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Європейські технології +
українська сировина =
«Європейський Протеїн Україна»

Матеріал підготувала до публікації Алла Макаренко

15 червня 2018 року в смт. Рокитне (Київська обл.) відбулося офіційне відкриття заводу з 
виробництва високопротеїнових добавок нового покоління компанії «Європейський Протеїн Україна».

Засновниками компанії «Європей-
ський Протеїн Україна» є німець-
ка компанія «Agrolife GmbH» і

данська компанія «Fermentation experts
AS», яка одночасно є  власником па-
тентованої технології виробництва.

22 квітня 2016 компанія «Agrolife
GmbH» уклала партнерську угоду з
данським виробником ферментова-
них протеїнових добавок «Fermen-
tation experts AS» про спільне будів-
ництво заводу на території України
з виробництва протеїнових добавок
EP200, EP100i та ін.

Загальна сума інвестицій в проект
склала близько $10 млн. Потужності
заводу розраховані на забезпечення
потреб як внутрішнього ринку, так і
ринків Європи, Близького Сходу і Азії.

Маркетингом і продажами кінце-
вого продукту на території України і
країн СНД буде займатися компанія
ТОВ «Європейський протеїн Україна».
А основним дистриб’ютором в Україні
виступить партнер компанії «Agrolife»,
Торговий Дім «Світ-Агро».

Володіючи глибоким розумінням
реалій українського ринку, німецько-
данське підприємство спільно з укра-
їнським партнером ТОВ ТД «Світ-Агро»
впроваджує прогресивні технології в

області кормових добавок по всьому 
регіону. Крім того, розміщення ви-
робничих потужностей в Україні до-
зволить «European Protein» і «Agrolife» 
збільшити територію збуту далеко за 
межі України. 

Офіційне відкриття відбулося за 
участю засновників компанії «Євро-
пейський Протеїн Україна», директо-
рів компанії «Fermentation experts AS» 
Рене Шепенс (Rene Schepens) та Йенс 
Легарт (Jens Legarth), який в свою чер-
гу являється безпосереднім розроб-
ником технології, директора компанії 
«Agrolife GmbH» Віктора Базильчука. 
Також були запрошені представники 
посольств Данії та Німеччини, органів 
державної влади та провідних вироб-
ників в області птахівництва і свинар-
ства України.

Першим до слова запросили од-
ного з співзасновників компанії «Єв-
ропейський Протеїн Україна» Рене 
Шепенса, який зазначив: «Разом з ком-
панією «Fermentation experts AS» ми 
започаткували наш перший завод в 
Данії у 2012 році, другий завод знахо-
диться в США, це спільне підприємст-
во, яке було започатковане у 2016 ро-
ці. І зараз, у 2018 році, ми тут з вами 
на нашому третьому заводі, який був 
заснований в Україні, і це наш найкра-
щий завод». У компанії відзначають, 
що в світі є тільки три подібних заво-
ди, з виробництва ферментованого 
соєвого та ріпакового шротів. Та да-
ний завод є більш технологічним в по-
рівнянні з його попередниками.

Рене Шепенс подякував компанії 
ТД «Світ-Агро» за співпрацю та від-
значив її, як надійного партнера, який 
має дуже впливові зв’язки на україн-
ському ринку. Він говорив про те, що 
Україна стрімко розвиваються у ви-

робництві сої та ріпаку – двох осно-
вних компонентів ферментованих
кормів. Таким чином, виробничі по-
тужності будуть перебувати в без-
посередній близькості від джерел
сировини, дозволяючи мінімізувати
виробничі витрати і посилити позиції
компаній на висококонкурентному
ринку протеїнових добавок.

«Ми плануємо розвивати напря-
мок експорту, який буде для нас пріо-
ритетним на наступні роки.

Україна – це дуже велика країна з
великим потенціалом. Тут вирощують
усю потрібну для нас сировину».

Основним пріоритетним направ-
ленням компанії було свинарство, але
останнім часом стрімко розвивається
направлення птахівництва: «Таким чи-
ном ми зростаємо з нашими клієнтами
тут в Україні. Найголовніше для компа-
нії – стійке та ефективне виробництво
здорових продуктів, що є 
інструментами для антибіотик-фрі 
концепту годівлі. Наші продукти 
містять велику кількість пре- та 
пробіотиків, метаболітів, які у 
природній спосіб покращують стій-
кість тварин до захворювань. На сьо-
годнішній день небагато країн мають
подібний продукт, і ми з вами можемо
виробляти те, що потрібно ринку», -
зазначив пан Рене.

