. 
Зокрема, серед наших підшефних – 
Степанівський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  
І–ІІІ ст. – дошкільний навчальний за-
клад, Вороновицька СЗШ I–III ст.  
№ 1, Вороновицький ДНЗ «Веселка», 
спеціалізований заклад – Дитячий 
будинок «Родинний дім». Упродовж 
багатьох років наше підприємство 
підтримує дитячі заклади, не лише 
надаючи посильну допомогу щодо 
поліпшення матеріально-технічного 
стану цих об’єктів, а й забезпечуючи 
своїх друзів якісними та поживни-
ми продуктами – курячими яйцями. 
Щороку навесні, спільно з Благо-
дійним фондом Ігоря Янковського, 
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ми проводимо благочинну акцію – 
тематичні творчі конкурси для дітей 
під назвою «Світ дитячої писанки», а 
напередодні зимових свят наші під-
шефні завжди забезпечені солодки-
ми новорічними подарунками. 

Т. С.: Який обсяг виробництва на 
даний час?

О. Б.: Щороку ми прагнемо на-
рощувати виробничі потужнос-
ті. На сьогодні кількість дорослого 
птахопоголів’я становить близько 1 млн 
та 300 тис. молодняку. Обсяги вироб-
ництва складають більше 200 млн шт. 
товарних яєць на рік.

Висока якість сільськогосподар-
ської продукції, що виробляється на 
промислових майданчиках ТОВ «Пта-
хофабрика Поділля», гарантується 
оптимальними умовами вирощуван-
ня та годівлі птиці, стабільно якісним 
раціоном годування, суворим сані-
тарним та ветеринарним контролем. 
При виробництві продукції викорис-
товуються виключно високоякісні еко-
логічно чисті корми власного вироб-
ництва без використання сировини 
тваринного походження. 

Для вітчизняного та зарубіжного 
споживача «Птахофабрика Поділля» 
сьогодні пропонує широкий асор-
тимент екологічно чистого курячого 

4  |    | №8 | ОКТЯБРЬ 2016

Олена Григорівна Бебко та Микола Романович П’ятак, директор 
Степанівського навчально-виховного комплексу

Олена Григорівна Бебко з керівником та учнями підшефної організації – Степанівського навчально-
виховного комплексу



  ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

яйця, який охоплює всі цінові катего-
рії. Окрім еко-курячого яйця, птахо-
фабрика реалізує курчат, курку, куря-
чий послід. 

За кількістю птиці та виробництва 
курячого яйця ТОВ «Птахофабрика 
Поділля» впевнено посідає місце в 
десятці промисловців-лідерів Украї-
ни. Що стосується загального впливу 
птахофабрики на ринок, то можна 
відзначити, що в списку цін на куря-
чі яйця по птахофабриках наше під-
приємство знаходиться на третьому 
рядку, отже продукція зазвичай реа-
лізується за найпривабливішими для 
споживачів цінами. 

Безумовно, підприємство планує-
мо розширяти, оскільки є для цього 
гарні перспективи. Окрім двох сучас-
них майданчиків для дорослої птиці та 
двох – для молодняку, комбікормово-
го заводу, маємо землю та можливості 
для розвитку за умов, якщо ринок ви-
магатиме збільшення обсягу продук-
ції або ж розширення її асортименту 
(євро- або еко-виробництва). З такою 
кількістю поголів’я птиці, відповідно, є 
чим торгувати та з чим працювати. 

Т. С.: Які кроси птиці ви розво-
дите?

О. Б.: Ми працювали з багатьма 
кросами, серед яких були і «Хайсекс», 
і «Ломанн»… Але зараз ми зупини-

лися на кросі «Браун Нік» і почали 
працювати з чеською компанією – 
купуємо у них крос «Іза-Браун». При 
виборі звертаємо уваги на харак-
терні особливості птиці – високий 
генетичний потенціал, норов, а також 
гарні показники з несучості гібридних 
курей, масу яйця, якості шкаралупи, 
забарвленості та міцності. Пробуємо 
від різних постачальників, тому що за-
раз на ринку є можливість вибрати 
той крос, який має найкращі показ-
ники по життєздатності та імунітету, 
якості та кольору шкаралупи, масі 
яйця. В зв’язку з тим, що зараз багато 

господарств працює на експорт, то і 
вимоги до кросів зовсім інші. Потріб-
ний вищий процент середнього яйця, 
а не відбірного, як це було раніше. 

Т. С.: Чи маєте власні інкубато-
ри?

