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1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

1.1. Короткий опис діяльності  

Компанія розпочала свою діяльність в 2009 році. Основна діяльність – це дистрибуція насіння, 
засобів захисту рослин  (далі – ЗЗР) та мінеральних макро- та мікродобрив від провідних 
світових та українських виробників. Компанія є одним з найбільших постачальників в цьому 
сегменті в Україні. Також Компанія розвиває напрямки з дистрибуції сільськогосподарських 
машин провідних світових та українських виробників та запасних частин для них. 

Компанія має приватну форму власності та належить до транснаціональної корпорації 
Sumitomo Corporation. Представництва Компанії розташовані майже в усіх областях України 
(Малюнок 1). 

Малюнок 1 

 

Компанія має наступні зареєстровані види діяльності: 

 46.75 «Оптова торгівля хімічними продуктами» (основний вид); 

 46.11 «Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 
тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами»; 

 46.21 «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 
тварин»; 

 46.33 «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та 
жирами»; 

 46.36 «Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами»; 

 46.61 «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та устаткуванням»; 

 47.76 «Роздрібна торгівля квітами, рослинами насінням, добривами, домашніми 
тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах»; 
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 52.10 «Складське господарство»; 

 64.19 «Інші види грошового посередництва»; 

 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур; 

 01.61. «Допоміжна діяльність у рослинництві»; 

 01.64 «Оброблення насіння для відтворення»; 

 33.12 «Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 
призначення»; 

 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»; 

 47.78 «Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 
магазинах»; 

 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через 
мережу Інтернет»; 

 47.99 «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами»; 

 62.02 «Консультування з питань інформатизації»; 

 62.03 «Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням»; 

 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна»; 

 74.30 «Надання послуг перекладу»; 

 74.90 «Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.»; 

 77.31 «Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування»; 

 82.92 «Пакування»; 

 82.99 «Надання інших допоміжних комерційних  послуг, н.в.і.у.». 

Компанія тісно співпрацює з рядом вітчизняних і закордонних компаній, що є виробниками 
азотних, фосфорних, калійних та комплексних мінеральних добрив. 

Реалізація продукції Компанії відбувається через власну мережу з 22-х власних представництв 
по території України.  

Продуктовий портфель Компанії за 2021 рік складається  переважно з насіння та ЗЗР, несуттєву 
частку у ньому складають добрива та інші продукти. Продуктовий портфель Компанії за 2021 
рік зображено на Малюнку. 
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Продуктовий портфель Компанії за 2021 рік, % 

 

Джерело: дані бухгалтерського обліку Компанії 

Компанія переважно здійснює оптові поставки, хоча серед клієнтів є ті, які купують невеликі 
об’єми для власного споживання. При цьому Компанія не має роздрібних точок реалізації та 
найменша тарна продажна одиниця продукції – мішок. 

Серед клієнтів є і невеликі сільськогосподарські господарства. Загальна кількість покупців 
щороку зростає: 

Рік 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

К-сть контрагентів 3015 3343 3731 4087 4796 5538 

 

1.2. Опис продукції та галузі 

Компанія здійснює власну діяльність у галузі забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників якісним насінням, добривами, ЗЗР, а також сільськогосподарською 
технікою і запчастинами до неї. З 2021 року Компанія надає послуги з точного землеробства. 

Компанія займається реалізацією: 

 Засоби захисту рослин: протруйники, гербіциди, інсектициди, фунгіциди, акарициди, 
регулятори росту, родентициди від провідних зарубіжних та вітчизняних виробників: 
Байєр, БАСФ, Сингента, Самміт-Агро Юкрейн, Монсанто Україна, Август Україна, Адама 
Україна, ЮПЛ Україна, Дюпон Україна, Нуфарм Україна, Нертус, Щьолково Агрохім 
Україна, Штефес, ФМС Україна, Альфа Смарт Агро, ТерраВіта Україна, Центр аграрних 
технологій, Agro Life Science Corporation; 

 насіння сільськогосподарських культур: ріпаку, кукурудзи, соняшнику, цукрового 
буряку, сорго, жита, пшениці, ячменю, сої та інших від відомих світових виробників КВС, 
Сингента, НПЦ, Бревант, Форагро, Адванта, Монсанто, GMAX, Євраліс, Заатбау, 
Лімагрейн, МаcСідс, Нусідс, інші; 

 сільськогосподарської техніки: трактори, комбайни, обприскувачі, телескопічні 
навантажувачі, сівалки точного висіву, посівні комплекси, культиватори, дискові 
агрегати, розкидачі мінеральних добрив, глибокорозпушувачі, мульчувачі, ротаційні 
бороди, плуги, навігаційне обладнання та запчастин до всього наведеного переліку 

ЗЗР Насіння Міндобрива МКД Техніка З/частини
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техніки від провідних зарубіжних виробників: Deutz-Fahr, Hardi, Kockerling, Dieci, Sola, 
Falc, Madara; 

 мікродобрив та мінеральних добрив вітчизняного та іноземного виробництва, а також 
власної торгової марки Спектрум; 

 точне землеробство має наступну модель: робиться аналіз грунту – надаються карти та 
рекомендації по проблемним ділянкам – надаються карти для диференційованого 
внесення добрив – фермер економить кошти, добрива і підвищує врожайність.  

 

 

Мікродобрива 

ДАЙМСА 

             СПЕКТРУМ 

       ТЕРРА ТАРСА УКРАЇНА 
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УНІФЕР 

Умови мінерального живлення значною мірою визначають можливість рослин 
реалізувати свою генетичну програму. Живлення рослин є одним із факторів, який підлягає 
контролю. Цей процес регулюється шляхом диференціації форм, доз, строків внесення добрив 
з урахуванням умов вирощування, біологічних та фізіологічних особливостей рослин і 
коефіцієнтів використання поживних речовин культурою. Змінюючи умови живлення, можна 
цілеспрямовано впливати на формування величини врожаю та його якості. Споживання 
мінеральних речовин і акумуляція їх у рослинах – це активний фізіологічний процес, тісно 
пов'язаний із життєдіяльністю кореневої системи та надземних органів рослин. Корені 
споживають зональні елементи тільки з розчинів, де вони перебувають у дисоційованому 
стані у вигляді іонів. На нормальне проходження цього процесу впливає багато факторів: 
біологічні особливості рослин, ґрунтові умови, тепло, світло, волога. 

Проте внесення мінеральних добрив у ґрунт не вирішує повністю проблему 
забезпечення рослин необхідними елементами живлення. За несприятливих гідротермічних 
умов, навіть, за оптимальної кількості в ґрунті доступних сполук макро та мікроелементів 
засвоєння їх кореневою системою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і розвитку 
рослин. Нестача поживних речовин, особливо загострюється в період формування 
генеративних органів. 

Сільське господарство України залежне від світових тенденцій щодо підвищення 
вартості енергоносіїв і, як наслідок, збільшення цін на мінеральні добрива. Тому в 
сільськогосподарських товаровиробників виникає потреба щодо альтернативних 
агротехнічних заходів для збільшення врожайності вирощуваних культур і зменшення 
собівартості продукції. 

Поряд із системами удобрення, які передбачають застосування лише традиційних 
мінеральних добрив, виникли системи удобрення інтенсивного типу, в яких, як доповнення 
до основного удобрення, застосовують позакореневі підживлення сучасними комплексними 
водорозчинними добривами. 

Тому для забезпечення наших партнерів та клієнтів якісними препаратами, компанія 
Спектр-Агро в 2011 році розробила лінійку мікродобрив під торговою маркою Спектрум. 
Перші чотири продукти, які сформували лінійку, – це Спектрум Борон 150, ГрейнМікс, 
КорнМікс та Спектрум Мікс-С.  Виробництво мікродобрив торгової марки Спектрум проходить 
на заводських потужностях  компанії FMC Agro, які розміщені в Великобританії на кордоні 
Англії і Уельсу. При виробництві добрив використовується високоякісна сировина з усього 
світу,  яка не містить хлору, важких металів та повністю відповідає нормативам європейських 
стандартів якості та екологічності.  

Для задоволення потреб сільськогосподарських культур у основних елементах 
живлення у найбільш відповідальні етапи росту та розвитку рослин в 2013 році перелік  
продуктів торгової марки доповнився такими продуктами як Спектрум В+Мо, Zn+S, 
антистресантом АскоРіст, препаратом для передпосівної обробки насіння АскоСтарт та 
кондиціонером води Спектрум Easy-Mix. Якість і безпечність продукції – це основний принцип 
виробництва всього асортименту препаратів. 

Застосування мікродобрив для позакореневого підживлення зростало впродовж 
останніх 10 років. Це пов’язано насамперед з тим, що цей агроприйом є значним резервом 

javascript:void(0)
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підвищення врожайності та якості продукції (за умови використання якісних мікродобрив у 
науково-обґрунтований спосіб).  На сьогодні на ринку України представлено багато різних 
мікродобрив як вітчизняних, так і іноземних виробників, що відрізняються як рівнем цін,  та 
якісними характеристиками.  На жаль в Україні  не виробляється сировина для виробництва 
спеціальних водорозчинних форм добрив, тому це і впливає на розвиток вітчизняного ринку 
спеціальних добрив.  Частка сировини у собівартості продукції становить 70-90 %, тому всі 
виробники даної групи товарів залежні від коливань цін на сировину та коливання валютного 
курсу,  що і безпосередньо впливає на кінцеву вартість продукції. Крім того сировина для 
листових добрив повинна бути вищої якості порівняно з ґрунтовими добривами – з меншою 
кількістю шкідливих домішок та нерозчинних сполук.  

Глобальні тенденції світового ринку мінеральних добрив, за даними аналізу інформації 
IFA, будуть характеризуватися помітним зниженням середньорічних темпів попиту на них до 
1 % у 2020\21 маркетинговому році, що зумовить зменшення загальних обсягів використання 
до 190 млн.т на рік у перерахунку  на поживні речовини. Це скорочення зумовлене 
поєднанням дії декількох факторів: низьких світових цін на більшість сільгоспкультур, впливу 
несприятливої погоди у важливих для сільського господарства регіонах світу, що споживають 
мінеральні добрива, девальвацією валюти в деяких країнах-імпортерах добрив,  
торговельною напругою у відносинах між окремими країнами світу.  Також як відомо, для 
більшості азотних добрив навіть тих, що виробляються в Україні, сировиною є продукція з РФ.  
Санкції з боку нашої держави та економічний тиск з їхнього боку, зростання цін на газ який 
становить до 80 % собівартості виробництва добрив -  усе це спричинило дефіцит сировини та 
подальше підвищення цін на кінцевий продукт. За сучасних технологій в аграрному 
виробництві спостерігається посилення акценту на більш ефективному використані добрив. 
Передбачається, що глобальне споживання мінеральних добрив скоротиться більш помірно 
для окремих їх видів на основі N i K, ніж для Р. Ближче до осінньої посівної українські аграрії з 
подивом та острахом слідкували за прайсами азотних добрив на ринку. Взагалі- то поступове 
зростання почалося ще в кінці 2020- го, але з весняною посівною ще якось упоралися, а от у 
другій половині 2021 -го цінові стрибки спостерігалися мало не щодня.  У результаті, за 
деякими даними, упродовж року ціна на КАС зросла на 300 %, на аміачну селітру на 240 %, на 
карбамід на 210 %, на сульфат амонію на 190 %.   

Сума поставок спеціальних та мікродобрив на кінцевих споживачів (компанії, що мають 
посівну площу) за період з жовтня 2020 по вересень 2021 р. склала $449 млн., що на 46 % 
більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У натуральному вимірі споживче 
зростання продажів склало майже 30 %, або 616 тис. тонн. Зростання попиту спостерігалося 
майже по всім типам продукції.  За винятком  - водорозчинних однокомпонентних добрив, 
обсяг продажів яких зменшився у натуральному вимірі на 2 % ( у грошовому + 1 %). Зокрема, 
зменшили закупівельну частку холдинги, які були лідерами у даному сегменті. Зокрема Агро-
Експрес-Сервіс сума закупівель за період 2019/20 року  складала  944 тис. дол, то сума 
закупівель за звітний період 2020/21 року склала 783 тис.дол, зменшення у відсотковому 
відношені складало 17,1 %. Аналогічна ситуація відмічалася і в АХ Епіцентр з 339 до 208 тис. 
дол, що у відсотках становить 38,6%, Кернел з 264 до 104 тис. дол. ( 60,6 %), Панда з 254 до 21 
тис. дол. ( 91,8 %). 
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Продажі грунтових добрив продовжують стабільно зростати. Динаміка позитивного 

приросту у грошовому вимірі становить +58 %. Найбільший приріст за звітний період 2020/21 
року спостерігався за рідкими комплексними добривами, поставки яких зросли удвічі.  

 

 
 
Серед РКД суттєво зросли продукти НВК Квадрат -  зокрема, Квантум Діафан АСTion 5-

20-5 ( з 2,9 до 7,9 млн. дол.) та Квантум Діафан АСTion 8-24-0 ( з 2 до 2,8 млн. дол.) 
Тема рідких добрив в Україні – це тренд останніх кількох років. Саме рідкі добрива 

найбільш ефективно засвоюються з точки зору біології: рідка форма є найбільш доступною для 
рослин, особливо в посуху. Найкраще  рідка форма працює на старті росту, до того ж у ній 
вища концентрація діючої речовини, в той час як вартість таких добрив трохи нижча, ніж 
гранульованих (виключаються витрати на сушіння). Сьогодні рідкі добрива на ринку 
представлені у вигляді безводного аміаку ( який швидше можна віднести до газоподібної 
форми), аміачної води, комплексних добрив-РКД і КАС.  Як уже зазначалося раніше найбільша 
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частка зростання в сезоні 2020/21 за рідкими комплексними добривами – це сучасні 
високоефективні масові добрива, які є прямим замінником амофосу та інших гранульованих 
фосфатних добрив. Перехід на живлення РКД дає змогу аграрію економити до 30% витрат на 
внесення добрив. Тож не дивно, що рідкі добрива зараз на піку популярності: близько третини 
фосфатних добрив у США та Канаді вносять саме в рідкому вигляді. На частку рідкого аміаку 
припадає до 52% усіх азотних добрив, і майже 22% комплексних використовуються в рідкому 
вигляді. В Україні останнє десятиріччя найбільше в рідкій формі використовують КАС та аміак, 
але поступово переходять на рідкі фосфоровмісні добрива. Фермери, які вже відчули на полях 
ефект від дії РКД, стверджують, що це найкращий варіант внесення добрив в умовах 
посушливих трендів та нестабільної погоди. РКД можна вносити під основний обробіток 
ґрунту, під передпосівну культивацію, у прикореневому та позакореневому підживленні в 
посівах практично всіх без виключення сільськогосподарських культур. У виробничих умовах 
використання РКД, отриманих на основі суперфосфорної кислоти, забезпечує одержання 
високих урожаїв та сприяє поліпшенню біохімічних показників якості вирощуваної рослинної 
продукції. За внесення РКД у ґрунт підвищується кількість рухомих фосфатів протягом всього 
періоду вегетації, ніж у разі застосування твердих ортофосфатів. У той же час за удобрення 
посівів сільськогосподарських культур твердими фосфоровмісними комплексними 
добривами відбувається швидке хімічне зв’язування фосфору ґрунтом, що призводить до 
зменшення доступності його для рослин. Поряд з цим слід відмітити, що внесені в ґрунт 
поліфосфати здатні активізувати раніше зв’язані ортофосфати, а тому доступність фосфору для 
рослин зростає. При таких посухах, які спостерігаємо нині, рідкі добрива краще заробляти 
культиватором: коли випадуть хоча б якісь опади, вони миттєво розчиняться і почнуть діяти. А 
от гранульованим добривам потрібно більше вологи і часу, щоб почати діяти. Крім того, в 
рідких добривах менше токсичних для рослини речовин. Приміром, при гранулюванні 
сечовини утворюється біурет, кількість якого залежить від температури й часу нагрівання. 
Тема РКД особливо актуальна в південних регіонах із максимальним дефіцитом вологи й 
невисокими врожаями. Тамтешні аграрії вже зрозуміли, що використання добрив у гранулах 
– гроші на вітер.  