З привітальним словом виступив
Заступник голови Київської облас-
ної державної адміністрації пан Іван
Миронович Турчак: «Я щиро радий,
що на Київщині сьогодні відкрито та-
кий прекрасний завод, з унікальни-
ми технологіями та міжнародними
стандартами. Це ще раз доводить, що
Україна – це аграрна країна». З наго-
ди відкриття заводу Іван Миронович
нагородив компанію «Європейський
Протеїн Україна» Почесною грамотою
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Борис Скиба, 
директор «Європейський протеїн Україна»

Йенс Легарт,
директор «Fermentation experts AS»

Віктор Базильчук,
директор «Agrolife GmbH»

Рене Шепенс, директор «Fermentation experts AS»
Ірина Єфімова, «Корми і Факти»

Урочисте відкриття. Йенс Легарт, директор «Fermentation experts AS»
Борис Кобаль, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
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«Найкраще підприємство Київської 
області 2018 року».

Борис Іванович Кобаль, Директор 
департаменту безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини 
Держпродспоживслужби України, та-
кож виступив з привітаннями та най-
кращими побажаннями та зазначив: 
«Наші українські товари врешті-решт 
повинні вийти на світовий ринок не як 
сировинна продукція, а як готова про-
дукція – якісна, безпечна, яка задо-
вольнить потреби не тільки українсь-
кого ринку, але й світового. Я хочу 
відмітити, що на сьогоднішній день 
якість продукції, якість товару, який 
буде вироблятися на цьому підприєм-
стві, із гарантіями нашої служби про 
належний рівень контролю за безпеч-
ністю і якістю, все-таки повинна про-
класти собі дорогу не тільки на євро-
пейські ринки, а й на ринки всіх країн 
світу, тому що продукцію цю чекають. 
І сьогодні це надзвичайно важливо, 
бо тваринництво, яке розвивається 
інтенсивними шляхами, потребує ви-
сокоякісного протеїну».

Йенс Легарт, який є також одним із 
засновників компанії «Європейський 
протеїн Україна» та безпосереднім 
розробником технології, більш де-
тально розповів про продукцію, яку 
випускатиме завод, її переваги та істо-
рію виникнення, та про те, що саме ро-
бить ці продукти такими унікальними: 
«Ми почали займатися ферментацією 
у 2010 році, і вже у 2012 році відкри-
ли перший завод. Та була одна проб-
лема, бо ніхто до кінця не розумів, як 
працює ферментація. Неперетравні 
цукри необхідно розщепити, бо свині 
не в змозі їх перетравити. Ми фокусу-
ємось не просто на тому, щоб усунути 
цукри, а на тому, щоб трансформувати 
їх у щось корисне - в молочну кислоту. 
Цукри вкрай важливо розщепити, щоб 
вони не живили патогенні організми. 
Для цього ми використовуємо ензими 
та бактерії.  Ензими «ріжуть» молекули 
полісахаридів, а бактерії їх перетрав-
люють. У процесі отримуємо багато 
метаболітів, що формуються під час 
ферментації, особливо ріпаку та водо-
ростей. Найкращим джерелом білку у 
світі вважається ріпак, але через свої 
певні властивості він не дуже подо-
бається тваринам, тому вони його 
погано їдять. За допомогою фермен-
тації ми змогли змінити цей продукт, 
зробити його більш привабливим, 

перетравлюваним та поживним для 
тварин», – зазначив розробник. «Ми – 
одні з перших, кому вдалося змінити 
мікробіотику шлунку тварини. Завдя-
ки нашому продукту ми довели, що 
швидко зменшити використання ан-
тибіотиків – це реально. Наш продукт 
має вплив не тільки на шлунок, але й 
на інші органи, та покращує їх функці-
онування».

В ході тривалих досліджень було 
також виявлено додаткові позитив-
ні властивості протеїнових добавок. 
Цей продукт робить більшою висоту 
кишкових ворсинок – майже на 35%. 
Чим краще розвинуті ці ворсинки, тим 
краще тварини засвоюють поживні 
речовини.

Пан Йенс відмітив, що наразі завод 
виробляє два продукти, а взагалі їх бу-
де три. Перший – заснований на ріпа-
кові, другий – на  ріпаку з морськими 
водоростями і третій – заснований на 
сої.  «Чому саме Україна? Та тому, що 
вона є великим виробником сирови-
ни - сої та ріпаку. І, якщо дивитись на 
її розташування, то це сам центр Єв-
ропи. І вже зараз ми можемо сказати, 
що у цього заводу є дуже великі екс-
портні можливості, і ми маємо надію, 
що зможем збільшити виробництво 
до 100 000 т на рік».

