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Сьогодні кожен промисловий виробник курятини 
по-своєму розв’язує проблему розширення своєї присутності 
на ринку. Хтось акцентує на нарощенні обсягів виробництва 
й розширенні ареалів збуту, зокрема й шляхом пошуку нових 
експортних ринків, а хтось окрім цих традиційних кроків 
шукає у звичному бізнесі нові ніші. Останній шлях розви-
тку обрала для себе «Володимир-Волинська птахофабрика». 
У грудні минулого року вона вивела на внутрішній ринок 
новий продукт під торговою маркою «Епікур». Новизна 
продукту полягає в тому, що це курятина, отримана за євро-
пейськими технологіями — без застосування антибіотиків. 
Таким чином, світові тенденції виробництва максимально 
безпечної для людини тваринницької продукції прийшли 
й в Україну, і «Володимир-Волинська птахофабрика» серед 
потужних гравців ринку стала у цьому напрямі піонером. 
Загалом на цьому підприємстві сьогодні утримують близько 
80% птиці за класичною схемою вирощування (ця продукція 
реалізується під торговою маркою «Чебатурочка») й близько 
20% поголів’я птиці — за новою технологією (бренд «Епікур»).

Налагодження роботи з випуску нової продукції тривало 
в компанії з лютого 2016 року. Сьогодні її вже реалізують у 
багатьох національних торгових мережах. Передувало появі 
нового бізнес-напряму те, що у 2017 році птахофабрика ста-
ла україно-голландським підприємством — Голландський 
інвестиційний фонд Safedam став акціонером ПрАТ «Воло-
димир-Волинська птахофабрика», викупивши 23,76% акцій 
підприємства. Так що залучення нового інвестора значним 
чином посприяло розвитку нового напряму в компанії.

Чи виправдало сподівання інвесторів і керівників «Воло-
димир-Волинської птахофабрики» впровадження вироб-
ництва курячого м’яса за європейськими технологіями без 
антибіотиків, чи знайшла продукція «Епікур» свого покупця 

на вітчизняному ринку та які непередбачувані проблеми 
виникли в процесі входження в нову для компанії нішу, роз-
повіла генеральний директор ПрАТ «Володимир-Волинська 
птахофабрика» Аліна Сич. 

 Аліно Вікторівно, як і чому виникла ідея впровадження 

нового бізнес-напряму у вашій компанії? Чому саме обра-

ли технологію вирощування птиці без антибіотиків?

– В Україні, як і в усьому світі, впевнено розвивається тренд 
здорового способу життя. Все більше людей починають 
займатися спортом, відмовляються від шкідливих звичок, і що 
важливо — починають придивлятися до складу продуктів, які 
вони споживають. Зокрема, це стосується і ринку курятини, 
бо саме куряче м’ясо є найпопулярнішим продуктом для всіх 
верств населення, яке однаково придатне для будь-якого 
раціону харчування. Згідно з дослідженнями наразі близько 
50% споживачів в Україні не задоволені якістю курятини, і цей 
показник тільки збільшуватиметься. Ми говоримо про це 
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обґрунтовано, бо спільно з дослідницькою компанією Q&Q 
понад два роки детально вивчали це питання. Сучасний поку-
пець стає все більше обізнаним про чинники, що впливають 
на його здоров’я, тому він частіше вивчає склад продукту на 
етикетці й обирає саме здоровий і смачний продукт для себе 
та своїх близьких. А як відомо, там, де є попит — має бути 
й пропозиція від інноваційних компаній. 

Для втілення ідеї вирощування птиці без антибіотиків 
і стимуляції росту на всіх етапах виробництва нашій команді 
знадобилося чимало часу й зусиль. Була зроблена просто 
неймовірна робота. Приблизно три роки тому ми почали 
проводити свої перші дослідження ринку, вивчали потреби 
та можливості покупців, аналізували міжнародний досвід, 
упроваджували європейські стандарти якості до продукції 
й кормів, закуповували новітнє обладнання, вдосконалили 
всі етапи виробництва, упакування й логістики. Іншими сло-
вами, робили все можливе, щоб на ринку України з’явився 
новий сучасний бренд здорової курятини. 

 Чи перспективний для ринку України виробництво такої 

курятини? 

– Ще у 2006 році Євросоюз виніс заборону на застосування 
антибіотиків у тваринництві для профілактики й стимуляції 
росту. Крім того, сьогодні вже близько 47 держав усвідом-
люють наслідки від використання антибіотиків і гормонів у 
виробництві курятини й інших видів м’яса, та мають намір 
у найближчий час повністю відмовитися від них. Щодо 
України, то все йде до того, що через 5–10 років, а можливо 
й раніше, законодавство змусить усіх виробників вирощувати 
птицю без антибіотиків на всіх етапах виробництва. Ми ж вже 
тепер працюємо на випередження, відповідно до стратегії 
розвитку бренду 

 Чи має курятина ТМ «Епікур» попит і чи виправдалися 

ваші сподівання щодо обсягів реалізації продукції під цим 

брендом? 