Серед брендів лідером залишається YARA, продажі якої зросли на 46 % у грошовому та 
на 15 % у натуральному вимірі. Проте у порівнянні  з попереднім  сезоном частка ринку у 
натуральному вимірі зменшилася на 4 в.п. (до 31,8 %). Основну частку продажів бренду 
складають комплексні гранульовані NPK добрива YARA Mila (85 %). З них найбільш 
продаваними були добрива марок 8-24-24, 16-16-16, 12-24-12, 16-27-7 та 7-20-28. При цьому 
найсуттєвіший приріст мав YARA Mila 16-27-7 (з 8,8 до 16,5 млн. дол.). 

Декілька років поспіль друге місце займає Rosier, частка ринку якого склала 10,9 % як у 
натуральному, так і грошовому вимірі. Грунтове добриво Рофасерт NPK 12-24-12, топ лідер 
бренду.  

Найбільший приріст у натуральному вимірі відмічений у ICL Fertilizers, продажі якого 
зросли до 15,2 тис.тонн, 95 % поставок якого займали гранульовані добрива  марки ICL PKpluS, 
топ продаж бренду ICL PKpluS 20-20 – 6,5 млн. дол. з споживчим ринком півдня України 
(Миколаївська, Одеська та Кіровоградська область).  

Єдиним брендом, який продемонстрував падіння продажів у натуральному вимірі був 
Elixir Zorka, поставки якого зменшилися майже на чверть (проте у грошовому вимірі + 5 %) 

основна часта падіння пов’язана зі зменшенням продажів добрив в NutriMAP NP 10:40 (з 16,7 
до 3,8 тис. тонн) та NP 16:20+S+B (з 13,6 до 4,3 тис. тонн). 

Серед усіх окремих продуктів найбільшу суму продажів мала Yara Mila NPK 8:24:24 
($26,8 млн., +58%). Максимальні витрати на його закупівлю були у холдингу Хмельницьк-
Млин ($1,3 млн., постачальник Бінфілд). В цілому ж головним постачальником продукту був 
Агросем ($11,3 млн.) 
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З ґрунтових добрив найбільше зростання мав DUOFERTIL 38 від Timac Agro, сума 
продажів якого зросла з 1,1 до 12,4 млн. дол. Головним постачальником добрива був Спектр-
Агро ($3,6 млн.), а покупцем – компанії групи Бургуджі з Одеської області. 

Середньозважена ціна на ґрунтові добрива після падіння у сезоні 2019/20 зросла на 
29%, до $594 за тонну. У більшості основних брендів вона повернулась або перевищила 
показник сезону 2018/19. Найбільше зростання мав Elixir Zorka (+36%). Усі продукти бренду 
зросли в ціні, з них найбільше NutriMAP NP 10:40 (з 417 до 672 дол. за тонну). 

 
 

 
 

У розрізі водорозчинних полікомпонентних добрив найбільше зростання частки ринку 
протягом останніх трьох сезонів демонстрував Timac Agro. У порівнянні з сезоном 2017/18 
його частка у грошовому вимірі збільшилась з 0,2% до 3,8%. Основними постачальниками 
продукції бренду були дистриб’ютори Щедрий лан ($570 тис.), Спектр-Агро ($542 тис.) та 
Агрозахист Харків ($399 тис.). Найбільш продаваними були біостимулятори FERTIACTYL GZ та 
FERTILEADER GOLD. 

Протилежну динаміку демонстрував Aglukon, який втратив у грошовому вимірі за три 
сезони 6,4 в. п. частки ринку (з 12,6% до 6,2%). Зменшення поставок пов’язане з падінням 
продажів Агрозахист Донбас, який був основним постачальником у попередніх трьох сезонах, 
а також виходом з ринку ТД Насіння. У сезоні 2020/21 головними дистриб’юторами продуктів 
Aglukon стали АгроРось ($1 млн.) та Спектр-Агро ($0,9 млн.). 

Серед топ-10 водорозчинних полікомпонентних добрив найкращу динаміку мав 
Квантум - Хелат Цинку, поставки якого зросли на 63%, до $1,3 млн. Ключовим покупцем 
продукту протягом усіх чотирьох сезонів залишався Кернел, який збільшив закупівлі до $550 
тис. Купував холдинг напряму у НВК Квадрат. 
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У категорії монокомпонентних добрив максимальне зростання за три сезони мав 
бренд Agrii (посезонно частка ринку: 3,4% - 4,3% - 6,8% - 7,2%). Найбільш позитивну динаміку 
мало добриво для листкового підживлення FoliQ Борон (зі $139 тис. у сезоні 2017/18 до $702 
тис. у сезоні 2020/21). Основний попит на препарат був зі сторони господарств Сумської та 
Дніпропетровської областей (87 та 85 тис. дол. відповідно). 

 
 

Негативна динаміка прослідковується по монокомпонентним добривам ГК Долина 
(10,6% - 8,5% - 6,4% - 4,0%). Зокрема, зменшились продажі двох основних продуктів, які 
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займають 72% поставок, концентрованих борних мікродобрив Браман Коламін Бор та Оракул 
колофермін бору. Найбільші закупівлі даних препаратів здійснили споживачі, зареєстровані 
на Дніпропетровщині. 

Традиційно найбільшу частку продажів серед монокомпонентних водорозчинних 
добрив займали борні – $17,1 млн. (65%). Головним постачальником залишається Ерідон із 
сумою $2,3 млн. (ROSALIQ(B)). Також значну суму продажів (майже по $1 млн.) мали препарати 
Уніфлор Б (Суффле Агро Україна), YaraVita Bortrac (постачальник Агросем) та Авангард Р Бор 
(Укравіт). 

Найбільш позитивну динаміку серед елементів живлення мали продукти на основі 
марганцю, продажі яких зросли більше ніж на чверть (до $517 тис.). Основним драйвером 
зростання було концентроване рідке добриво Еколист Моно Марганець, який постачався 
через Юнайтед Селлерз ($98 тис.). 

З монокомпонентних добрив максимальне зростання мав Авангард Р Бор від UKRAVIT 
($974 тис., +29%). Основним покупцем препарату був агрохолдинг Harveast ($93 тис.), який у 
попередньому сезоні не купував даного продукту. Поставки здійснювались від виробника, 
Укравіт. 

Менш суттєве зростання цін спостерігається серед водорозчинних добрив – лише 
+1,6%. З них найбільше виросли в ціні продукти Yara (+19%). Зокрема, ціна на 
найпродаваніший YaraVita Bortrac зросла з 3,1 до 3,4 дол. за літр. У свою чергу, по брендам 
Rosier, Квадрат і Долина прослідковується протилежна динаміка – середньозважена ціна 
впала на 5-6%. 

Лідерами постачання спеціальних та мікродобрив на споживачів залишаються Ерідон 
та Агросем. При цьому перший перебрав лідерство продажів у другого. Абсолютна більшість 
поставок Ерідона – продукти бренду Rosier, а у Агросема – Yara. Основним продуктом поставок 
у першого був Rosafert 12:24:12 ($25 млн.), у другого - Yara Mila NPK 8:24:24 ($11 млн.). 

У регіональному вимірі найбільші поставки і максимальний приріст мали покупці з 
Одеської області ($32,3 млн., зростання у 2,5 рази). Основне зростання мали ґрунтові добрива, 
частка яких збільшилась з 57% до 70%. З них найбільше купували Duofertil 38, Rosafert 12:24:12 
і Yara Mila NPK 12:24:12. Головні покупці – компанії групи Бургуджі ($2,9 млн.) та СФГ "Колос" 
($1,5 млн.).  

Суттєве зростання закупівель з основних регіонів мала Вінниччина (+62%, до $28,3 
млн.). Тут також спостерігається збільшення частки витрат на ґрунтові добрива, на 10 в. п. до 
55%. На відміну від Одещини, у Вінницькій області найбільш популярним був Yara Mila NPK 
8:24:24 ($2,5 млн.). Основний покупець у регіоні – компанії холдингу Кусто Агро ($1,4 млн.).  

У більшості основних регіонів споживачі надавали перевагу продукції Yara. Винятки – 
компанії, зареєстровані у Волинській області та Києві, які купували більше добрива Arvi Fertis. 
Зокрема, на Волині головним покупцем був холдинг Вілія ($1,1 млн.), а серед зареєстрованих 
у Києві – Астарта ($3,8 млн.). Перша надавала перевагу продуктам FERTIS NPK 8:15:30, а друга 
– марці 5:15:30. 

Лідером закупівель залишається Кернел, який збільшив витрати на спеціальні та 
мікродобрива на 47%, до $14,7 млн. Як і у попередньому сезоні, найбільше холдинг купував 
комплексне гранульоване добриво FERTIS NPK 10-22-15+S+ME у Бінфілда ($5,5 млн.). Також 
Кернел збільшив закупівлю продуктів Квантум Діафан ACTion 5-20-5, що постачав напряму НВК 
Квадрат ($2,7 млн.) та FERTIS NPK 7-20-28+S+ME ($1,6 млн., постачальник Бінфілд).  

Поставки на МХП у грошовому вимірі збільшились на 59% до $4,5 млн., в результаті 
чого холдинг зайняв другу сходинку серед покупців. Найбільшим попитом у компаній МХП 
користувалось висококонцентроване рідке добриво Віта-Комплекс марки 5:22:5 ($1,5 млн.), 
яке холдинг купував у виробника, Фервіти. 
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 Астарта зайняла третє місце за сумою закупівель ($4,1 млн., +42%). 85% - поставки 
добрива FERTIS NPK 5-15-30+S+ME від Бінфілда. У попередньому сезоні холдинг надавав 
перевагу іншому продукту - FERTIS NPK 7-20-28+S+B+1%Zn, який також купував у даного 
постачальника. 

 
  
Основна проблема сучасного українського рослинництва — це зміни клімату, що 

спричиняють підвищення середніх температур, дефіцит опадів та, відповідно, вологи в ґрунті, 
повітряні та ґрунтові посухи. Тож системи живлення потрібно змінювати відповідно до нових 
кліматичних умов, щоб не втрачати продуктивності.  В період активного використання 
мікродобрив температурні показники дещо не сприятливі для застосування позакореневих 
добрив, крім того як вже зазначалося грунтові посухи теж обмежують використання 
мікродобрив, що в результаті прямо впливає  закупівельну потребу. Це ми останні роки досить 
активно спостерігаємо на власній торговій марці Спектрум від компанії FMC-Agro.  В порівнянні 
із сезоном 2019/2020 об’єми продажів  у грошовому еквіваленті скоротилися на 39 %.   Станом 
на 2020/21 частка продажів ТМ Спектрум в розрізі компанії складає 14,2 %. Самим популярним 
продуктом в сезоні 2020/21 року був Спектрум В+Мо – сума продажів склала 733 тис.дол. 
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Ще одним невід’ємним фактором зменшення частки продажів ТМ Спектрум є 
виведення на ринок ще однієї ТМ МаксПлант об’єми продажів якої  за 1 рік  склали 7,43 % у 
грошовому еквіваленті, самим популярним продуктом цієї марки є Maxplant Bor – з сумою 
продажів 242 тис. дол. .  В розрізі продажів компанії частка  Aglukon  складає – 6,7 %.  На гумати 
припадає – 4,95 % частки продажів,   самий популярний продукт – AminoHumic – сума продажів 
якого складає 405 тис. дол.  

 

 
За рахунок того, що в кожній області є представництво маємо широку географію 

покриття та продажу спеціальних добрив. У регіональному вимірі найкращими регіонами є  
Вінниця та Полтава – суми продажів яких складають 319 та 227 тис.дол. по ТМ Спектрум та 
відповідно 143 та 101 тис. у розрізі постачальника Daymsa.  
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Засоби захисту рослин 

 

 

Головна мета сільськогосподарського виробництва – надійне забезпечення населення 
продуктами харчування, що нині можливо досягти лише за умови інтенсифікації, зокрема 
застосування ЗЗР. Заходи щодо підвищення врожайності сільськогосподарських культур надто 
важливі у зв’язку із збільшенням населення світу. Нині на Землі проживає понад 7 млрд. 
людей, які споживають 2,6 млрд. тон продовольства у рік. За прогнозами ООН, до 2025р. 
населення планети зросте до 8,3 млрд., а споживання продовольства підвищиться до 4,5 
млрд. тон у рік, тобто знадобиться на 41% більше пшениці, на 26% – соняшнику і на 22% – кави. 
Водночас площа земель сільськогосподарського призначення не збільшується. 

Основний шлях нарощування виробництва сільськогосподарської продукції при 
незмінній посівній площі – це збільшення врожайності культурних рослин. Поряд із внесенням 
мінеральних добрив та селекцією важливим ресурсом у даному напрямі є застосування 
хімічних ЗЗР. За оцінками зарубіжних спеціалістів одна третина обсягів сільськогосподарської 
продукції у світі виробляється завдяки застосуванню ЗЗР. Без використання ЗЗР втрати плодів, 
овочів та зернових від шкідників, хвороб і бур’янів досягли б 78%, 54% і 32%, відповідно. Таким 
чином, важко переоцінити значущість ЗЗР для сучасного сільського господарства. Внутрішній 
ринок ЗЗР в Україні є імпортоорієнтованим. 