Інформацією про саме будівництво 
заводу, яким чином налагоджений 
процес на заводі поділився директор 
компанії «Європейський протеїн Укра-
їна» Борис Сергійович Скиба, канди-
дат ветеринарних наук. Він запевнив, 
що для  підтримання якості продук-
ту на високому рівні, підприємство
керується чіткими принципами. По-
перше, це жорсткий контроль всіх 
стандартів та процесів за міжнарод-
ною системою GMP+; по-друге, чітке 
дотримання технології, данські парт-
нери постійно контролюють роботу 
заводу, щоб всі процеси були у відпо-
відності до норм; по-третє, регулярний 
та ретельний лабораторний контроль 
вхідної сировини та готової продукції, 
які проводяться у виробничій лабо-
раторії даного заводу, також в цьому 
направленні підприємству допомагає 
Експертний центр діагностики і лабо-
раторного супроводу «БІОЛАЙТС». 

Борис Скиба детально розповів 
про основні показники виробництва: 
«Сировиною для нашого підприємст-
ва є український високопротеїновий 
соєвий та ріпаковий шрот, який виро-

бляється на заводах наших партнерів, 
ми маємо жорсткі вимоги до сирови-
ни. Наприклад, для соєвого шроту – 
це не менше 48% сирого протеїну, 
розчинність більше 80%. На нашому 
заводі ми випускаємо протеїнові до-
бавки EP100і і EP200. EP100і – це мар-
ка ферментованого ріпакового шроту, 
яка запатентована в Європі, EP200 – 
це марка ферментованого соєвого 
шроту. Так як дані марки запатентова-
ні під цими назвами у Європі, на укра-
їнському ринку ці продукти будуть під 
назвами ЕРU 500 SPС-F, що відповідає 
ЕР200, та ЕРU 400 RPС-F, що відповідає 
ЕР100. 

Якщо говорити про потужності 
нашого виробництва, то на сьогод-
ні ми плануємо мати три виробничі 
лінії, кожна з яких буде випускати по 
1300 т готової продукції в місяць, тому 
загальна потужність заводу складає 
близько 50 000 т на рік. 67% нашої 
продукції ми плануємо відправляти на 
експорт, 33% – будемо реалізовувати 
в Україні».

Вирішальним у будівництві тре-
тього заводу саме в Україні стало сло-
во Віктора Леонідовича Базильчука, 
генерального директора компанії 
«Agrolife GmbH». Саме він безпосе-
редньо розібрался в перспективах 
ферментації шротів, оцінив їх потен-
ціал, та переконав данських партнерів 
разом проінвестувати цей проект на 
тернах саме нашої країни. Віктор Лео-
нідович подякував партнерам і коле-
гам, які відгукнулися на запрошення, 
подякував данським партнерам за те, 
що вони незважаючи на нестабільну 
ситуацію в Україні погодилися на ре-
алізацію такого масштабного проекту 
саме на території України, та запросив 
пана Легарта та Бориса Івановича Ко-
баля на офіційне відкриття заводу та 
перерізання святкової стрічки.

Далі гостей запросили на святко-
вий фуршет. Було дійсно цікаво по-
спілкуватися в дружній атмосфері з 
присутніми, почути їх відгуки та вра-
ження від такої грандіозної події. Ре-
дакція журналу «Корми і Факти» дуже 
вдячна організаторам за запрошення 
та можливість розділити з ними ці 
приємні емоції. Від себе хочемо поба-
жати компанії «Європейський протеїн 
Україна» успіху у їх починаннях і про-
ектах, нових перемог і досягнень, а 
для нас усіх – розвитку та процвітання 
України. 
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Інтерв’ю з Олександром Бесага, технологом компанії «Д-МІКС». Розмову вела Олена Єфімова, головний редактор журналу

Ферментовані корми? Ми чекали 
появи цього виробництва в Україні

«Корми і Факти»: Пане Олександ-
ре, скажіть, будь ласка, чи сподо-
бався вам захід?

Олександр Бесага: Так, захід дуже 
гарний, дуже приємне місце, багато 
повітря, багато світла, багато соняч-
них людей, багато друзів поміж ними, 
захід просто ультрапозитивний (ред.: 
посміхається).

«Корми і Факти»: Як вам продукт, 
який пропонують виробники ком-
панії «Європейський Протеїн Укра-
їна», чи цікавий він для вас?

Олександр Бесага: Як кормовироб-
ники, ми знаємо, що таке ферментова-
на соя. Я відвідував данський завод, де 
виробляється європейський протеїн, 
і я радий, що наш завод кращий, ніж 
в Данії, і збудований саме на Україні. 
Я наведу як приклад невелику послі-
довність: українська соя – українська 
повножирова соя – українська макуха 
соєва – український соєвий шрот – а 
зараз ми маємо українську ферменто-
вану сою. Це є еволюція.

«Корми і Факти»: Чи є у цього про-
дукту майбутнє для розвитку в 
Україні?