– Технології та стандарти виробництва продукції «Епікур» 
запустили справжню еволюцію споживання курячого м’яса 
в Україні, підтверджуючи, що курка в торгових мережах 
може бути корисною та смачною. Людям подобається новий 
продукт, вони відчувають різницю. Згідно досліджень, які 
ми проводили, ми отримали висновки, що кожен, хто хоч 
раз спробував продукцію під цим брендом, стає нашим 
постійним клієнтом і відмовляється купувати іншу куряти-
ну. Обсяги продажів продукції збільшуються вдвічі майже 
щомісяця. Вважаю, це найкраще говорить про попит і від-
гуки серед населення. Майже за рік існування бренду про-
дукція «Епікур» уже представлена в багатьох національних 
і регіональних торгових мережах, таких як: METRO, «Ашан», 
«Велика Кишеня», «МегаМаркет», NOVUS, «Таврія В», «Фур-
шет» і «Фора», присутні на полицях таких локальних мереж, 
як «Лоток» (Київ), «Клас», «Рост» і «Чудо-маркет» (Харків), 
«Обжора» (Одеса). Також розширюємо присутність «Епікур» 
на Півдні України — відкрили філію в Одесі. Ведемо активні 
переговори з іншими національними мережами.

Хто основні клієнти й споживачі продукції «Епікур»?
В основному це сім’ї, які прагнуть вести здорове та повно-

цінне життя. Продукція цього бренду особливо популярна 
серед представників середнього класу з європейськими цін-
ностями, прихильників здорового способу життя, молодих 
і просунутих мам, спортсменів, а також людей, які піклуються 
про своє здоров’я та фігуру. Звичайно, кожна цільова аудито-
рія звертає увагу на різні переваги продукту, але головне, що 
споживачі бачать різницю та самі рекламують наш продукт, 
розповідаючи про нього своїм рідним, друзям, знайомим 
і сусідам. Для нашої команди — це найкраща нагорода.

 Чи відрізняються способи й канали дистрибуції курятини 

«Епікур» і «Чебатурочки»?

– Продукцію «Епікур» упаковано у високобар’єрні лотки, 
запаяні плівкою після заповнення його спеціальною газо-
вою сумішшю. Тому в першу чергу продукцію реалізуємо 



в торгових мережах. Для закладів корисного харчування, 
наприклад, Salateira, ми відвантажуємо філе в груповому 
пакуванні. «Чебатурочка» продається переважно в групово-
му пакуванні або лотках зі стрейч-плівкою. Основні канали 
продажу для «Чебатурочки» — це переробники, лінійний 
роздріб, гуртовики, також є окремі торгові мережі.

 Який відсоток виробленої без антибіотиків курятини 

плануєте експортувати? Чи цей вид продукції призначено 

суто для локального покупця? 

– Сьогодні для бренду «Епікур» ми робимо акцент тільки 
на внутрішній ринок. Наша мета — показати українській 
родині, що саме для неї створюється здоровий, корисний 
і безпечний продукт, який вже є на полицях торгових мереж 
у багатьох регіонах України. Ураховуючи слоган бренду «Епі-
кур» — «Свіжий кур», — ця продукція має постачатися тільки 
охолодженою. Саме тому ми не можемо її експортувати, 
бо продаж на зовнішній ринок передбачає заморозку, а це 
кардинально розходиться з нашим позиціюванням.

На експорт ми постачаємо іншу продукцію «Володимир-
Волинської птахофабрики» й під іншою торговою маркою, 

виготовлену за іншими технологіями. Наприклад, продукція 
халяль для країн Близького Сходу й Африки постачається під 
ТМ Al Dalal chicken і Delika. Наразі частка експорту в загально-
му обсязі виробництва «Володимир-Волинської птахофабри-
ки» становить близько 2,5%. В наших планах розширювати 
географію експорту й постачати продукцію, зокрема, в країни 
ЄС, але пріоритетним для нас є ринок України. 

 Розкажіть про фінансування проекту «Епікур». Чи були 

у вас труднощі із залученням інвестицій?