ЗЗР діляться на хімічні та біологічні. Хімічні засоби захисту рослин називають пестицидами.  

Усі засоби захисту рослин класифікуються за хімічним складом, об'єктам застосування, за 
характером дії і способом проникнення у шкідливий організм.  

По об'єктах застосування:  

 інсектициди - для боротьби з шкідливими комахами; 

 акарициди - проти кліщів; 

 нематоциди - проти нематод; 

 родентициди - проти гризунів; 
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 фунгіциди (антисептики) - проти грибів; 

 антибіотики (антисептики, бактерициди) - проти бактерій; 

 гербіциди - засоби боротьби з бур'янистою рослинністю; 

 арборициди - проти смітної деревної рослинності. 

За даними аналітиків світовий ринок засобів захисту рослин поволі відновлюється після 
кризи 2016 року і в перспективі до 2023 року зростатиме в середньому на 3% щорічно. Щодо 
України, то тут розвиток ринку ЗЗР буде повільнішим: до погодних умов та цін на зерно, які 
впливають на ринок у світі, в Україні додалася ще й політична нестабільність. В очікуванні 
відкриття ринку землі аграрії намагаються перестрахуватися й мінімально витрачати кошти, 
щоб мати можливість швидко відреагувати й забезпечити себе основними активами 
виробництва. 

Поставки ЗЗР від виробників та основних дистриб’юторів на споживачів у сезоні 
2020/21 (з жовтня по вересень) склали 115 млн. л. на суму $1,3 млрд. Це на 17% більше у 
натуральному та на 14% у грошовому вимірах, ніж за аналогічний період попереднього року. 

 

Зростання продажів спостерігається по всім основним типам продукції, а найбільш 
суттєве – у розрізі фунгіцидів. У натуральному вимірі дана група зросла майже на чверть (з 
18,8 до 23,3 млн. л.). Зокрема, зросли поставки препаратів з чистим тебуконазолом (з 2 до 2,7 
млн. л.) та з карбендазимом (з 1,5 до 1,7 млн. л.). 

Гербіциди мали стабільний приріст продажів у літрах протягом останніх трьох сезонів. 
При цьому у сезоні 2020/21 зростання пришвидшилось до 13%. Одним з основних драйверів 
росту були гліфосати, поставки яких збільшились з 13,4 до 15,3 млн. л. (сумарно у 
ізопропіламінній та калійній формах). 
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Лідером ринку серед брендів другий сезон поспіль залишається Syngenta з часткою 
ринку у грошовому вимірі 16,1% ($216,5 млн.). Протягом останніх сезонів у компанії 
спостерігається зменшення частки гербіцидів. Так, якщо у сезоні 2017/18 вони займали 47% 
продажів бренда, то у сезоні 2020/21 – менше 40%. У свою чергу, зросла частка фунгіцидів з 
25% до 32%. З них найбільший приріст у препаратів Амістар Голд 
(азоксистробін+дифеноконазол) та Елатус Ріа (солатенол+ципроконазол+пропіконазол). 

У порівнянні з сезоном 2019/20 з топ-10 брендів найбільше зростання у натуральному 
вимірі мав ALFA Smart Agro, продажі якого зросли на 54%. При цьому бренд має стабільну 
позитивну динаміку третій сезон поспіль і по всім типам продуктів. Більше половини 
препаратів у портфелі продажів ALFA Smart Agro мали гербіциди. З них найбільш продаваними 
втретє поспіль залишались Оскар Преміум (пропізохлор+тербутилазин) та Отаман (гліфосат у 
формі ізопропіламінної солі). 

У грошовому вимірі в десятку брендів увійшов Avgust, який продемонстрував приріст 
60% (з 23,7 до 38 млн. дол.). У порівнянні з попереднім сезоном зросла частка продажів 
фунгіцидів (з 26% до 35%). Основним драйвером зростання групи був старт продажів нового 
двокомпонентного фунгіциду Балій (пропіконазол+азоксистробін). Сума його поставок 
перевищила $3 млн. у перший сезон продажів. 

У розрізі діючих речовин на перше місце за сумою продажів вийшли препарати з 
тебуконазолом, завдяки зростанню поставок на 28% у порівнянні з попереднім сезоном. Якщо 
у сезонах 2017/18 та 2018/19 лідером за даною ДР був Bayer з препаратом Фолікур, то у 
наступних двох – ALFA Smart Agro (препарат Тезис). При цьому частка останнього зросла до 
16% ($5,8 млн.). Найбільше Тезису закупили Контінентал Фармерз Груп та Астарта. 
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Максимальне зниження продажів з топ-10 діючих речовин мали препарати, що містять 
імазамокс та імазапір (-15%). У попередніх трьох сезонах дана ДР була лідером продажів, при 
цьому у сезоні 2017/18 сума поставок була майже $44 млн. (у 2020/21 на $10 млн. менше). 
Більш ніж удвічі зменшились продажі препаратів Bayer (Євро-Лайтнінг та Євро-Лайтнінг Плюс). 
У свою чергу, поставки Syngenta (Каптора та Каптора Плюс) у сезоні 2020/21 опустились нижче 
рівня 2018/19 (до $12,3 млн.). Тим часом, зросли продажі ALFA Smart Agro (на $0,7 млн. у 
порівнянні з 2019/20 та у 5 разів у порівнянні з 2017/18). Основний покупець – 
Укрлендфармінг. 

Більш ніж на третину зросли продажі гліфосатів. У формі ізопропіламінної солі лідером 
третій сезон поспіль залишається UKRAVIT (препарат Гліфовіт). До нього наближаються 
продукти брендів Агрохімічні технології, ALFA Smart Agro та Terra Vita, які також мали 
позитивну динаміку продажів. У калійній формі абсолютним лідером з часткою 38% 
залишається Bayer (основний препарат Раундап Макс). 

З окремих препаратів за сумою продажів на перше місце з четвертого піднявся 
фунгіцид Аканто Плюс від Corteva ($20,1 млн.). На відміну від попередніх сезонів, виробник 
постачав препарат напряму холдингам (основні покупці Укрлендфармінг, Кернел, Контінентал 
Фармерз Груп та Астарта). У попередніх сезонах продажі здійснювались через дистриб’юторів. 

Ще один продукт від Corteva (гербіцид Геліантекс) продемонстрував найкращу 
динаміку серед найбільш продаваних препаратів. Його поставки зросли більше ніж удвічі та 
за другий сезон після виходу на ринок досягли $14,1 млн. Геліантекс мав найбільшу 
середньозважену ціну за літр ($336, норма витрат 0,045 л/га) та максимальний приріст ціни 
серед топ-10 гербіцидів (+5%). Основними постачальниками препарату були Спектр-Агро 
($3,1 млн.) та Ерідон ($2,5 млн.). 

Серед інсектицидів продовжує падіння продажів лідер ринку за сумою поставок 
Кораген (з 9 до 8,1 млн. дол.). А найбільший приріст з топ-10 мав Галіл від ADAMA (+69%). 
Поставки останнього здійснювались як напряму від виробника (ключовий покупець – Дніпро 
Агро Груп), так і через дистриб’юторів (основні з них – Агро Експерт та АГРІІ). 

Середньозважена ціна у порівнянні з попереднім сезоном знизилась на 2,5%, до 
$11,72 за літр. Найбільше падіння ціни з топ-10 брендів мав Avgust (-16%). Зокрема, з десятки 
найпродаваніших препаратів суттєво втратили в ціні Мілонга (-15%), Міура (-14%) та Колосаль  

(-10%). 

Лише два бренди з топ-10 продемонстрували зростання середньозваженої ціни – 
Corteva (+21%) та DEFENDA (+4%). Результат першої обумовлений збільшенням поставок 
препарату з високою ціною Геліантекс та зростанням ціни на Белкар (+14%) та Танос (+10%). У 
DEFENDA найбільше виросли в ціні з основних препаратів Престо (з 16,68 до 18,96 дол. за л.) 
та Сора-Нет (з 5,09 до 5,67 дол. за л.). 
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Абсолютним лідером серед постачальників на споживачів залишається Ерідон. 

На друге місце за сумою продажів вийшов Спектр-Агро, який демонстрував стабільний 
темп приросту останні три сезони. Поставки дистриб’ютора зросли на 30% і сягнули майже 
$100 млн. Найбільшими покупцями Спектр-Агро були компанії холдингів Агро-Експрес-Сервіс 
($5,5 млн.) та Кернел ($5,4 млн.). 

У регіональному вимірі більшість закупівель здійснили компанії, зареєстровані у Києві 
– зокрема, агрохолдинги Укрлендфармінг, Астарта, Агропросперіс та ін. Серед областей 
максимальні поставки як і у попередніх трьох сезонах були на господарства Вінниччини. При 
цьому їх сума зросла з 77 до 89 млн. дол. Лідером закупівель залишається Укрпромінвест 
($10,9 млн.). Також значні витрати на ЗЗР мали представники холдингів Епіцентр К ($3,2 млн.) 
та Зелена долина ($2,6 млн.). 

Найбільш позитивною динаміка закупівель була у споживачів з Одеської області. 
Поставки на компанії регіону зросли з 50 до 77 млн. дол. Основними покупцями у регіоні були 
СФГ "КОЛОС", ТОВ "АГРО ПІВДЕНЬ - 1" та СТОВ "ПІВДЕНЬАГРОПЕРЕРОБКА". У всіх трьох 
компаній ключовим постачальником був Ерідон. 

Серед агрохолдингів лідером закупівель був Укрлендфармінг, поставки на який 
збільшились більш ніж удвічі (до $31,4 млн.). При цьому змінився період закупок. Якщо у 
попередньому сезоні абсолютна більшість поставок здійснювалась у березні та квітні, то у 
сезоні 2020/21 – у жовтні та листопаді 2020 р., а також серпні та вересні 2021 р. Відповідно, 
висока динаміка може бути частково обумовлена закупівлями продуктів на наступний сезон. 

Поставки на Кернел у сезоні 2020/21 склали 27,1 млн. дол. Найбільші витрати були 
здійснені на препарати з діючими речовинами s-метолахлор+тербутилазін (Преміум Голд, 
Примекстра ТZ Голд) та ацетохлор (Кратос, Харнес, Основа). Основним постачальником на 
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Кернел був дистриб’ютор Спектр-Агро, який збільшив продажі на холдинг з 1,7 до 5,4 млн. 
дол., зокрема, за рахунок переходу поставок препаратів Bayer від ТД Насіння. 

МХП збільшив закупівлі на 6%, до $23,7 млн. Найбільші витрати холдингу були пов’язані 
із закупівлею фунгіциду від BASF Піктор (боскалід+дімоксістробін, $2,5 млн.). При цьому якщо 
у попередньому сезоні основним постачальником препарату була Полетехніка, то у сезоні 
2020/21 – Ерідон і АгроРось. В цілому, МХП збільшив частку закупівель у Ерідона (з 27% до 
31%) та ЛНЗ (з 7% до 12%). У свою чергу, по 3 в. п. втратили Сингента (20%) та Август-Україна 
(10%). 

Суттєво зросли поставки ЗЗР у грошовому вимірі на Астарту – до $15,2 млн. (+18%). 
Максимальна сума закупівель – препарати для захисту цукрового буряка з діючою речовиною 
метамітрон ($1,8 млн.). Серед них холдинг закупив Голдікс, Митрон, Пілот та Голтікс Голд. У 
порівнянні з попереднім сезоном Астарта збільшила прямі закупівлі ЗЗР від Укравіт Агро ($2,8 
млн.) та Кортеви ($1 млн.), а також відновила поставки від АГРІІ ($1,5 млн.) і наростила від Нор-
Ест Агро ($1 млн.). У свою чергу, холдинг зменшив закупівлі у дистриб’юторів Ерідон (з 2,8 до 
2 млн. дол.) та АгроРось (з 2,3 до 1,4 млн. дол.). 

У розрізі брендів найбільші зміни у порівнянні з попереднім сезоном відбулись у 
холдингів Укрпромінвест та Агро-Експрес-Сервіс. Перший збільшив частку закупівель 
продуктів Bayer (до 21%), Syngenta (16%) та Stefes (15%), зменшивши частку BASF (до 9%) та 
ADAMA (7%), які у попередньому сезоні займали перші дві сходинки. АЕС у свою чергу 
зменшив закупівлі препаратів ADAMA, збільшивши закупівлі продуктів BASF, Stefes та UPL. 

 

Мінеральні добрива 

Застосування в технології вирощування сільськогосподарських культур мінеральних 
добрив є важливою складовою в боротьбі з дефіцитом поживних речовин в процесі росту і 
розвитку рослини. 

Лише забезпечення необхідними поживними речовинами в потрібний для рослини час 
здатне забезпечити високу якість сільськогосподарської продукції.  

За даними численних вітчизняних і закордонних наукових установ застосування 
мінеральних добрив забезпечує одержання 30-40% приросту урожайності. Торгівля 
мінеральними добривами є вагомою частиною бізнесу Компанії.  

На зростання цін на мінеральні добрива значний вплив мали світова політика й 
економіка. Ключові ролі в яких зіграли Росія та Китай. Як відомо, для більшості азотних добрив 
навіть тих, що виробляються в Україні, сировиною є продукція з РФ. Санкції з нашого боку та 
економічний тиск з їхнього, зростання цін на газ, який становить до 80% собівартості 
виробництва добрив, — усе це спричинило дефіцит сировини та подальше підвищенням цін 
на кінцевий продукт. 

Ближче до осінньої посівної українські аграрії з подивом та острахом слідкували за 
прайсами азотних добрив на ринку. Взагалі-то поступове зростання почалося ще в кінці 2020-
го, але з весняною посівною ще якось упорались, а от у другій половині 2021-го цінові стрибки 
спостерігались мало не щодня. 

У результаті, за деякими даними, упродовж року ціна на КАС зросла на 300%, на аміачну 
селітру на 240%, на карбамід на 210%, на сульфат амонію на 190%. 

Під кінець року прайси по цих позиціях у середньому становили: 
- карбамід — 32 000 грн/т, 
- КАС 32 — 26 500 грн/т, 
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- аміачна селітра — 28 000 грн/т.  
Більші компанії, у яких завжди є вільні обігові кошти (плюс вони зазвичай закуповують 

гуртові партії), бачачи тенденцію, ще встигли закупитись заздалегідь. Але все одно 
замислювались над певним коригуванням технологій. 