Олександр Бесага: Однозначно, і 
не тільки в Україні. В порівнянні з дан-
ським заводом, рухаючись десь туди 
далі на схід, ми значно цікавіші. Тим 
більше, що соя гарно росте і культиву-
ється на нашій українській землі.

«Корми і Факти»: Ви б орієнтува-
лись у виробництві на цей продукт, 
ви готові його використовувати?

Олександр Бесага: Ми вже його ви-
користовуємо, ми є одним із перших 
клієнтів компанії «Європейський про-
теїн Україна» саме в Україні. І не тому, 
що так сталося випадково, а тому, що 
ми чекали на його появу. Тому що нам 
цікава економіка, ми рахуємо не тіль-
ки наші витрати, а й допомагаємо на-
шим клієнтам отримати максимальну 
віддачу від наших продуктів та кормів. 

«Корми і Факти»: Зі свого боку хо-
чемо додати, працюючи в цій галузі 
вже більше 8 років, приємно зди-
вовані, що на цьому заході присутні 
багато власників і директорів ком-
бікормових підприємств з різних 

регіонів України, це говорить про 
те, що продукт дійсно цікавий і вар-
тий уваги кормовиробників. 

Олександр Бесага: Однозначно, 
багато людей, перестраховуючись, 
не завжди вкладають інвестиції в не-
рухомість, у виробництво. Вони нама-
гаються працювати по схемі «купив-
продав», на швидких грошах. А люди, 
які все-таки наважились на подібні 
кроки, які прив’язують свої кошти до 
певного місцезнаходження, створю-
ють робочі місця – вони вірять, що 
Україна є і буде, і що це є перспектив-
но в нашій країні.

«Корми і Факти»: У нашому жур-
налі ми намагаємось постійно ін-
формувати наших читачів про різні 
інновації, нові технології, нові про-
дукти. Давати максимум позитиву 
від прочитаного, для того, щоб, 
впроваджуючи новинки у себе на 
виробництві,  підприємства мали 
можливість отримати користь, роз-
виватись в ногу з часом. 

Олександр Бесага: Я повністю вас 
підтримую, бо вважаю, якщо ти вже 
це робиш, то потрібно робити якнай-
краще. 

Пісок продати може кожен, а зро-
бити хороший комбікорм за опти-
мальною ціною, і щоб клієнт отримав 
від нього позитивний ефект, заробив 
разом з тобою гроші – це є справжнє 
«мистецтво». І межі досконалості не-
ма. А продукт, який буде виробляти 
компанія  «Європейський Протеїн 
Україна» – це один з інструментів до-
сягнення досконалості.

«Корми і Факти»: Розкажіть, будь 
ласка, трішки про плани вашої ком-
панії?

Олександр Бесага: Наше підпри-
ємство – це група компаній, яка скла-
дається з компанії «Д-МІКС», компа-
нії «Д-МІКС Україна», Птахофабрики 
«Агроль». Ми вирощуємо бройлерів, 
виробляємо комбікорми для тварин, 
займаємся переробкою олійних (пе-
реробляємо сою і соняшник), в прин-
ципі, все це робиться в рамках більше 
комбікормового виробництва. Перш 
за все почали це робити для того, щоб 
забезпечити себе якісною сировиною, 
бо тоді є впевненість, що немає жод-
них фальсифікацій, немає жодних від-
хилень від технологій. Тим самим ми 
впевнені в продукті, який пропонуємо 
своїм клієнтам.

Наша діяльність розвивається 
кількома етапами: якщо говорити про 
птахофабрику – то ми будуємо забій-
ний цех, з ним ми хочемо отримати 
доступи до платоспроможних ринків, 
які можуть заплатити відповідну ціну 
за якісну українську курятину. Маючи 
свій забійний цех, ми вже зможемо 
збільшити і поголів’я птиці. Зараз ми 
маємо порядку 600 тис. бройлерів, в 
планах – збільшити поголів’я до 2 млн. 
Це якщо говорити про перший етап. 
Другим етапом є наша співпраця з 
компанією «KOUDIJS» («КАУДАЙС», 
Голландія). Разом з цією компанією 
ми створюємо свої продукти і пред-
ставляємо їх на ринку, в майбутньому 
прагнемо створювати нові ще кращі 
продукти, щоб запропонувати клієн-
там ще кращий комбікорм, концен-
трат, кращий премікс. Тобто це спіль-
ні інвестиції, спільне виробництво, 
спільний розвиток. 

Для чого придумувати «велоси-
пед»? Краще застосовувати такі інно-
вації – виграти в часі, створити щось 
нове і корисне, щоб разом з нами ви-
грати міг і клієнт. 

«Корми і Факти»: Погоджуємося зі 
сказаним. Дякуємо за можливість з 
вами поговорити, за позитивні від-
гуки та цікаві коментарі. Бажаємо 
успіху та процвітання! 


