Партнерська креативність

Фред Кларк, США:

Арні Крістенсен,

технічний керівник проектів компанії
Westrup

– Дуже радий бути учасником цього проекту. Ми
цінуємо нашу співпрацю і раді побачити результат
багатомісячної спільної роботи. Ідея народилася
2013 року в ресторані на Київщині, і першу схему
ми малювали з Борисовим на серветці. Сьогодні ви
можете бачити, що Westrup робить справу не лише на папері, а швидко
та якісно втілює в життя. Ми пишаємося партнерством з українською
компанією «Маїс». У нас попереду нові проекти.

Технологічний прорив «Маїс»
Ігор Самойленко

У

рочистий пуск
заводу в с. Зайцеве
Синельниківського
району відбувся 12
червня 2015 року. У заході
взяли участь українські та
зарубіжні партнери компанії
«Маїс».

Компанія «Маїс» (Дніпропетровськ) ввела в
експлуатацію новий надсучасний інноваційний
насіннєвий завод. Незважаючи на активне
будівництво таких заводів в Україні впродовж
останніх років, це перший проект вітчизняної
насіннєвої компанії, котрий забезпечує підготовку
насіння на рівні світових брендів. У планах «Маїс» –
будівництво ще двох подібних насіннєвих заводів:
на західній Україні та в центральній частині

Здійснення мрії

«Мрії справді здійснюються.
Думки матеріалізуються.
Завжди треба в це вірити і
щохвилини рухатися в
напрямку своїх стратегічних
орієнтирів», – сказав голова
правління компанії «Маїс»
Віктор Борисов.
Інвестиції в будівництво склали більше 100 мільйонів гривень, зокрема третину суми
надав німецький банк BHF під
гарантії ЄБРР, решта коштів –
власне компанії. Проектна
потужність заводу складає від
500 тисяч до 1 млн посівних
одиниць залежно від режиму
роботи підприємства, що відповідає 10-20% від потреби
ринку України. У проекті
закладено гнучку технологічну систему: завод може працювати в стандартному
повному технологічному
циклі, а також виконуючи три
різні технологічні операції
водночас із трьома гібридами.
Окрім того, оскільки це наукове селекційне підприємство, є
можливість працювати з невеликими партіями сировини.
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Завод побудовано за проектом
і повною технічною компоновкою датської компанії
Westrup. Також на виробництві використовують машини
для обробки насіння німецької компанії Willy Niklas, системи фасування й упаковки
продукції італійської компанії
MF Tecno s.r.l. Важливо, що
обладнання Westrup дозволяє
отримувати насіння однорідне за формою та розмірами,
що забезпечує точність висіву,
а відтак рівномірні сходи з
однаковими темпами росту.
Лінії додатково устатковані

Земледелие

обладнанням для дражування
насіння. Введення виробництва в дію аж ніяк не означає
його повного завершення. На
часі другий етап реалізації
проекту заводу, технологічне
доозброєння продовжуватиметься.
«Ми щороку удосконалюємо
технологічний процес підготовки насіння до посіву, для
чого оновлюємо та модернізуємо обладнання. І нарешті
зробили головне на цьому
етапі – звели сучасний насіннєвий завод з новітнім європейським обладнанням, –

говорить комерційний директор компанії «Маїс» Микола
Мельник, відповідальний за
будівництво. – Нас стимулювали амбіції мати завод кращий, ніж уже раніше зведені в
Україні, на рівні технологічних
рішень світових лідерів».
НВФГ «Компанія «Маїс» –
розробник базових селекційних форм і комерційних
гібридів кукурудзи, виробник
насіння широкого спектра
гетерозисних форм кукурудзи
для насіннєвого ринку
України та країн
Європейського континенту.
Компанія реалізує власні
селекційні програми з 1992
року і за понад 20-річний
період діяльності створила
власний генетичний банк (що
містить кілька тисяч селекційних зразків). На український
та світовий насіннєві ринки
компанія вивела близько сотні
гібридів різних груп стиглості
(від ФАО 160 до ФАО 500).
Гібриди компанії «Маїс» зареєстровані в Україні, Росії,
Білорусі та Європейському
Союзі, куди  сьогодні організація реалізує частину свого
насіння та має намір і далі
розвивати експортні про
грами.
«Шістнадцять років тому було
складено перший стратегічний бізнес-план розвитку
нашої компанії, – згадує
Віктор Борисов. – Учителем
був Фред Кларк зі США,
котрого ми сприймаємо як

Андрій Нелюбов,

заступник директора Дніпропетровського регіонального
центру інвестицій та розвитку:

– Це видатна подія для регіону. Ми стали свідками
відкриття наймодернішого підприємства з найсучаснішими технологіями. Його робота принесе
додаткові кошти і підприємству, і регіону, це –
імідж області загалом. Ми в міру своїх можливостей сприяли залученню інвестицій до проекту. Наше завдання – вчасно
підставити плече і не заважати втіленню подібних справ.