Для менших підприємств така ситуація, можна сказати, катастрофічна. Дехто говорить, 
що взагалі не вноситиме добрив. Дехто шукає інші способи живлення, коригує сівозміну. Але 
вже й так зрозуміло, що через різке здорожчання добрив в агросезоні 2022 аграрії внесуть їх 
значно менше. Як констатують фахівці Національної академії аграрних наук, ця ситуація 
призведе до зменшення валового врожаю щонайменше на 15%, а за несприятливих погодно-
кліматичних умов — на 20%. 

Зміна позиціонування керівництвом Спектр-Агро щодо мінеральних добрив у 
загальному портфелі продажів, збільшивши інвестування у даний напрямок бізнесу, сприяло 
переходу до більш активних продажів. Слідуючи трендам 2021 року наша компанія займалась 
розширенням співпраці із вітчизняним виробниками та трейдерами, продовжила співпрацю 
із іноземними компаніями-виробниками мінеральних добрив у сфері закупівлі та імпорту 
добрив, що у загальному збільшило обсяг продажів як окремими представництвами ТОВ 
«СПЕКТР-АГРО», такі компанії вцілому.   

За 2021 рік гарно себе показали у роботі наші партнери: ВВМ ТРЕЙДІНГ, УТК 
ХИМАЛЬЯНС, САНАГРО УКРАЇНА, ХІМ-ТРЕЙД, АГРОХІМТРЕЙДІНВЕСТ, АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ, 
НАШ КОВЧЕГ. 

Посівний матеріал:  

Сума поставок насіння за період з липня 2020 р. по червень 2021 р. склала $971 млн., 
що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Продажі насіння кукурудзи 
та соняшнику зменшились на 2% та 1% відповідно, проте вони залишались більшими, ніж у 
попередніх двох сезонах (2017/18 та 2018/19). Майже на чверть знизилась сума поставок 
озимого ріпаку. У свою чергу, продажі насіння цукрового буряка збільшились на 18% після 
падіння у попередніх двох сезонах. Серед інших основних культур зросли поставки насіння 
озимої пшениці, сої та жита. 
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Кукурудза 

Обсяг поставок насіння кукурудзи зменшився на 2,5% до 4 млн. пос. од. Приблизно на 
стільки ж зменшились поставки у грошовому вимірі – до $454 млн. При цьому падіння 
продажів мали гібриди більш пізньої групи стиглості. Так, серед основних ФАО (з поставками 
від $1 млн.) найбільший від’ємний приріст мали ФАО 440 (-34%), 430 (-50%), 380 (-29%), 360 (-
41%) та 330 (-28%), а позитивний – ФАО 250 (+25%), 280 (+27%), 290 (+30%), 300 (+39%) та 320 
(+32%). 

 

Лідером серед брендів залишається DEKALB, поставки якого збільшились на 1% у 
натуральному вимірі, до 1 млн. п. о. У той же час, у грошах сума продажів бренду зменшилась 
на 8%, до $163,7 млн. Основну частку поставок мали гібриди з індексом ФАО 320 (23%, з них 
основний ДКС3939). Найбільший приріст мали гібриди з ФАО 280 (частка зросла з 11% до 18%), 
а зменшення продажів – з ФАО 360 (з 8% до 4%). 

Pioneer залишається на другій сходинці рейтингу брендів. Зменшення поставок на 1% у 
натуральному вимірі перевершувало загальноринковий тренд, в результаті чого частка бренду 
на ринку насіння кукурудзи зросла до 20,5%. Третій сезон поспіль зростають продажі гібридів 
Pioneer з ФАО 320 (основний гібрид – П9234), 290 (П8812) та 300 (П8816). У свою чергу, 
мінімуму досягли гібриди з індексом ФАО 330 ($13 млн., основне падіння по гібриду П9175) та 
360 ($9 млн., П9241). 

З п’ятірки брендів стабільне зростання частки ринку протягом останніх трьох сезонів 
демонстрував KWS: посезонно 4,6% - 5,2% - 5,9% - 6,4% (у натуральному вимірі). Лідерами 
продажів залишаються гібриди КВС 2370 та Керберос, проте сума їх поставок зменшилась 
після досягнення максимуму у попередньому сезоні (з 4,8 до 4,6 та з 5 до 4,5 млн. дол. 
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відповідно). Серед нових гібридів найбільші продажі мали КВС Акустика ($902 тис.) та КВС 
Рікардо ($656 тис.). 

RAGT продемонстрував найбільший приріст з топ-10 брендів. У натуральному вимірі 
продажі гібридів бренду зросли на 29% (зі 113 до 146 тис. п.о.), а у грошовому – на 40% (з 11,8 
до 16,6 млн. дол.). Найбільш популярний гібрид РЖТ Ліпеккс мав зростання у 2,2 рази – з 1,5 
до 3,3 млн. дол. Також збільшились поставки продуктів РЖТ Маккстак, РЖТ Інедіккс (на $0,8 
млн.), РЖТ Занеттіккс (на $0,7 млн.), РЖТ Гімалаяккс, Макксалія (на $0,6 млн.). 

Середньозважена ціна суттєво не змінилась і склала $114,21 за п. о. При цьому з топ-
10 брендів у першої п’ятірки спостерігався тренд зниження ціни (за винятком LG Seeds), у 
другої – підвищення. Найбільше зниження ціни було у DEKALB та KWS. У першого майже всі 
гібриди продемонстрували падіння ціни, у KWS динаміка була більш різноспрямованою, проте 
два основних продукти зменшились у ціні (КВС 2370 зі 114 до 112 дол. за п. о., Керберос – зі 
123 до 115 дол.). Максимальне зростання ціни з топ-10 мали бренди Euralis Semences та MAS 
Seeds (+21%). У Euralis подорожчали всі гібриди з топ-25, крім ЕС Фарадей та ЕС Мілорд. У MAS 
збільшилась ціна на всі топ-5 продуктів, які займали більше 80% продажів бренду. 

Серед окремих гібридів усіх брендів лідером продажів у грошовому вимірі другий 
сезон поспіль залишається ДКС3939. Сума його поставок мала стабільний приріст (посезонно: 
18,6 – 19,8 – 20,3 – 22,7 млн. дол.). Закупівлі гібриду збільшили покупці, зареєстровані у 
Київській, Черкаській та Сумській областях (серед основних регіонів поставок). У свою чергу, 
зменшились продажі на споживачів у Полтавській, Чернігівській та Хмельницькій обл. 

Суттєвий приріст поставок сезон до сезону мав гібрид П8816 від Corteva: 5,6 – 7,2 – 13,3 
– 17,3 млн. дол. На відміну від ДКС3939, найбільше зростання закупівель прийшлось на 
покупців з Чернігівщини, Полтавщини та Хмельниччини. У свою чергу, суттєво зменшились 
продажі у Київській області (з 2,1 до 1,2 млн. дол.). 

Максимальне зростання з десятки гібридів мав ще один продукт бренду Pioneer П9234, 
продажі якого зросли у 2,8 разів, до $11,2 млн. Основна частка поставок прийшлась на 
споживачів з Київської, Вінницької та Полтавської областей. 
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Лідером серед постачальників другий сезон поспіль, після переходу на прямі поставки, 
залишається Кортева. ЛНЗ, незважаючи на падіння продажів на 15%, залишився на другому 
місці рейтингу постачальників. Суттєво наростив продажі Ерідон, досягнувши максимуму за 
всі 4 сезони.  

У регіональному вимірі, незважаючи на зменшення закупівель на 12%, першу сходинку 
займає Чернігівська область ($57,4 млн.). Компанії, зареєстровані у регіоні, надавали перевагу 
середньостиглим гібридам із ФАО 320, сума поставок яких зросла з 10 до 10,2 млн. дол. З них 
найбільш популярним був ДКС3939 бренду DEKALB ($6,6 млн.). Найбільшим покупцем у 
регіоні, як і у попередніх сезонах, був Кернел ($11,1 млн.). 

Максимальне зростання з топ-10 регіонів мала Тернопільська область – поставки у 
регіон зросли на 41% (з 12,7 до 17,9 млн. дол.). Як і на Чернігівщині, спостерігається зростання 
закупівель гібридів з ФАО 320 різних брендів. Зокрема, ДКС3939 (з 369 до 895 тис. дол.), П9234 
(з 88 до 772 тис. дол.), РЖТ Інедіккс (з 7 до 192 тис. дол.). Найбільшими покупцями у 
Чернігівській області були представники Контінентал Фармерз Груп, Агропродсервіс та 
Кернел. При цьому всі вони збільшили закупівлі у порівнянні з попереднім сезоном. 

Падіння закупівель спостерігається у Кіровоградській області – поставки на компанії 
регіону зменшились на третину та досягли мінімуму за 4 останні сезони ($21,8 млн.). Лідером 
закупівель залишається Кернел, проте поставки на холдинг знизились з 3,9 до 2,6 млн. дол. А 
найбільший від’ємний приріст продемонструвала Агровіста, яка зменшила суму закупівель з 
2,7 до 0,9 млн. дол. 

Лідерами серед покупців насіння кукурудзи залишаються МХП та Кернел. При цьому, 
на відміну від попередніх трьох сезонів, перше місце зайняв МХП. Як і раніше, холдинг 
надавав перевагу гібридам DEKALB, проте їх частка зменшилась з 73% до 66%. У свою чергу, 
МХП збільшив закупівлі продуктів Pioneer – з 6% до 12% (основні гібриди – П8816, П8307 та 
П8812). 

Друге місце за сумою закупівель займає Кернел. Поставки на нього зменшились на 
31%, до $26,9 млн. Як і МХП, Кернел найбільше купував гібридів DEKALB та Pioneer і частка 
другого зросла (з 16% до 19%). Основні продукти – ДКС3939 ($4,4 млн.), ДКС4351 ($3,9 млн.), 
ДКС4608 ($2,8 млн.), П9241 та ДКС3969 ($2,3 млн.). 

Соняшник 

Поставки соняшника у сезоні 2020/21 склали 2,8 млн. п. о., що на 2,3% більше, ніж за 
аналогічний період попереднього року. При цьому у грошовому вимірі сума продажів 
виробників та основних дистриб’юторів зменшилась на 1,5% до $366 млн. 
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Основну частку ринку, як і у попередніх сезонах, займає Syngenta (45% у грошовому та 
41% у натуральному вимірі), більш ніж удвічі випереджаючи своїх найближчих переслідувачів. 
При цьому обсяг поставок гібридів бренду збільшився на 5% і склав 1,1 млн. п. о. Основними 

покупцями продуктів Syngenta залишаються агрохолдинги Кернел, Агропросперіс та МХП. 

На другому місці LG Seeds, проте його продажі впали на 5%, в результаті чого бренд 
втратив частку ринку з 18,6% до 17,3% у натуральному вимірі. У порівнянні з попереднім 
сезоном зменшили поставки гібридів LG Seeds Полетехніка (з 15,4 до 10,8 млн. дол.) та Бізон-
Тех (з 12,9 до 7,7 млн. дол.). У свою чергу, збільшились продажі від дистриб’юторів Ерідон (з 
12,9 до 15,1 млн. дол.) та АГРІІ (з 6,3 до 10,1 млн. дол.). 

Найбільший приріст продажів з топ-10 брендів мав MAS Seeds. Його поставки зросли 
на 44% у натуральному та 39% у грошовому вимірах. Зокрема, збільшились прямі продажі від 
МАС Сідс Україна (основні покупці – Агропросперіс та Кернел). Також зросли поставки від 
дистриб’юторів 

Агросем та Ерідон на тлі відсутності продажів ТД Насіння та зменшення від Бізон-Тех. 

Середньозважена ціна у порівнянні з сезоном 2019/20 зменшилась на 3,7% та склала 
$129,54 за п. о. Найбільше падіння мала ціна продажу гібридів Corteva (як Pioneer, так і 
Brevant). Зокрема, на найбільш продавані продукти П64ЛЕ25 (зі 151 до 126 дол.), ПР64Ф66 (зі 
140 до 113 дол.), П64ЛП130 (зі 158 до 144 дол.), П64ГЕ118 (зі 155 до 128 дол.) та П64ЛЕ99 (зі 
154 до 122 дол.). Лише два бренди з топ-10 продемонстрували зростання середньозваженої 
ціни – Euralis Semences та RAGT. Обидва на 8%. У Euralis всі топ-10 гібридів збільшились у ціні 
(в тому числі лідер ЕС Белла – зі 115 до 127 дол.). У RAGT найбільший вплив мало зростання 
ціни на основний продукт РЖТ Волльф – зі 104 до 116 дол. за п. о. 
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Третій сезон поспіль серед окремих гібридів лідером продажів залишається НК Конді 
від Syngenta. Проте сума його продажів втретє зменшується (посезонно: 27,6 – 25,3 – 23,2 – 
19,6 млн. дол.). Зокрема, зменшились поставки гібриду на Агропросперіс (з 4,3 до 1,7 млн. 
дол.), а також на інші лідери закупівель Кернел (з 1,6 до 1,1 млн. дол.) та МХП (з 2,5 до 2,1 млн. 
дол.). Усі вони купували НК Конді напряму у Сингенти. 

На відміну від лінолевого НК Конді, високоолеїновий гібрид Syngenta СИ Експерто 
демонстрував збільшення продажів третій сезон поспіль (8,9 –10,6 – 15,8 – 16 млн. дол.). Як і 
у попередніх сезонах, основну частку закупівель займав Кернел (38%). Серед нових великих 
покупців –Укрлендфармінг, який купив НК Конді на $733 тис. 

Найбільший приріст продажів з топ-10 мав середньоранній HTS-гібрид Сузука (також 
від Syngenta), виведений на ринок у 2019 р. Найбільшими покупцями продукту були ПАЕК 
($225 тис.), МХП ($167 тис.), Агропросперіс ($160 тис.) та Нібулон ($143 тис.). З них ПАЕК 
купував його через Ерідон, а решта – напряму у Сингенти. 

 

Лідером постачання насіння соняшнику залишається Ерідон, який відіграв падіння 
попереднього сезону та збільшив продажі. Кортева після переходу на прямі поставки у 
попередньому сезоні, збільшила продажі на 13%. Серед інших постачальників з топ-10 зросли 
продажі дистриб’юторів АГРІІ (+15%) та АгроРось (+6%). Проте для обох було характерним 
падіння поставок у попередньому сезоні (2019/20). АГРІІ продавав переважно продукти 
бренду LG Seeds (частка зросла з 48% до 67%), а АгроРось –Syngenta (частка зросла з 79% до 
85%). 