О. Б.: Ми планували у свій час 
побудувати інкубатори, але потім 
зорієнтувалися на виробництво 
промислового яйця, і працюємо в 
одному напрямку, щоб уже не зо-
середжуватися на батьківському 
поголів’ї – для цього є спеціалізо-
вані господарства. Саме тому в ін-
кубаторах потреби не має. З огляду 
на перспективу, вивчаємо досвід як 
вітчизняних виробників – гравців 
українського ринку яйця, так і успіш-
ні практики зарубіжних партнерів. 
Наприклад, ПАТ «Кожухівське» – 
птахофабрика-ровесниця нашого 
підприємства, з багатою історією та 
гарним досвідом господарювання. 
Окрім того, достатньо пропозицій 
надходить із Європи, зокрема, з під-
приємств Голландії, Чехії, Польщі, які 
пропонують нам дуже якісну птицю. 

Зазначу, що з чехами працюємо 
вже протягом року. Паралельно роз-
глядаємо ще інші пропозиції. І дуже 
зручно, коли такі фірми супроводжу-
ють хороші спеціалісти, які приїжджа-
ють та допомагають консультаціями 
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з окремих питань. Саме тому й кон-
тактуємо з даними постачальниками. 
Адже співробітництво за таких прин-
ципів дуже комфортне й результатив-
не для нашого бізнесу.

Т. С.: Чи є у вас власні посівні 
площі на зерно?

О. Б.: На птахофабриці є невеликі 
площі. Але ми знаходимося в тако-
му регіоні України, де поряд із нами 
розташовано багато ферм, з якими 
ми співпрацюємо. І взагалі, хочу за-
значити, що на Вінниччині прожива-
ють такі хазяйновиті люди, які можуть 
не лише якісно та ефективно обро-
бляти маленькі клаптики землі, а ще 
й вміють заробляти завдяки цьому. 
Тому ми – перші покупці в дрібних 
фермерських господарствах. Ми під-
тримуємо одне одного.

Т. С.: Як вплинула на ваше госпо-
дарство економічна криза в краї-
ні?

О. Б.: Ніде правди діти, тяжкий був 
рік для багатьох промислових підпри-
ємств… Ми втрималися. Як відомо, 
основною складовою собівартості є 
корми, тому в першу чергу ми звер-
тали увагу на це. Так, дякуючи Богу, ми 
познайомилися із спеціалістами ПрАТ 

«ВНП “Укрзооветпромпостач”», які 
виробляють для нас премікси. Вони 
допомогли нам здешевити корм, ви-
користовуючи соняшник. Адже за-
стосування останнього, фактично, до-
зволяє нам зменшити додавання сої. 
Ми майже не годуємо дорослу птицю 
соєю, за рахунок чого у нас вийшло 
втримати гарні позиції та вдалося лег-
ше пережити цей рік. 

Крім того, працюємо над розроб-
кою різних енергетичних програм, 
вивчаємо пропозиції ринку та євро-
пейські програми щодо енергоза-
ощадження, для того щоб зменшити 
витрати на власному підприємстві. 

Т. С.: Можливо, використовує-
те пташиний послід для опалення 
ферми?

О. Б.: Сучасні технології пропо-
нують гарне заощадження енерго-
ресурсів. Ми планували запустити 
програму енергозбереження щодо 
переробки посліду, але виявилося, 
що існує високий попит на органічні 
добрива, які в країні досить дорогі, 
тому фермери звернули на нас увагу. 
Адже на нашому підприємстві не ви-
користовують антибіотиків, тому по-
слід є екологічно чистим. Навіть ство-

рилась велика черга за ним. До речі, 
французька компанія, яка вирощує під 
Києвом певні рослини, відправила до 
своєї лабораторії послід наших птахів 
на перевірку. В результаті досліджень 
підтвердилося, що він дійсно еколо-
гічно чистий. Зміст у ньому корисних 
речовин не зрівняється з гноєм або 
перегноєм. На відміну від інших видів 
добрива, послід – більш ефективне та 
екологічно чисте підживлення, добре 
засвоюється рослинами. Вносити 
його можна практично під усі культу-
ри. Як виявляється, це універсальний 
варіант. Тож нині французька компанія 
є нашим постійним клієнтом. 

Т. С.: Пані Олено, що можете 
сказати про плани вашої компанії 
на найближчий час?

О. Б.: Мабуть, як і у всіх птахівників, 
є плани щодо здобуття нових ринків, 
зокрема в Європі та Азії. Зростання та 
зміцнення виробничих потужностей. 
Серед іншого – покращення якості 
нашої продукції, збільшення кількості 
контрактів і… експорт, експорт, екс-
порт!!!