Євгеніо Сіббоні,

консультант ЄБРР:

Андрій Лук’янов,

директор ТОВ «Солвей Лімітед», Білорусь:

– Нашому партнерству вже 14 років. І новий етап
розвитку компанії «Маїс» нас дуже тішить. Адже цей
завод безперечно є важливим саме для нас, реалізаторів насіння кукурудзи в Білорусі. Відтепер насіння
українських селекціонерів матиме додаткове гранування, і нам буде ще приємніше і легше працювати.
Я вдячний долі, що звела нас із компанією «Маїс», адже за все, чого ми
навчилися і чого досягли в бізнесі, ми вдячні Борисову і його команді.

Борис Дзюбецький,

завідувач відділом селекції і насінництва зернових культур
Інституту сільського господарства степової зони НААН
України, доктор сільськогосподарських наук, академік:

– Це велика перемога компанії «Маїс», переконаний – не остання. З давніх-давен в інституті була
мрія побудувати завод, однак це нам так і не судилося зробити. А випускнику нашого закладу – вдалося… Вірю, що це лише один із етапів їх розвитку, котрий суттєво зблизив вітчизняну організацію зі світовими топ-компаніями.

батька. Саме він рішуче та
переконливо надав нам упевненості у власних силах. І сьогодні до нас уже мають довіру
і допомагають європейські
інституції, ми стали відкритими і привабливими для інвесторів.
Однак основні кошти для
реалізації проекту були власними. Наше суто вітчизняне
«коріння» гарантує ще й
додатковий плюс, бо всю
отриману фінансову дельту
ми інвестуємо в національну
економіку. До втілення проекту в життя пройшло якраз 2
роки. Це наш новий етап роз-

витку, навіть розвитку насінництва кукурудзи в України
загалом. Це дозволить нам
мати стабільну якість насіння
з такими параметрами, які
задовольняють не лише
вимоги ДСТУ, а й дещо вищі
критерії, що робить його
повністю конкурентним з
будь-яким насінням, котре
ввозиться або виробляється
тут відомими брендами. Це
надто важливо для іміджу
нашого бренда. Віднині стереотипний аргумент (що експлуатували не на нашу
користь: мовляв, є гарна генетика, гарні гібриди, але якість

Цікаво спостерігати, як зростає компанія. Віктор Борисов (талановитий селекціонер, а відтепер і бізнесмен) та його
однодумці зробили величезну роботу,
зокрема в розвитку насіннєвої індустрії
в Україні. Вони створили напрочуд гарні
гібриди. Але цього замало. І тому ще на
початку стратегічного планування поставили собі велику
мету, до котрої прямують і сьогодні. Нинішній проміжний етап
– власний сучасний завод – пітверджує прихильність
Борисова до інновацій. Чи міг я тоді це все передбачити? Міг.
Але уявити сьогодення було важко. Без мети, як і без лідера,
не буває результату. Я спостерігаю за тим, що робить ця приватна компанія. і мені надзвичайно цікаво, яких висот вони
ще досягнуть.

– Ми вже 20 років консультуємо подібні
проекти на ринку, однак на початку втілення цього виробництва в Україні нам
було дещо бентежно. Однак керівники
компанії «Маїс» швидко знівелювали
усі наші застороги. У сучасному світі
важливо постійно змінюватися і вчасно переходити на новий
рівень. Зміни – ось що насправді важливо, і це єдине, що
допоможе залишатись конкурентними на ринку. Велику
роботу зроблено, це так, але вже сьогодні треба рухатися
далі. Бажаю компанії «Маїс» підніматися до нових висот
безупинно, крок за кроком.

Володимир Тунік,

ТОВ «АнтекСтрой» (м. Харків):

– Щиро радий, що дійшли фінішу. Ми
брали участь у більшості подібних проектів в Україні і, враховуючи весь комплекс
зведених тут ліній, можу відповідально
запевнити – це найсучасніше, повністю
автоматизоване підприємство, аналогів у
світі котрому не багато. Ми задовольнили усі побажання
замовника, сподіваємося, що відтепер і компанія «Маїс»
зможе задовольнити вимоги усіх споживачів. Хочу відзначити
креативність мислення Віктора Борисова, чиї ідеї виводили
(інколи майже опівночі) нас із начебто глухого кута.

втрачається на обробці і
доробці) уже не актуальний,
бо насіння наших гібридів
виробляється на найкращому
обладнанні. Про рівень кваліфікації головного партнера по
новобудові – Westrup – свідчать впроваджені компанією
проекти, зокрема й в Україні.
Арні Крістенсену довелось
добре попрацювати, враховуючи всі наші побажання. Це
неймовірний віртуоз своєї
справи і дуже терплячий.
Разом ми невдовзі зводитимемо подібне виробництво в
Борщівському районі
Тернопільської області. Третій

перспективний проект реалізуємо і в центральній частині
України: на Полтавщині або
Черкащині».
Завод у Зайцевому зорієнтований працювати виключно зі
своїм насінням. На відміну від
багатьох інших подібних
виробництв, компанія «Маїс»
– власник генетичного продукту і зацікавлена, щоб саме
її гібриди займали ще більший сегмент ринку. Тому
якість насіння власної генетики, а не заробляння коштів на
обробці чужого посівного
матеріалу, і є для неї пріоритетним.  
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