У регіональному вимірі відновила лідерство Дніпропетровська область, поставки на 
покупців якої суттєво не змінились ($36,7 млн.). Як і у попередніх сезонах, компанії регіону 
надавали перевагу гібридам LG Seeds, частка яких склала 29% (найпопулярніший – 
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середньоранній ЛГ59580). 28% склали закупівлі продуктів Syngenta (основні гібриди – Сузука, 
Алькантара, СИ Ласкала), 21% - Euralis Semences (ЕС Белла, ЕССавана), 15% - Pioneer (ПР64Ф66, 
П64ЛЕ25, П64ЛП130). 

Третій сезон поспіль зросли продажі на компанії, зареєстровані у Харківській області 
(30,3 – 31,9 – 34,5 – 36 млн. дол.). Як і раніше, в регіоні домінували гібриди Syngenta, проте 
частка бренду зменшилась з 35% до 29%. У свою чергу, зросла частка LG Seeds (з 23% до 24%) 
та Pioneer (з 13% до 19%). З окремих гібридів перевага надавалась ЛГ59580 ($3 млн.). 

Продажі на споживачів із Кіровоградщини після різкого зростання у сезоні 2019/20 
відкотились до рівня попередніх сезонів ($31 млн.). Частка поставок Syngenta зросла до 40%, 
LG Seeds – впала до 28%, а Euralis Semences – зросла до 12%. З окремих основних гібридів 
збільшились витрати на закупівлю СИ Купава (з 1,1 до 1,6 млн. дол.) та Сузука (з 0,7 до 1,3 млн. 
дол.). 

Найбільші витрати на закупівлю насіння соняшника здійснив Кернел – $9,6 млн., що на 
5% менше, ніж у попередньому сезоні. Найбільшу частку закупівель холдингу як і у сезоні 
2019/20 склав високоолеїновий середньостиглий гібрид СИ Експерто (63%, $6,1 млн.). Також 
збільшились поставки на Кернел продуктів СИ Діамантіс ($792 тис.), МАС 86ОЛ ($573 тис.) та 
Суміко ($207 тис.). 

Агропросперіс зменшив закупівлі на 20%, до $9,3 млн. Як і Кернел, АП надавав перевагу 
гібридам Syngenta, з яких найбільшу частку склали Тутті ($3 млн.) та НК Конді ($1,7 млн.). У 
порівнянні з попереднім сезоном холдинг суттєво зменшив закупівлі П64ГЕ118 (з 2,1 до 0,6 
млн. дол.). 

З топ-10 холдингів найбільше зростання закупівель мав Harveast (+35%). Зокрема, 
зросли поставки на холдинг гібридів Euralis Semences (з 662 до 994 тис. дол.), Pioneer (з 307 до 
377 тис. дол.) та Syngenta (з 14 до 343 тис. дол.). Найбільші витрати були здійснені на закупівлю 
високоолеїнового середньораннього гібриду ЕС Агроматік ($341 тис., прямі поставки від 
Євраліс Семенс). 

 

Ріпак озимий 

За період з липня 2020 р. по червень 2021 р. від основних дистриб’юторів та виробників 
було поставлено 293 тис. п. о. насіння озимого ріпаку на суму $42 млн. Це на 22,9% менше, 
ніж за аналогічний період попереднього року (у грошовому вимірі – на 23,7%). 
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Для ринку в цілому характерним було падіння продажів брендів-лідерів при зростанні 
поставок брендів з меншою часткою ринку. Так, чотири найбільших виробники (NPZ-LEMBKE, 
DSV, DEKALB, LG Seeds) продемонстрували від’ємний приріст, а бренди, що замикають десятку 
лідерів (SAATBAU, Euralis Semences, KWS, BASF), навпаки, показали зростання продажів. 

Найбільше падіння поставок мав лідер (NPZ-LEMBKE). Продажі гібридів бренду у 
натуральному вимірі зменшились одразу на 48% (зі 118 до 62 тис. п. о.), до найменшого 
показника за останні чотири сезони. Зокрема, обсяг поставок двох основних гібридів Шерпа 
та Мерседес впав з 23 до 10 та з 18 до 10 тис. п. о. Ще більше падіння мали інші продукти з топ 
п’ятірки (Рохан, Ксенон та Трумпф). 

Продажі DSV також зменшились, однак не так суттєво, як NPZ-LEMBKE (на 16% у 
натуральному та 11% у грошовому вимірі). Завдяки цьому бренд збільшив частку ринку на 3 в. 
п. (з 17,6% до 20,6% у грошах). Найбільш продаваними гібридами залишились Далтон ($1,7 
млн.) і Даріо ($1,6 млн.). 

З нових продуктів – Домінатор ($785 тис.) та Темптейшн ($482 тис.). 

Максимальне зростання з топ-10 брендів мав KWS. У натуральному вимірі його 
поставки зросли на 18%, до 11 тис. п. о. Найпопулярнішим гібридом бренду залишається 
Гибрірок (62% загального обсягу поставок). На друге місце вийшов новий гібрид Умберто КВС 
(1,4 тис. п. о. на $190 тис.). 

Середньозважена ціна знизилась на 1,1% до $142,78 за п. о. Найбільше падіння з топ-
10 мав Brevant Seeds (-14%). Усі основні гібриди бренду впали в ціні. Зокрема, ПТ200 КЛ зі 168 
до 139 дол. за п. о., ПР44Д06 зі 133 до 128 дол., ПР46В21 зі 152 до 111 дол. Максимальне 
збільшення середньозваженої ціни мав SAATBAU (+10%). Майже всі продукти бренду виросли 
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в ціні, серед яких Кларус зі 135 до 150 дол., Мемфіс зі 129 до 140 дол., Граф зі 123 до 139 дол. 
за п. о. 

Лідером серед окремих гібридів став ДК Ексепшн від DEKALB. Продукт став постачатись 
з попереднього сезону і тоді зайняв лише 11-ту сходинку. Основними постачальниками ДК 
Ексепшн були Ерідон та Монсанто. Напряму у виробника продукт купували Контінентал 
Фармерз Груп ($165 тис.), Кернел ($151 тис.), МХП ($125 тис.), Агропросперіс ($68 тис.) та 
Епіцентр К ($7 тис.). 

Друге місце зайняв гібрид LG Seeds Архітект, який у попередньому сезоні був лише на 
16-й сходинці. Сума продажів гібриду склала $1,8 млн. З них найбільше поставив Бізон-Тех 
($416 тис.), а також два нових у порівнянні з попереднім періодом постачальники Полетехніка 
($323 тис.) та АГРІІ ($320 тис.). Основним покупцем залишився Контінентал Фармерз Груп ($151 
тис.). 

З основних гібридів, які продавались протягом усіх чотирьох сезонів, найбільше 
зростання мав ДК Ексторм ($935 тис., на рівні сезону 2017/18). Якщо раніше більшість поставок 
здійснювались напряму від Монсанто Україна, то тепер найбільшими постачальниками стали 
Ерідон ($379 тис.), ЛНЗ ($205 тис.) та АгроРось ($109 тис.). 

 

На першу сходинку рейтингу постачальників піднявся Ерідон, завдяки менш суттєвому 
падінню продажів у порівнянні з лідером попередніх сезонів Спектр-Агро.  

Продажі Спектр-Агро зменшились на 23%, в результаті чого дистриб’ютор опустився на 
друге місце ($8,3 млн.). Основним покупцем залишається Контінентал Фармерз Груп, однак 
поставки на нього зменшились з 764 до 486 тис. дол. У свою чергу, зросли продажі Спектр-
Агро на Кернел (до $347 тис.), Вітагро ($221 тис.) та Епіцентр К ($208 тис.). З нових покупців – 
Астарта, яка закупила насіння озимого ріпаку на $163 тис. (NPZLEMBKE и DEKALB). 
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Найбільший приріст продажів мала Полетехніка – поставки дистриб’ютора зросли у 2,5 
рази.  

У регіональному вимірі, як і в попередньому сезоні, лідером закупівель залишилась 
Тернопільська область ($3,8 млн., -20%). Основний покупець у регіоні - Контінентал Фармерз 
Груп (36% від усіх закупівель). Холдинг купував насіння ріпаку у Спектр-Агро та Ерідона. 

На другому місці залишається Дніпропетровщина – на компанії регіону було 
поставлено насіння на суму $3,8 млн. (-16%). Лідерами закупівель у регіоні залишились 
Приват-Агрохолдинг та Дніпро Агро Груп, проте у порівнянні з попередніми сезонами вони 
помінялись місцями: перший зменшив закупівлі з 226 до 174 тис. дол., а другий з 369 до 136 
тис. дол. Приват-Агрохолдинг купував переважно у АГРІІ та Монсанто, а Дніпро Агро Груп – у 
Спектр-Агро та АгроРось. 

Найбільший приріст з основних регіонів мала Волинська область (+40%, до $2,3 млн.). 
Основними покупцями були господарства, що входять до холдингу Вілія – після різкого 
зменшення закупівель у сезоні 2019/20 поставки на нього відновились до максимального 
рівня ($404 тис.). З господарств, які також відновили свої закупівлі після перерви – ФГ "Західний 
Буг" ($111 тис.). 

Контінентал Фармерз Груп, незважаючи на зменшення закупівель на 26%, став лідером 
серед покупців ($1,4 млн.). Холдинг мав диверсифікований портфель брендів та 
постачальників: 27% гібридів NPZ-LEMBKE (постачальник – Спектр-Агро), 24% DSV (Ерідон та 
АГРІІ), 23% DEKALB (Монсанто та Ерідон), 17% LG Seeds (Полетехніка), 8% Brevant Seeds (Спектр-
Агро). З брендів зменшилась частка NPZ-LEMBKE, а збільшилась – DEKALB і LG Seeds. 

МХП суттєво зменшив закупівлі насіння озимого ріпаку (з 2,4 до 1 млн. дол.), в 
результаті чого опустився на друге місце. Основна частка від’ємного приросту пов’язана зі 
зменшенням поставок гібридів NPZ-LEMBKE, який у попередніх сезонах був лідером 
закупівель – з 961 до 114 тис. дол. На перші сходинки піднялись DSV ($357 тис., постачальники 
Ерідон та АГРІІ) та DEKALB ($222 тис., Монсанто). 

Агропросперіс залишився на третьому місці серед покупців. Поставки на нього 
зменшились з 1,6 до 0,9 млн. дол. 69% усіх закупівель – гібриди бренду DSV (у попередньому 
сезоні частка бренду складала лише 11%). 17% - DEKALB (було 32%), 7% - Syngenta (було 20%). 

 

Буряк цукровий 

Обсяг поставок буряка цукрового збільшився на 1,1% до 289 тис. п. о., а у грошовому 
вимірі – на 18,4% до $33 млн. При цьому позитивний приріст у грошах був характерним для 
всіх основних брендів. 
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Лідером, незважаючи на зменшення продажів у натуральному вимірі на 3%, третій 
сезон поспіль залишається KWS (99 тис. п. о. на $16,1 млн.). 

Частка прямих поставок КВС-Україна склала 63% (основні покупці – Укрпромінвест, 
Україна-2001 та Астарта). Серед дистриб’юторів найбільші продажі гібридів KWS мав Агро 
Експерт ($4,3 млн., більше половини з яких на Західний Буг). 

SESVanderHave після суттєвого падіння поставок у сезонах 2018/19 та 2019/20 
продемонстрував найбільший позитивний приріст серед п’ятірки брендів (+22% у 
натуральному та +37% у грошовому вимірі). Головним постачальником бренду залишається 
ЛНЗ, який продав споживачам насіння цукрового буряка на $4,1 млн. (більше половини з них 
на Астарту). Другим дистриб’ютором був АГРІІ, який поставив SESVanderHave на $1,4 млн. 
(основний покупець - Панда). 

Суттєво зросли також продажі гібридів Strube – з 4,4 до 5,2 млн. дол. Майже всі 
поставки здійснювались каналом прямих продажів, а основними покупцями залишились 
Агро-Експрес-Серівс та Світанок. 

Середньозважена ціна зросла на 17,1%, до $112,92 за п. о. Даний тренд був 
характерним для всіх основних брендів. Найбільше з них збільшилась ціна у KWS (+28%), на 
всі продукти. Зокрема, на Смарт Джоконда з 277 до 310 дол., Смарт Популяра з 255 до 313 
дол., Акація з 82 до 94 дол., Рекордіна з 91 до 109 дол. за п. о. 

За сумою продажів на перше місце вийшов гібрид Смарт Джоконда КВС. Його поставки 
зросли з 564 тис. до 2,4 млн. дол. Зокрема, збільшились поставки на Укрпромінвест ($577 тис.), 
Україна-2001 ($400 тис.), а також після перерви гібрид почав купувати Вітагро ($353 тис.). На 
перші два КВС постачав продукт напряму, а Вітагро купував його у Агро Експерт. 
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Смарт Популяра КВС зайняв друге місце за сумою поставок, які залишились на рівні 
$2,4 млн. З них більше половини продажів – прямі поставки на Укрпромінвест. На другому 
місці I&U GROUP, однак холдинг зменшив закупівлю гібриду вдвічі – до $132 тис. 

З нових гібридів у десятку продажів увійшов Смарт Бріга КВС ($930 тис.). Основними 
покупцями були холдинги Західний Буг ($389 тис., постачальник Агро Експерт), Укрпромінвест 
($236 тис., КВС-Україна) та Україна-2001 ($230 тис., КВС-Україна). 

КВС-Україна залишається лідером постачання на споживачів. Прямі продажі виробника 
зросли на 17% та склали $10,1 млн. Найбільш продаваними були гібриди Смарт Популяра ($1,8 
млн.), Акація ($1,5 млн.) та Смарт Каледонія ($1,4 млн.). А основний покупець – Укрпромінвест 
(збільшив закупівлі до $4,7 млн.). 

На другому місці за сумою поставок Штрубе Україна, продажі якого зросли з 4,3 до 5,2 
млн. дол. Найпопулярнішим гібридом залишається Вавілов, який зайняв 39% прямих поставок 
Штрубе. Головним покупцем компанії третій сезон поспіль був Агро-Експрес-Сервіс ($2,3 
млн.). 

Серед основних дистриб’юторів найбільше зростання продажів мав Спектр-Агро 
(+70%), який постачав продукти KWS. Основними покупцями компанії були Явір-АПК ($156 
тис.) та Аспік Груп ($123 тис.). Перший надавав перевагу гібриду Смарт Нарнія, другий – Смарт 
Джоконда. 