Т. С.: Чи можете з нами поділи-
тися, куди саме експортуєте свою 
продукцію?
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О. Б.: Ми маємо дозвіл на експорт 
курячого яйця до більше ніж 20 країн 
світу, тому наш відділ цінової політики 
розглядає найвигідніші пропозиції. 
Наприклад, досить плідно співпра-
цюємо з Іраком, з країнами Африки, 
Об’єднаними Арабськими Еміратами. 
Для налагодження нових контактів спе-
ціалісти нашого підприємства відвід-
ують профільні заходи – семінари та 
виставки. Нещодавно працівники пта-
хофабрики побували на масштабній 
виставці «Iran Agro», яка є найбільшою 
іранською подією в галузі сільського 
господарства та продовольства, хар-
чової промисловості. Вона проводить-
ся за підтримки Міністерства сільсько-
го господарства країни, Міністерства 
промисловості, природних ресурсів 
та торгівлі Ірану. Надзвичайно корис-
ним та важливим є можливість не лише 
встановлення нових бізнес-контактів, 
презентації потужностей нашого під-
приємства та власної продукції, а й 
використання міжнародної платформи 
для спілкування спеціалістів сільсько-
господарської галузі. Маємо чудові 
результати, тому рухатимемося й на-
далі в цьому напрямку. Крім того, наше 
підприємство отримало сертифікати 
ISO 22000. 

На меті, як уже зазначала, підняти 
рівень якості власної продукції, щоб 

відкривати нові ринки, тому що їхнє 
розширення є одним із найважли-
віших напрямів діяльності бізнесу. 
Цим треба займатися постійно, 
адже ще одна властивість україн-
ського ринку – прагнення до зву-
ження. Тож єдиний засіб протидіяти 
цьому – його постійне розширення. 

Т. С.: Знаємо, що ви впровадили 
систему ISO 22000. Багато фірм 
скаржаться, що це важко і вима-
гає великих коштів…

О. Б.: Так, у минулому році ми 
впровадили ISO 22000:2005. Трішки 
затратно, але це – виправдані витра-
ти. На мою думку, краще дещо змен-
шити свій прибуток, але поліпшити 
умови виробництва, що надасть у 
майбутньому прекрасні можливості 
для підвищення рівня ефективності 
виробництва. За таким принципом 
роботи і працівники відповідальніше 
ставляться до своїх обов’язків, мають 
гарні умови праці, змінюється їхній 
погляд на роботу, що безпосередньо 
впливає на зростання кількості якісної 
продукції.

Т. С.: Які умови поставив Євро-
союз на експорт птиці та яйця?

О. Б.: Вони є дуже жорсткими, 
оскільки у нас в Україні більшість пта-
хофабрик реконструйовано із давніх 
радянських підприємств. На початку 

на певні умови не зверталась увага. 
Майданчики для утримання товарної 
птиці оснащували новими клітками, 
сучасним обладнанням… Але від-
тепер Євросоюз ставить зовсім інші 
вимоги, і кошти, що були витраче-
ні, ще не повернулися, а нове нині 
впроваджувати досить важко. Тому 
на сьогоднішній день намагаємося 
орієнтуватися на інший ринок. Але 
в майбутньому, можливо, планува-
тимемо виходити і на європейський. 
Проте, в Європі дуже успішно діє 
конкуренція, ринок величезний, ком-
паній багато – на цій території вже 
все налагоджено та збалансовано 
між кількістю виробників і спожива-
чів. Ми розуміємо, що для входження 
на новий шлях, перш за все, потріб-
но мати високоякісну продукцію із 
рядом переваг та гнучку цінову по-
літику, чітко дотримуватися тих стан-
дартів продукції, які встановлено. 

Т. С.: Чи сприяє держава вашому 
розвитку?

О. Б.: За 10 років роботи на ринку 
України наше підприємство «Птахо-
фабрика Поділля» впевнено посідає 
лідерські позиції. Участі в державних 
програмах ми поки що не брали. Ми 
успішно використовуємо власні сили 
та потужності, розвиваємося за свій 
рахунок. Але зміни в податковому 
кодексі нас дуже підкосили, скасу-
вання «спеціального режиму ПДВ» 
фактично позбавляє аграрний сектор 
будь-якої значної державної підтрим-
ки. Тепер нам також важко, як і всім. 
Сьогодні ми просто сподіваємося на 
те, що щось-таки переглянуть, дослу-
хаючись до прохань селян, але поки 
що вчимося виживати в тих економіч-
них умовах, які є.
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