– Західні компанії дуже обережні щодо інвестицій в Укра-
їну. Іноземні інвестори вкладають гроші насамперед в інно-
ваційні компанії, зокрема ті, що намагаються змінювати світ 
на краще. Ідея створити здоровий, корисний і безпечний 
для всієї родини продукт — куряче м’ясо, яке  корисне від 
природи та немає антибіотиків зацікавила наших партнерів. 
Ми довели, що попит на категорію корисного курячого м’яса 
зростає — і в бренду «Епікур» великі перспективи. Тому гол-
ландський фонд Safedam став інвестором без претензій на 
керування, але в обмін на прозорість бізнесу. У 2017 році фонд 
став акціонером, викупивши 23,76% акцій підприємства. Таке 
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рішення додало нам ще більше довіри з боку інших інвесторів 
і кредиторів. Зовсім по-іншому йшла розмова про можли-
вості банківських розстрочок. Протягом 2016–2018 років ми 
спрямували інвестиції на модернізацію підприємства в усіх 
сферах виробництва. Додаткове фінансування від Safedam 
дало змогу використовувати у виробництві найпрогресив-
ніші технології й інноваційне обладнання. Група компаній 
OPENMIND продовжує модернізувати виробництво птахо-
фабрики й надалі.

 Новий бізнес-напрям виявився прибутковішим для «Воло-

димир-Волинської птахофабрики», ніж виробництво куря-

тини за класичною технологією, чи ні?

– Насамперед виробництво курятини без антибіотиків 
перспективніший напрям розвитку підприємства, однак на 
початку більш затратний і навіть збитковий. Виробництво 
птиці із застосуванням антибіотиків — це найпростіший 
спосіб збереження рентабельності підприємства, але не його 
розвитку. Впровадження нової технології було пов’язано 
з кардинальними змінами як у виробництві, так і в менедж-
менті компанії. Як будь-який експеримент — це великий 
ризик для бізнесу. На перших етапах переходу до нату-
рального птахівництва без використання антибіотиків ми 
отримали підвищений падіж і суттєві збитки. Проте новий 
напрям був необхідним кроком для подальшого розвитку 
птахофабрики, бо справа не лише в сприйнятті споживачем 
здорової їжі, а й у світових тенденціях виробництва. Сьо-
годні у тваринників змінюється ставлення до антибіотиків 
і стимуляторів росту загалом. Проблема з антибіотикоре-
зистентністю (несприятливістю до ліків) має підштовхнути 
регуляційні органи до ухвалення заходів, що обмежують 
безконтрольне застосування антибіотиків у тваринництві. 
Це глобальна проблема охорони здоров’я, розв’язувати яку 
доведеться спільно: державі, бізнесу та суспільству. Перші 
кроки в цьому напрямі вже були зроблені нами з власною 
ініціативи.

 Чи треба було змінювати постачальника кросу, техноло-

гії вирощування, рецептури тощо для отримання нового 

виду продукції?

– Звичайно. Бройлерів ми сьогодні закуповуємо в Угорщині 
та Польщі, потім вирощуємо їх в окремих пташниках. Ми 
щільно співпрацюємо з угорськими й голландськими парт-
нерами, переймаємо їх досвід натурального птахівництва. 
Вони вирощують батьківські стада також без антибіотиків. 

Сьогодні ми вже використовуємо авторські рецептури 
кормів, створили спеціальні умови вирощування курей і впро-
вадили лабораторний контроль якості на кожному етапі. 
Продукцію та сировину регулярно перевіряють у державних 
і виробничих. У результаті ми отримали принципово новий 
за якістю продукт. Повна відмова від антибіотиків — тривалий 
і складний процес, але ми готові й далі інвестувати грошовий 
і людський капітал у цей напрям.

За промислового виробництва курятини зовсім не просто 
повністю відмовитися від антибіотиків. Як ви контролюєте 
санітарно-ветеринарне благополуччя господарства й уникаєте 
спалахів бактеріальних захворювань? Технологія вирощування 
здорової курки без антибіотиків й інших стимуляторів росту 
потребує ще вищого рівня біобезпеки, ніж за класичного 
виробництва, та суворого дотримання гігієни. Посилений 
контроль за чистотою починається ще на стадії підготовки 
кормів для птиці. Вирощуючи зернові корми, ми обов’язково 
проводимо регулярні лабораторні дослідження вхідної сиро-
вини на наявність мікотоксинів й інших шкідливих бактерій. 
Також суворо контролюємо бактеріальний фон на кожному 
технологічному етапі вирощування птиці. 

Крім того, працівникам птахофабрики заборонено тримати 
вдома птицю. Звичайно, одна річ — розписати, а друга — реа-
лізувати це на практиці. У нас вийшло і те, і те. Ще у 2016 році 
«Володимир-Волинська птахофабрика» отримала Сертифікат 
ISO22000:2005, який підтверджує: високі стандарти якості 
харчової продукції, ефективний контроль підприємства, 
оптимізацію всіх процесів і безпеку виробництва. 