Вінницька область суттєво збільшила суму закупівель (+43%) та залишилась лідером 
серед регіонів. Ключовий покупець на Вінниччині – Укрпромінвеcт, на який прийшлось 74% 
поставок. Найбільший приріст серед регіонів мала Полтавська область (у 2,3 рази, до $1,2 
млн.). Основним покупцем у регіоні був Ланнівський цукровий завод, який купив насіння 
цукрового буряка у ЛНЗ на суму $439 тис. Компанія надавала перевагу SESVanderHave, з яких 
найбільшу суму витратила на закупівлю гібридів Вапіті, Федеріка, Хайленд та Скорпіон. 

На першу сходинку серед покупців вийшов Укрпромінвест, який збільшив суму 
закупівель на 41%, до $5,6 млн. Холдинг продовжував надавати перевагу гібридам KWS, частку 
яких збільшив з 80% до 84% (прямі поставки від виробника). Як і у попередньому сезоні, 
найбільші витрати були пов’язані із закупівлею гібриду Смарт Популяра ($1,4 млн.). 

Астарта практично не змінила суму, яку витратила на закупівлю насіння цукрового 
буряка. Як і раніше, холдинг найбільше купував гібридів SESVanderHave (у ЛНЗ), при цьому 
частка бренду зросла з 45% до 56%. Чверть закупівель залишилась за KWS, а з 6% до 16% 
зросла частка Strube (за рахунок зменшення поставок Florimond Desprez). 

Максимальний приріст з покупців мав холдинг Україна-2001 ($1,4 млн., +52%). 
Більшість гібридів – KWS (85%, на 5 в. п. більше попереднього сезону). При цьому якщо у сезоні 
2019/20 основні витрати були пов’язані з продуктами Дарія та Клеопатра, то у сезоні 2020/21 
– Смарт Джоконда ($400 тис.) та Смарт Бріга ($230 тис.). 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Сільськогосподарська техніка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сучасне сільське господарство неможливе без сучасних та ефективних засобів 

механізації. Сьогодні вітчизняний аграрій більше користується імпортною технікою – як новою, 
так і вживаною. Участь у ринку впливових гравців, які мають у своєму розпорядженні значні 
фінансові ресурси, зумовила зростання попиту на високотехнічну та високопродуктивну 
техніку іноземного виробництва. Великі агрохолдинги використовують переважно імпортну 
техніку, рівень якої суттєво перевищує вітчизняні аналоги. 

Об’єм ринку сільськогосподарської техніки в Україні на 2018 рік склав 1,1 млрд 
американських доларів (USD). У 2019 році сума продажів впала і становила 0,926 млрд  доларів 
(USD). А в 2020 році обсяги продаж досягли відмітки 0,941 млрд доларів (USD). За 2021 рік 
показники досягли відмітки в 1,5 млрд доларів (USD).   
Джерело: Дані інформаційного центру ECOSAP 

Як бачимо, динаміка продаж у 2021 році покращилась в порівнянні із 2020 роком, це 
обумовлено накопичувальним попитом, у фермерів виникла необхідність оновлення 
автопарку техніки, а 2020 рік не дав змоги це зробити в повному обсязі. І не зважаючи на кризу, 
спричинену наслідками поширення пандемії Covid-19, яка осягнула більшість економічних 
сфер та, буквально, штовхнула світову економіку в сплячий режим: це і падіння попиту на 
нафту, і вимушений локдаун в більшості країн, яка виникла на початку року  і триває досі, 
учасники ринку все таки купували нову техніку. 

Накопичені залишки техніки на складах у 2020 році, слугували додатковим фактором, 
який підштовхнув дистрибуторів продавати складську техніку на умовах клієнтів, що 
відповідно і сприяло збільшенню продаж у 2021 році. Якщо звернути увагу на дані статистики 
імпорту, вони відображають наступну інформація, імпорт техніки в 2021 році  склав 1,43 млрд. 
доларів (USD), в той час я імпорт за 2020 і 2019 роки складав 0,8 млрд доларів. 
Джерело: Дані інформаційного центру ECOSAP 
 В 2021 році можна було спостерігати наступний розподіл дистрибуції по торговим 
маркам/брендам виробників сільськогосподарської техніки. Так абсолютним лідером ринку 
із придбаної техніки являється торгова марка John Deer (частка ринку: 17,77% - 2021 рік, 20,85% 
- 2020 рік), на другому місці New Holland (частка ринку: 14,69% - 2021 рік, 13,44% - 2020 рік) і 
на третьому місці бренд Case (частка ринку: 8,15% - 2021 рік, 8,79%  – 2020 рік). 
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Україна 2021 рік, частка ринку дистрибуції сільськогосподарської техніки в розрізі 
брендів/торгових марок 

 

Джерело: Дані інформаційного центру ECOSAP 
 

 
Україна 2021 рік, частка ринку дистрибуції сільськогосподарської техніки  
Джерело: Дані інформаційного центру ECOSAP 
 

Інший показник, відображає ринок із точки зору категорій техніки по її призначенню. 
Основний продаж припадає на категорію тракторів, на другому місці зернозбиральна техніка, 
третє місце за посівною технікою (суцільний висів, просапні сівалки а також саджалки). 
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Україна 2021 рік, частка ринку дистрибуції сільськогосподарської техніки в розрізі категорій техніки 
по її призначенню 

 

 

Джерело: Дані інформаційного центру ECOSAP 

 

Динамика закупок техніки дистрибуторами 2021 р. 

 

 

 

 

Доля ринку Спектр-Аро 2021 р. 
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Доля ринку брендів, які ми представляємо на ринку 2021 р. 

 

 

Основними найбільшими користувачами сільськогосподарської техніки є Агрохолдинги, але 
найбільшими першими покупцями виступають лізингові компанії і банки, які вже через свої 
власні програми фінансування дану техніку передають в користування виробникам 
сільгосппродукції. 
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Для задоволення потреб сільськогосподарських виробників, наша компанія розширила 
продуктову лінійку, а саме в 2021 році розпочали співпрацю із двома новими європейськими 
постачальниками/виробниками якісної техніки, компаніями SAME DEUTZ-FAHR і DIECI. 

SAME DEUTZ-FAHR (надалі DEUTZ-FAHR) - є одним із провідних світових виробників 
тракторів, комбайнів та дизельних двигунів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Північній 
Італії, в Тревільйо (BG), в районі, де підприємство було засновано в 1927 році. Виробництво, 
продаж, післяпродажне обслуговування та розповсюдження запасних частин здійснюється 
вісьмома виробничими дільницями (в Європі та Азії), 12 дочірніми компаніями з продажу (в 
Європі та Азії), одним спільним підприємством у Китаї та одним у Росії, 155 імпортерами та 
більше 3100 дилерами по всьому світу. Стратегія компанії заснована на пропонуванні 
широкого асортименту продукції, на розширенні мережі збуту на ключових ринках і на ринках, 
що розвиваються. У SDF понад 4000 співробітників, і в 2020 році компанія зафіксувала дохід у 
розмірі 1146 мільйонів євро та EBITDA 9,5%. 

«Спектр-Агро» пропонує широку модельну лінійку тракторів Deutz-Fahr від 115 до 340 

к.с. Досить цікавою моделлю є AGROFARM 115G, який теоретично приходить на зміну МТЗ. 

Трактор виготовлений на заводі в Італії. Двигун чотирициліндровий фірми SDF Deutz із 

робочим об’ємом 4000 см3, обладнаний турбоінтеркулером. Максимальна потужність, яку 

видає цей двигун, становить 110 к.с. Максимальний крутний момент – 396 Нм, що дає змогу 

виконувати безліч сільськогосподарських операцій без втрати потужності. Базова модель 

обладнана 5-ступінчастою коробкою передач із трьома діапазонами, що в сумі дають 15 

передач переднього та заднього ходу. Як опція може бути встановлена коробка передач із 

дільником Hi-Lo. Таке поєднання розширює діапазон швидкостей до 30-ти переднього та 30-

ти заднього ходу. Вантажопідйомність навіски - 4800 кг. На тракторі встановлені розбірні 

колісні диски, що дають змогу регулювали ширину колії в межах від 1500 до 2130 мм.  

Для тих фермерів, хто хоче отримати надійний трактор, але за меншу ціну, ми 

пропонуємо дві моделі тракторів, які виготовлені на китайському заводі Deutz-Fahr. Це модель 

145-сильного трактора 6145W HD та 180-сильного 6180W PROFI.  Основними перевагами цих 

моделей є простота конструкцій в поєднанні з необхідними функціями. Обидві моделі мають 

4-ступінчасту механічну коробку передач, яка видає 24 передачі переднього та 12 передач 

заднього ходу. Вантажопідйомність задньої навіски становить 5500 кг – трактора 6145W HD та 

6850 кг – 6180W PROFI.  

Наступними в  продуктовому  портфоліо є трактори 6175 G AGROTRON та 6205 G 

AGROTRON. Модель 6175 G має номінальну потужність 171 к.с., 4-ступінчасту коробку передач 

та 5 ступенів Power Shift, що в сумі має 24 передачі переднього і 12 передач заднього ходу. За 

маси в 7300 кг вантажопідйомність задньої навіски сягає 9700 кг. Трактор 6205 G має 

потужніший силовий агрегат на 200 к.с., 5-ступінчасту коробку передач та шість ступенів Power 

Shift. Також на тракторі встановлені більші за типорозміром шини, що в поєднанні з потужним 

двигуном дають змогу виконувати різноманітні сільськогосподарські роботи.  

Трактор X720 DCR від Deutz це, без сумніву, польовий трудяга. Має двигун 260 к.с. 

Коробка передач 6-ступінчаста, яка має 40 передач переднього та 40 передач заднього ходу. 

Такий широкий вибір передач допомагає оптимально підібрати необхідну передачу 

відповідно до умов роботи й наявного обладнання, а також оптимізувати витрату палива. За 

загальної ваги трактора 10 500 кг вантажопідйомність задньої навіски становить 10 500 кг.  

Найбільшими тракторами нашого модельного ряду є AGROTRON 8280 та AGROTRON 

9340. Вони мають 268- і 316-сильний двигуни відповідно. Обидва обладнані автоматичною 

коробкою передач TTV TERRAMATIC. Трактор AGROTRON 8280 за загальної ваги 10200 кг має 
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вантажопідйомність навіски 11100 кг. AGROTRON 9340 має вагу 12000 кг та   

вантажопідйомність задньої навіски 12 000 кг, а передньої навіски – 5000 кг. 

Зернозбиральні комбайни представлені двома моделями. Це серія С6205 та С7206 TS.  

Серія С6205 – класичний клавішний комбайн, на якому встановлено шестициліндровий 

дизельний двигун Deutz TCD 2012, об’ємом 6000 см3. Номінальна потужність становить 211 

к.с. Агрегатується з зерновою жаткою 6,3 м із автоматичним контролем висоти зрізу. Похила 

камера із 3-ланцюговим приймальним транспортером. На комбайні встановлено електричний 

реверс похилої камери. Молотильний барабан має ширину 1270 мм та 600 мм у діаметрі, на 

якому встановлено 8 бичів, що дає змогу безперебійно працювати в складних умовах 

підвищеної вологості чи засміченості. Регулювання обертів молотильного барабана перебуває 

в межах 420–1250 об./хв. У базовій комплектації встановлено знижувальний редуктор 

молотильного барабана до 210 об./хв, а також запатентовану систему домолочування із 

двостороннім поверненням вороху на грохот. Це зменшує завантаженість молотильного 

барабана та, відповідно, травмованість зерна. П’ять клавіш соломотрясу закритого типу й 

двокаскадні решета в поєднанні з високопродуктивним вентилятором забезпечують високий 

ступінь очищення зерна. Зернозбиральний комбайн обладнано високопродуктивним 

вентилятором очищення із перехресним потоком, двосторонньою системою домолочування 

DRG із двостороннім поверненням вороху на грохот. Зерновий бункер ємністю 7000 л, 

швидкість вивантаження зерна – 70 л/с. 

С7206 Е3А Extra Power класичний клавішний комбайн, шість клавіш соломотрясу 

відкритого типу. На ньому встановлений дизельний двигун Deutz TCD 2013 L06 4V, 6 циліндрів 

об’ємом 7,2 л, паливна система common rail TIER III, потужність  – 269 kW/366 к.c. Зернова 

жатка завширшки 7,2 м та з автоматичним контролем висоти зрізу. Похила камера має 3-

ланцюговий приймальний транспортер і електричний реверс. Молотильний барабан 

шириною 1520 мм та 600 мм в діаметрі, 8 бичів із базовим регулюванням оборотів у межах 

420 – 1250 об./хв. Має такі технічні характеристики: турбосепаратор діаметром 590 мм, п’ять 

позицій налаштування від 25 до 65 мм, швидкість – 775 – 410 об./хв. Підбарабання на 15 

секцій, 121° кут обхвату, незалежне спереду та ззаду регулювання зазору підбарабання, 

напрямні пластини із зовнішнім керуванням. Монолітний грохот із двокаскадним попереднім 

просіювачем. Високопродуктивний вентилятор очищення з перехресним потоком. 

Двостороння система домолочування DRG, із двостороннім поверненням вороху на грохот. 

Зерновий бункер ємністю 9500 л, швидкість вивантаження зерна – 90 л/с. Паливний бак на 750 

л. Трансмісія гідростатична із чотирма механічними передачами. Закритий центр гідравлічної 

системи. Commander cab EVO II, кабіна оператора із базовим освітленням. Система CCM 

(комбайн контроль менеджмент) для управління та діагностики. Система опалення і 

кондиціонування. 

