ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

ТЕРРА ФУД
Завданням одного з найбільших в Україні виробничоторгових холдингів — Групи компаній «ТЕРРА ФУД» —
керівництво вважає дотримання світових стандартів
у виробництві продуктів харчування. На цьому шляху
переробні підприємства Групи вже досягли певних
результатів. Доказом цьому є продукція Білоцерківського
молочного комбінату — незмінного та ексклюзивного
постачальника молочних сумішей для «МакДональдз», які
вже кілька років поспіль визнають найкращими в Європі.
Сировину для нього та інших переробних підприємств
Групи постачає Агрокомплекс «Зелена долина».
5 тис. голів, з яких майже 1,6 тис. — дійного стада,
забезпечують переробні підприємства високоякісною
сировиною. Цьогорічний середній надій у 5,5 т не є
межею для агрокомплексу, у стратегічних планах —
постійний щорічний приріст.

Станіслав ВОЙТОВИЧ,
президент, засновник:

«Прагну встановити світові стандарти
у виробництві продуктів харчування»
Командна гра чи особисте управління?
Пишаюся, що вдалося зібрати команду сильних
амбітних гравців, кожен з яких високо мотивований на лідерство. З іншого боку, саме на мені
як на власникові та генеральному директорові
лежить відповідальність за результати бізнесу
перед понад 5 тис. наших працівників, 11 тис.
пайовиків і десятками тисяч селян, котрі здають
нам молоко і з того живуть. Отже, я маю вислухати думки всіх, ухвалити остаточне рішення, і
після цього вся команда мусить його виконати.

Інвестори чи кредити?
Розглядаємо всі варіанти. Головне, щоб ресурси
можна було залучити на вигідних умовах, а потенційні інвестори поділяли філософію та цінності
нашого бізнесу.

Слабкі чи сильні конкуренти?
Звісно, сильні. Це чудовий стимул бути швидшими, активнішими, прагнути краще зрозуміти, чого
вимагатиме ринок завтра, і бути на крок попереду від інших. Радий, що поки це вдається.

Москва чи Брюссель?
Експортуємо свою продукцію до 27 країн світу
і постійно розширюємо список партнерів. Нам
цікаві всі ринки, де споживачі хочуть отримувати
якісні та інноваційні продукти харчування.

Замкнутий цикл виробництва чи диверсифікація?
Група компаній «ТЕРРА ФУД» — вертикально
інтегрований холдинг. Це дає нам можливість з
упевненістю дивитись у майбутнє і зменшувати
залежність від коливання цін на ресурси.

Аграрний напрямок Групи компаній «ТЕРРА ФУД» представлений Агрокомплексом «Зелена долина»

Напрямки виробництва
Площа угідь, га
Регіональне розташування
Профільні культури

рослинництво, тваринництво, виробництво цукру, зберігання зерна
близько 30 тис.
Томашпільський та Тульчинський райони Вінницької області
озимі та ярі пшениця і ячмінь, цукрові буряки, жито, соняшник, кукурудза, соя,
ріпак

Тваринництво, голів
Кількість працівників, осіб

молочна ВРХ — до 5 тис. (з них 1577 — дійних)
до 2 тис.
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З кого берете приклад?
Зі світових гуру надихає Стів Джобс, адже йому
дійсно вдалося змінити світ. Але серед українських підприємців є теж чимало людей, гідних
наслідування.
Найбільша помилка в житті?
Озираючись назад, я розумію, що, можливо,
треба було ще 8–10 років тому вийти на міжнародні ринки капіталу, як це зробив, наприклад,
МХП, залучити міжнародні інвестиції, запровадити міжнародні стандарти звітності. Але
нічого страшного, робимо це зараз.
На що ви витратили найбільшу суму грошей?
На будівництво «з нуля» Білоцерківського молочного комбінату. Ми побудували його в чистому полі та укомплектували найсучаснішим
обладнанням.
Навіщо все це?
Прагну встановити світові стандарти для виробництва продуктів харчування в Україні.
Впевнений, і щодня доводжу нашою продукцією, — Україні є чим пишатися!
Якщо не аграрієм, то ким би ви хотіли бути?
Я не вважаю себе аграрієм у вузькому розумінні слова. Радше, бізнесменом. Адже тільки
Група «ТЕРРА ФУД» — це шість бізнес-напрямків у трьох галузях (молочна, м’ясна, аграрна),
виробничі потужності та торгові доми у двох
країнах, 27 країн експорту. Все це дозволяє
реалізувати себе в безлічі аспектів.