21 жовтень 2018  НАШЕ ПТАХІВНИЦТВО

 Коли ви кажете, що курку вирощували без антибіотиків, — 

мається на увазі, що впродовж усього виробничого циклу 

ви не застосовували антибіотики навіть на старті?

– Так. На жодному з етапів виробництва ми не викорис-
товуємо шкідливі добавки. Їх не містить навіть комбікорм. 
Нашу курку, вирощену без антибіотиків і стимуляторів 
росту, можна порівняти з новою моделлю автомобіля: те, 
що раніше було додатковою опцією, як, наприклад, кон-
диціонер, тепер входить у базову комплектацію сучасних 
авто. Незабаром і на українському ринку таке куряче м’ясо, 
отримане без антибіотиків, стане базовим продуктом, 
і виробники будуть вимушені слідувати цій тенденції. Про-
те на сьогодні «Епікур» — це ексклюзив для українського 
ринку — прямих конкурентів у нас немає.

Які антибактеріальні препарати застосовуєте для птиці 
замість антибіотиків, які з них допомагають стримувати 
мікробний тиск у стаді?

Замість антибіотиків кури отримують пробіотики — нату-
ральні мікробіологічні харчові добавки, які підвищують 
імунітет курчат, відновлюючи мікробний баланс кишків-
ника, й вітаміни. Взагалі ми застосовуємо різні природні 
препарати, багато експериментуємо й знайшли для себе 
низку ефективних технологій. Проте поки що не поспіша-
ємо розголошувати наші таємниці й тримаємо їх у секреті. 

 Пробіотики й інші натуральні препарати, які ви даєте 

птиці як альтернативу антибіотикам, здорожують чи зде-

шевлюють собівартість виробництва курятини?

– Якраз технологія вирощування птиці без антибіотиків 
і стимуляції росту передбачає отримання продукту з вищою 
собівартістю. Також на ціну впливає вартість інноваційного 
пакування продукції «Епікур» — яке дозволяє, при дотриманні 
температурного режиму, зберігати свіжість і смак м’яса про-
тягом 7 днів без заморожування. 

Однак, незважаючи на більшу собівартість, завдяки під-
вищенню ефективності виробництва середня вартість про-
дукції «Епікур» виходить не набагато вищою від звичайної 
курятини, отриманої традиційним способом. Завдання 
бренду — бути рентабельним і доступним, не переходячи 
в дорогий сегмент. 

 Розкажіть про політику ціноутворення на курятину «Епі-

кур».

– Споживач, який розуміє переваги й особливість нашо-
го продукту та його пакування, готовий сплатити трохи 
більше, аби отримати якісну та смачну курятину. Наразі 
різниця у вартості звичайного курячого м’яса та ТМ «Епі-

кур» і різних торгових мережах становить близько 10 грн 
на кілограмі. Ми встановили на деякий час таку низьку 
ціну, бо прагнемо, щоб якомога більше людей спробува-
ли й оцінили переваги нового бренду. В майбутньому ми 
плануємо планову збільшувати різницю в ціні зі звичайною 
курятиною до 20 грн, для того щоб вирівняти ринковий 
баланс між собівартістю продукції, пакування та ціною 
для споживачів. 

Таке ціноутворення — звичайна практика й сегментація 
ринку. Наприклад, у країнах ЄС різниця у вартості куря-
тини, отриманої без антибіотиків, від звичайної становить 
до 40%, проте вона має попит серед населення, бо люди 
знають, за що вони платять більше. Однак варто врахову-
вати і той факт, що вартість курятини в Україні, як і всіх 
інших продуктів, залежатиме ще й від багатьох чинників 
ринкової економіки. Проте, як би не було, ми впевнені, що 
споживач, який розуміє переваги продукту, завжди буде 
готовий заплатити за нього більше . 

 Чи плануєте найближчим часом нарощувати обсяги 

виробництва курятини без антибіотиків? Як розвивати-

мете цей напрям? 

– Наразі група компаній OPENMIND, до складу якої 
входить підприємство, фокусувалася на розвитку й інвести-
ціях саме в ТМ «Епікур», а «Чебатурочка» допомагає нам це 
зробити. Сьогодні під брендом «Чебатурочка» виробляємо 
близько 80% продукції нашої компанії. Згодом плануємо 
відвести всі потужності виробництва для отримання про-
дукції «Епікур». Як швидко це станеться, залежатиме від 
реакції ринку на новий продукт. Ураховуючи динаміку 
росту продажів, дистрибуцію та популярність продукту 
серед населення, вважаю, що це питання найближчих 
років. 