Італійська компанія DIECI (Дієчі) S.r.l. почала виробництво навантажувачів з 

телескопічною стрілою в 1982 році, протягом наступних десятиліть компанія активно 

розвивалася і зараз впевнено займає лідируючі позиції на світовому ринку телескопічних 

навантажувачів і навантажувачів з поворотною вежею. За останні 15 років успішної роботи 

компанія DIECI значно розширила асортимент пропонованого товару. Модельний ряд торгової 

марки DIECI включає в себе різноманітні види навантажувачів: від компактного «Агрі» до 

великогабаритного «Геркулеса» з вантажопідйомністю, що досягає 21 тонну, і високого 

«Пегасус» з поворотними баштами. У нашій країні багато моделей телескопічних 

навантажувачів DIECI користуються попитом і активно застосовуються в будівельній, 
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сільськогосподарській, комунальної та багатьох інших сферах.  Всі моделі телескопічних 

навантажувачів укомплектовані широким спектром змінного навісного обладнання, такого як 

люлька, крановий гак, лебідка, ківш, вила, платформи - всього понад 40 видів. Про 

телескопічних навантажувачах DIECI  

В даний час в модельному ряду телескопічних навантажувачів DIECI всього близько 110 

видів фронтальних навантажувачів, включаючи 5 моделей навантажувачів для 

сільськогосподарських робіт, 12 моделей навантажувачів з поворотною вежею. Збірка 

моделей проводиться з комплектуючих провідних світових виробників. Висота підйому 

вантажу моделі з максимальною робочою зоною досягає висоту підйому до 25 метрів, а 

діапазон вантажопідйомності - від 2,6 до 21 тонни. Всі навантажувачі торгової марки DIECI 

укомплектовані гідростатичним приводом повноповоротних коліс, які працюють згідно з 

формулою 4х4х4. Наявність реверсивної гідростатичної трансмісії з двоступеневою коробкою 

передач забезпечує широкий діапазон швидкості: в робочому режимі навантажувач здатний 

розвивати швидкість до 7 км / год, а в транспортному режимі - до 40 км / год.  Виробники 

телескопічних навантажувачів DIECI піклуються про зручність користувачів, тому кожна 

модель оснащена комфортною, вентильованою кабіною, яка відповідає всім стандартам 

безпеки ROPS, FOPS.  Телескопічні навантажувачі DIECI можуть бути обладнані широким 

спектром навісного обладнання (більше 40 видів) для будівництва, сільського та комунального 

господарства.  

В 2021 році компанія Спектр-Агро постачала в Україну 4 моделі навантажувачів. Це 

Runner 35.7, Agri Max 45.8, Agri Plus 40.7 та Agri Tech 35.7. Вантажопідйомність цих моделей 

становить від 3500 до 4500 кг за висоти підйому 7 та 8 м. Моделі обладнанні перевіреним і 

надійним 127-сильним двигуном FPT (Iveco). На них встановлені мости відомої фірми Dana та 

гідравлічна система BOSCH Rexroth. Моделі Runner 35.7 і Agri Max 45.8 обладнані 

гідростатичною коробкою передач, перевагою якої є плавність ходу переміщення та 

можливість використовувати педаль шагового ходу. На моделі Agri Plus 40.7 встановлена 

коробка Powershift, яка призначена для передавання більшого тягового зусилля. 

Навантажувач Agri Tech 35.7 має більше  функціональних можливостей та деякі відмінності. На 

цій моделі стоїть такий самий двигун, як і на попередніх моделях. Відмінністю є встановлення 

системи зменшення викиду відпрацьованих газів AdBlue, а також коробка Vario System, що 

поєднує в собі основні  пере- ваги як гідростата, так і Powershift. Особливою функцією є 

встановлений на передньому мосту циліндр для поперечного вирівнювання. Ця функція 

необхідна для частого використання навантажувача під час завантаження чи розвантажування 

піддонів на нерівній поверхні. Всі моделі мають комфортну кабіну, обладнану системою 

кондиціонування та опалення. Аналізуючи  модельний  ряд  представленої техніки, кожен 

фермер може зорієнтуватись і підібрати для свого господарства необхідний парк залежно від 

потреби та фінансових можливостей. 

 

1.3. Опис структури управління 

У 2021 році Компанія складалась з наступних структурних підрозділів: Адміністрації, 

Департаменту по роботі з ключовими клієнтами, Департаменту мінеральних добрив, 

Департаменту мікродобрив, Департаменту засобів захисту рослин, Департаменту насіння, 

Департаменту науково-технологічного забезпечення, Департаменту логістики та торгівлі 

СГП, Департаменту товарів для населення, Департаменту маркетингу, Департаменту 

бухгалтерського обліку та звітності, Департаменту фінансово-економічного забезпечення, 
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Департаменту інформаційних технологій, Департаменту юридичного та кадрового 

забезпечення, Департаменту техніки, Департаменту технічного сервісу, Департаменту 

запасних частин, Сервісного центру Центральний, Адміністративно-господарської служби.  

Також Компанія має наступні представництва: Вінницьке, Волинське, Дніпропетровське, 

Житомирське, Запорізьке, Івано-Франкіське, Київське, Кіровоградське, Лозівське, Луганське, 

Львівське, Миколаївське, Одеське, Полтавське, Рівненське, Сумське, Тернопільське, 

Харківське, Херсонське, Хмельницьке, Черкаське, Чернігівське. Представництво складається 

з керівника, менеджера з логістики, адміністратора з обліку та адміністрування, менеджера із 

збуту, також є комірники, вантажники, прибиральниці та охоронники.  

Кількість працівників Компанії станом на 31.12.2021 становить 453 особи.  

Компанія у своїй операційній діяльності повністю самодостатня, так як має в своєму складі 
директорів, бухгалтерів, які реєструють операції, і готують звітність компанії, юридичну 
службу. 

Органами управління Компанії є: 

 Загальні збори учасників; 

 Дирекція; 

 Ревізійна комісія. 

Вищим органом Компанії є Загальні збори учасників. Загальні збори учасників складаються з 
усіх Учасників або їх представників, скликаються за необхідністю. 

Загальні збори учасників обирають Голову зборів, який призначає Секретаря зборів. Загальні 
збори учасників скликаються Головою зборів. Позачергові Збори скликаються Головою зборів 
на вимогу: учасника, який володіє не менш ніж 10% голосів, виконавчого органу або ревізійної 
комісії. 

Загальні збори учасників уповноважені приймати рішення з будь-яких питань діяльності 
Компанії. Нижченаведені питання належать до виключної компетенції Загальних зборів 
учасників: 

 визначення основних напрямків діяльності Компанії, затвердження планів та звітів про 
їх виконання; 

 внесення змін та доповнень до Статуту; 

 зміна розміру Статутного капіталу; 

 встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; 

 затвердження звітів про діяльність Компанії, бюджету, фінансового плану, 
бухгалтерських звітів та інших планових і нормативних документів, що регулюють 
господарську та фінансову діяльність Компанії; 

 встановлення та затвердження розміру прибутку, який підлягає розподілу серед 
Учасників; 

 визначення порядку покриття збитків Компанії; 

 прийом до Компанії нових Учасників; 

 обрання та звільнення з посади Голови Загальних зборів учасників, членів Ревізійної 
комісії, Генерального директора, Фінансового директора, а також встановлення 
розміру їх винагороди, яка виплачується Компанією (якщо така винагорода має місце); 

 визначення форм контролю за діяльністю Дирекції, створення та визначення 
повноважень відповідних контрольних органів. Призначення аудиторів та визначення 
умов оплати їх послуг; 
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 винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 
Компанії; 

 вирішення питань про придбання Компанією частки Учасника; 

 затвердження оцінки вкладів Учасників, внесених в натуральній формі; 

 затвердження розміру резервного фонду Компанії та розміру щорічних відрахувань до 
цього фонду до набуття резервним фондом відповідного розміру; 

 винесення рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, 
філій та представництв Компанії; 

 прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Компанії, призначення 
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 

 виключення Учасника із Компанії; 

 розгляд інших питань, щодо яких, на думку Учасників, необхідне рішення Загальних 
Зборів Учасників. 

Виконавчим органом Компанії є Дирекція, до складу якої входять Генеральний директор та 
Фінансовий директор Компанії. 

Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Компанії в межах своїх повноважень. 
Дирекція підзвітна Зборам і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності 
Компанії та виконання доручених їй завдань та функцій. Дирекція компетентна та несе 
відповідальність за: 

 забезпечення виконання всіх планів діяльності Компанії, затверджених Зборами, а 
також за виконання всіх інших рішень Зборів; 

 виконання всіх завдань та функцій, покладених на неї Зборами, Установчим 
документом та контрактами; 

 прийом та звільнення персоналу Компанії згідно з політикою, визначеною Зборами 
відповідно до Законодавства. 

 подання на розгляд Зборів фінансових та інших документів, їх достовірність, відповідно 
до Статуту; 

 Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Компанії за 
виключенням питань, вирішення яких віднесено Установчим документом до 
компетенції інших органів Компанії. 

Генеральний директор є керівником виконавчого органу і організовує його роботу. 
Генеральний директор має право одноособово без довіреності: 

 укладати від імені Компанії договори, зовнішньоекономічні контракти, колективний 
договір та забезпечувати їх виконання; 

 діяти від імені Компанії; 

 представляти Компанію в державних, судових та інших органах; 

 представляти Компанію у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та 
фізичними особами; 

 видавати довіреності; 

 першого підпису фінансово-господарських документів; 

 видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання персоналу Компанії; 

 приймати на роботу та звільняти з роботи персонал Компанії; 

 виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності 
Компанії. 

Фінансовий директор має право одноособово без довіреності: 
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 діяти від імені Компанії; 

 представляти Компанію в державних, судових та інших органах; 

 підпису фінансово-господарських документів, а саме рахунків, актів виконаних робіт, 
податкових накладних, декларацій, та інших документів; 

 при відрядженні, відпустках, а також тимчасовій відсутності Генерального Директора 
виконувати функції керівника Дирекції одноособово. 

Контрольним органом Компанії є Ревізійна комісія. 

Перевірка діяльності Компанії, його філій та представництв, здійснюється Ревізійною комісією 
або незалежною українською або іноземною аудиторською організацією, призначеною 
Зборами. Ревізійна комісія обирається Зборами терміном на два роки. Ревізійна комісія 
очолюється Головою Ревізійної комісії, який обирається її членами. 

Ревізійна комісія перевіряє дотримання Компанією законодавчих та інших актів, що 
регулюють його діяльність, законність здійснюваної Компанією діяльності, в тому числі в 
іноземній валюті та інших фінансових та комерційних угод, що здійснюються, схоронність 
майна Компанії. Ревізійна комісія подає Зборам звіт про проведену ревізію, що 
супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями по усуненню недоліків, а також 
висновок про відповідність поданих на затвердження річних звітів та балансу, звіту про 
прибутки та збитки дійсному стану справ у Компанії з рекомендаціями по їх затвердженню. 

Ревізії діяльності Компанії, його філій та представництв проводяться за планом, затвердженим 
Ревізійною комісією, але не рідше одного разу на рік. На вимогу будь-кого з Учасників за 
рішенням Зборів або за власної ініціативи Ревізійна комісія може проводити позапланові 
ревізії. 

 
1.4. Дані про пов’язаних осіб 

До 21 листопада 2018 року засновниками Компанії були наступні фізичні особи: 

 громадянка України Лавренюк Марія Кирилівна, що мешкає: 04210, м. Київ, проспект 
Героїв Сталінграду, буд. 24, кв. 25. Ідентифікаційний номер 1791607668. Частка у 
статутному капіталі – 25%; 

 громадянка України Скарлат Віра Василівна, що мешкає: 04210, м. Київ, проспект Героїв 
Сталінграду, буд. 16д, кв. 160. Ідентифікаційний номер 1320004260. Частка у статутному 
капіталі – 50%; 

 громадянин України Лобач Володимир Петрович, що мешкає: 51200, Дніпропетровська 
область, с. Королівка, вул. Рахівнича, буд.34. Ідентифікаційний номер 2686310932. 
Частка у статутному капіталі – 25%. 

Засновники Компанії до 21 листопада 2018 року були пов’язаними особами, оскільки володіли 
частками у статутному фонді, що перевищували 20%, та кінцевими бенефіціарними 
власниками щодо доходу, отриманого Компанією. 

З 22 листопада 2018 р. одноосібним учасником (100 % ) Компанії стала компанія «Оскар Агро 
Лімітед» (Oscar Agro Limited), юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно із 
законодавством Великої Британії. Реєстраційний номер 0100-01-008692. На 51% акціями  якої 
володіє корпорація «Sumitomo Corporation», яка є японською корпорацією, що займає 
четверте місце у світі за загальною вартістю активів і п'яте місце – за доходами.  
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1.5. Бізнес стратегія Компанії 

Стратегічними цілями Компанії є забезпечення вітчизняного виробника якісними насінням, 
ЗЗР, технікою та мінеральними добривами світових виробників, сприяння розвитку 
сільськогосподарських виробників України та допомога у збільшенні врожайності.  

Для досягнення цілей Компанія вже сьогодні реагує на потреби і побажання 
сільськогосподарських виробників через участь в розробці ефективних новітніх технологій 
вирощування сільськогосподарських культур та рекомендацій щодо їх впровадження. 

Компанія спільно з постачальниками-виробниками розвиває нові інноваційні рішення щодо 
впровадження кращих практик управління бізнесом та агротехнологіями агропідприємства. 
Участь у таких програмах надає змогу Компанії вигідно диференціювати себе на ринку, а 
спеціалісти використовують отриманні знання та інструменти для підвищення 
конкурентоспроможності своїх клієнтів, збереження сталих і лояльних відносин із існуючими, 
а також для залучення нових клієнтів.  
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК 

Фінансово-майновий стан за 2021 рік   

АКТИВ   

Необоротні активи 
На кінець року, 

тис.грн 
На початок року, 

тис.грн 

Нематеріальні активи 2 459 1 573 

     первiсна вартiсть 3 850 3 314 

     накопичена амортизація  1 391 1 741 

Незавершені капітальні інвестиції 1 383 76 746 

Основні засоби 168 386 67 469 

     первiсна вартiсть 211 943 95 689 

     знос  43 557 28 220 

Довгострокова дебіторська заборгованість 3 654 2 343 

Відстрочені податкові активи 13 1 298 

Усього  175 895 149 429 

Оборотні активи 
На кінець року, 

тис.грн 
На початок року, 

тис.грн 

Запаси 1 532 369 1 366 399 

     Виробничi запаси  404 418 

     Товари 1 531 965 1 365 981 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

594 802 741 151 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     за виданими авансами 

497 742 137 626 

     з бюджетом 30 523 2 026 

Інша поточна дебіторська заборгованість 83 531 96 921 

Гроші та їх еквіваленти  293 018 25 306 

     Готівка  1 

     Рахунки в банках 293 018 25 305 

Інші оборотні активи 905 770 

Усього  3 032 890 2 370 199 

Фінансово-майновий стан 3 208 785 2 519 628 

 
  

ПАСИВ 
  

Власний капітал 
На кінець року, 

тис.грн 
На початок року, 

тис.грн 

Зареєстрований (пайовий) капітал 99 335 99 335 

Капітал у дооцінках 108 361 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 262 913 144 628 

Усього  362 356 244 324 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
На кінець року, 

тис.грн 
На початок року, 

тис.грн 

Інші довгостроковi зобов'язання 3 527 1 622 

Усього  3 527 1 622 

Поточні зобов’язання і забезпечення 
На кінець року, 

тис.грн 
На початок року, 

тис.грн 

Короткострокові кредити банкiв 648 339 329 000 

Поточна кредиторська заборгованість за:     
  

     довгостроковими зобов'язаннями 58 3 808 

     товари, роботи, послуги  946 885 1 320 091 

     розрахунками з бюджетом 44 599 30 268 

        у тому числі з податку на прибуток 44 599 29 554 
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     розрахунки з оплати праці 
 423 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1 059 030 471 952 

Поточні забезпечення 88 469 44 196 

Інші поточні зобов'язання 55 522 73 944 

Усього 2 842 902 2 273 682 

Фінансово-майновий стан 3 208 785 2 519 628 

 

Інформація про фінансові результати за 2021 рік   

Фінансові результати 
За поточний рік, 

тис.грн 
За попередній рік, 

тис.грн 

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6 186 112 4 822 405 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -5 473 287 -4 191 106 

Валовий :     

     прибуток 712 825 631 299 

     збиток     

Інші операційні доходи  86 524 75 417 

Адміністративні витрати -116 619 -89 693 

Витрати на збут -328 210 -252 726 

Інші операційні витрати -51 548 -57 933 

Фінансовий результат від операційної діяльності:     

     прибуток 302 972 306 364 

     збиток     

Інші фінансові доходи 50 916 42 748 

Інші доходи 1 641 1 584 

Фінансові витрати -34 846 -172 724 

Інші витрати -268 -121 

Фінансовий результат до оподаткування:     

     прибуток 320 415 177 851 

     збиток     

Витрати (дохід) з податку на прибуток -57 944 -33 412 

Чистий фінансовий результат:       

     прибуток 262 471 144 439 

     збиток     

 
  

СУКУПНИЙ ДОХІД 
За поточний рік, 

тис.грн 
За попередній рік, 

тис.грн 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів -253 -189 

Інший сукупний дохід     

Інший сукупний дохід до оподаткування -253 -189 

Інший сукупний дохід після оподаткування -253 -189 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 262 218 144 250 

   
   

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
За поточний рік, 

тис.грн 
За попередній рік, 

тис.грн 

Матеріальні затрати 28 696 21 969 

Витрати на оплату праці 260 489 177 923 

Відрахування на соціальні заходи 38 062 26 262 
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Амортизація 22 364 16 119 

Інші операційні витрати 146 766 158 079 

Разом 496 377 400 352 

 

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Компанія ретельно прогнозує та контролює рівень очікуваного припливу грошових коштів 
від передплати за укладеними договорами купівлі-продажу товару, погашення торгової та 
іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та 
іншої кредиторської заборгованості.  

Компанія має такі кредитні лінії на поповнення обігового капіталу: 

 в АТ «УКРСИББАНК» в розмірі 60 млн. дол. США зі строком до 29.11.2024р.; 

 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в розмірі 40 млн. дол. США зі строком до 28.02.2023р.; 

 в АТ «ІНГ Банк Україна» в розмірі 15 млн. дол. США зі строком до 31.12.2022р. 

В межах вище вказаних лімітів Компанія може отримувати у банків грошові кошти строком 
до 12 місяців, а також документарні інструменти у вигляді акредитивів, банківських гарантій 
та авалювання векселів. 

Крім того, Компанія має укладений з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Договір про надання 
банківських послуг, за яким отримує фінансування для купівлі транспортних засобів 
строком до 3-х років на умовах партнерських програм банку з автосалонами. 

Для мінімізації ризику волатильності, що виникає внаслідок коливання обмінного курсу 
USD-UAH і EUR-UAH, Компанія розробила Правила контролю валютних ризиків, які 
передбачають можливість отримання фінансування в твердій валюті (долар США та/або 
євро) за умови наявності активів у відповідній валюті (товари, ціни на які встановлюються в 
твердій валюті, дебіторська заборгованість в валюті або з прив`язкою до валюти, тобто за 
якою нараховуються курсові різниці на момент сплати тощо). 

Компанія отримує вище вказане фінансування в твердій валюті від компанії Групи – 
Sumitomo Corporation Capital Europe (Лондон, Сполучене Королівство) – на підставі 
укладених договорів позики. 

Показники ліквідності ТОВ «СПЕКТР-АГРО» за останні п`ять років можна представити в 
наступному вигляді: 
 

T
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Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це 
можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх 
зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення 
неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії. 

 

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

 

Товариством, під час здійснення господарської діяльності,  виконуються вимоги 
розділу ІІІ  «ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТОРГІВЛІ, ЗБЕРІГАННЯ, 
ЗАСТОСУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ, ЗНИЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ 
Закону України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди та  агрохімікати», а саме: 

 екологічний ризик діяльності Товариства, пов'язаної з ввезенням на територію 
України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, підлягає 
обов'язковому страхуванню в порядку, визначеному актами законодавства України.  

 пестициди і агрохімікати і пакування іноземного виробництва, що 
ввозяться  Товариством на територію України, супроводжуються даними про технологію їх 
знешкодження та утилізацію.  Задля реалізації утилізації тари, яка залишається після 
використання пестицидів та агрохімікав Товариство укладає відповідні договори на 
утилізацію тари  з пестицидів та агрохімікатів з   ТОВ «Українським Центром поводження з 
відходами» ( код ЄДРПОУ 37441144). Відповідно до умов цього договору Центр проводить 
збирання, знезараження, перевезення та утилізація використаної тари з-під небезпечних 
хімічних речовин. Порядок утилізації в обов’язковому порядку зазначається в договорах 
купівлі-продажу з кінцевими споживачами пестицидів та агрохімікатів. 

  транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження 
пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються Товариством відповідно до вимог, 
встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, 
зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами. 
Товариство під час транспортування небезпечних вантажів здійснює  укладає відповідні 
договори страхування зі страховими компаніями відповідно до  «Порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування відповідальності  суб'єктів перевезення 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86#w15
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небезпечних вантажів на  випадок настання негативних наслідків під час перевезення 
небезпечних вантажів», затверджених постановою КМУ від 1 червня 2002 р. N 733.                   

  працівники Товариства, робота яких пов’язана зі зберіганням пестицидів та 
агрохімікатів мають допуски (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і 
агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

  Товариство веде облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та 
надавати інформацію органам, що ведуть державний облік. Порядок державного обліку 
наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, обсяги інформації та органи, яким така 
інформація подається, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Товариство отримує санітарні паспорти на склади, де будуть зберігатися пестициди 
та агрохімікати, відповідно до ст. 11 Закону України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про 
пестициди та  агрохімікати» та  Державних санітарних правил №  8.8.1.2.001-98 
«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»,  які 
затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.1998 
№1 ( надалі – ДСП). Правилами передбачені певні вимоги до складів, для зберігання 
пестицидів та агрохімікатів, в тому числі вимога щодо паспортизації складу для зберігання 
пестицидів. Паспортизація складу це документальне засвідчення наявності належних умов 
для виробництва, транспортування, зберігання та роботи з пестицидами.  

В процесі здійснення господарської діяльності Товариства утворюються відходи, в 
тому числі небезпечні відходи, які підлягають утилізації відповідно до Закону України «Про 
відходи». Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, 
пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 
перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, 
знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на 
навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України. 

На виконання ЗУ «Про відходи» Товариством здійснюється утилізація використаної 
комп’ютерної техніки відповідно до договору з Соляріс МП у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 
13685821). Утилізація використаної гумової автомобільної резини, використаних 
батарейок, лед-світильників здійснюється по договору з ТОВ «Українським Центром 
поводження з відходами» ( код ЄДРПОУ 37441144) 

 
 

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 

Кадрова політика Товариства полягає у забезпеченні максимальної ефективності 
управління персоналом з метою отримання максимального прибутку та забезпечення 
конкурентоспроможності Товариства шляхом забезпечення соціальних гарантій, 
економічно-фінансового та персонального розвитку кожного працівника, як важливої 
складової у загальному бізнес-процесі Товариства. 
  

Загальна чисельність штатних співробітників Компанії станом 31 грудня 2019 року 
складала: 338 осіб з них 95 жінок, що в свою чергу складає майже 27% від загальної кількості 
працівників.  

  

ТОВ «СПЕКТР-АГРО» Кількість осіб 

стать 

чоловіки 243 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-95-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/881-95-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/881-95-%D0%BF
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жінки 95 

всього 338 

  
Загальна чисельність штатних співробітників Компанії станом 31 грудня 2020 року 

складала: 387 осіб з них 112 жінок, що в свою чергу складає майже 29% від загальної 
кількості працівників.  
  

ТОВ «СПЕКТР-АГРО» Кількість осіб 

стать 

чоловіки 275 

жінки 112 

всього 387 

  
Загальна чисельність штатних співробітників Компанії станом 31 грудня 2021 року 

складала: 453 осіб з них 132 жінок, що в свою чергу складає майже 29% від загальної 
кількості працівників.  
  

ТОВ «СПЕКТР-АГРО» Кількість осіб 

стать 

чоловіки 321 

жінки 132 

всього 453 

 
 

З метою врегулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, 
узгодження інтересів працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектр-
Агро» та адміністрації Товариства на підставі чинного законодавства України укладено 
колективний договір строком дії з 15.03.2019 по 14.03.2022. Колективний договір регулює 
трудові, соціально-економічні і професійні відносини сторін, що спрямовані на 
забезпечення захисту соціальних та економічних прав, а також забезпечення ефективної 
роботи Товариства. 

Прийняття на роботу працівників здійснюється із обов’язковим попереднім 
повідомленням Державній фіскальній службі та її територіальним органам відповідно до 
порядку затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 № 413. 

Оплата праці у Товаристві регулюється Законом України «Про оплату праці» та 
іншими нормативно-правовими актами та локальними актами Товариства з питань оплати 
праці. 

Заробітна плата працівників Товариства встановлюється у вигляді посадових 
окладів, що закріплені у штатному розписі Товариства. Заробітна плата не може бути 
меншою від встановленої чинним законодавством України мінімальної заробітної плати. 

Заробітна плата виплачується працівникам у національній валюті у грошовому виразі 
двічі на місць:  

- за першу половину поточного місяця (аванс) – не пізніше 23 числа; 
- за другу половину звітного місяця (остаточний розрахунок) – не пізніше 7 числа.  
В тому разі, коли день виплати заробітної плати припадає на вихідний, святковий чи 

неробочий день, то заробітна плата виплачується напередодні. Робота у святкові, неробочі 
та вихідні дні, компенсується за згодою Сторін, наданням іншого дня відпочинку або у 
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грошовій формі у подвійному розмірі. 
В Товаристві з 2021 року, відповідно до Положення про оцінку персоналу на підставі 

ключових показників ефективності, з метою підвищення ефективності планування і 
організації діяльності, здійснення контролю досягнення цілей і встановлення залежності 
матеріальної винагороди від досягнутих результатів започаткована системи оцінки 
персоналу на підставі КРІ. 

Відповідно до чинного законодавства працівникам Товариства оплачується за 
рахунок підприємства перші 5 календарні дні непрацездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві. Оплата проводиться на 
підставі листка непрацездатності у порядку і розмірах, встановлених законодавством 
України. 

Оплата відряджень проводиться згідно з чинним законодавством України та 
затвердженими положеннями та інструкціями Товариства. 

Режим роботи Товариства регламентується Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку. Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу 
працівників Товариства складає 40 годин на тиждень. В Товаристві встановлюється 5-
денний робочий тиждень (вихідні дні – субота та неділя). Норма тривалості робочого часу 
на рік в Товаристві розраховується відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України. 

За домовленістю з роботодавцем працівникові може бути встановлено неповний 
робочий день (тиждень, місяць) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 
КЗпП України). Скорочений робочий час встановлюється для осіб, які мають право на це 
згідно з трудовим законодавством (ст. 51 КЗпП України). В Товаристві може бути 
встановлено скорочений час і для інших працівників за їх згодою в порядку, передбаченому 
законодавством. 

Для окремих працівників Товариства може встановлюватись ненормований 
робочий день з дотриманням вимог чинного законодавства. Для окремих працівників 
Товариства може встановлюватись гнучкий режим робочого часу з дотриманням вимог 
чинного законодавства. Роботодавець відповідно до чинного законодавства може 
змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, 
попередивши про це працівників не менше ніж за 2 (два) місяці. Залучення працівників 
Товариства до роботи у святкові та неробочі дні можливе лише за згодою працівника. 

Відповідно до статті 60 КЗпП України працівникам може встановлюватись умови 
дистанційної (надомної) роботи - це така форма організації праці, коли робота виконується 

працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням 

роботодавця. 

Облік часу виходу на роботу та закінчення роботи ведеться в табелі обліку робочого 
часу працівників Товариства. На передодні святкових днів тривалість роботи працівників 
Роботодавця скорочується на одну годину.  

Тривалість щорічної основної відпустки для працівників становить 24 календарних 
дні. Тривалість відпустки працівників, які є інвалідами І або ІІ груп складає 30 календарних 
днів, а працівників, які є інвалідами ІІІ групи – 26 календарних днів. Для інших категорій 
працівників тривалість щорічної відпустки визначається на підставі чинного законодавства 
України.  

На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.  
Графік відпусток складається на кожний календарний рік та затверджується 

Генеральним директором Товариства. Графік доводиться до відома всіх працівників 
Товариства. При складанні графіку враховуються особисті інтереси працівників та 
можливості тимчасової заміни працівника на період його відпочинку. Щорічні відпустки 
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можуть бути перенесені на інший час у випадках, передбачених законодавством, за згодою 
сторін, або у разі вчинення дисциплінарного проступку. 

Про дату початку відпустки працівник повідомляє та оформляє заяву не пізніше як 
за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Роботодавець, виходячи з виробничих та фінансових можливостей надає за свій 
рахунок додаткову відпустку працівникам у випадку: 

- одруження працівника (його дітей) – 3 календарні дні; 
- смерть членів сім'ї – 3 календарні дні. 
Роботодавець має право відкликати працівника із відпустки лише у випадках, 

передбачених законодавством. 
Працівникам надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 

календарних днів на рік у зв’язку із сімейними обставинами. Відпустка без збереження 
заробітної плати може бути надана з інших причин та іншої тривалості відповідно до Закону 
України «Про відпустки». 

Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з 
інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, 
одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує 
їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 
особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному 
із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для 
надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова 
відпустка 5 календарних днів. 

Відповідно до чинного законодавства проводиться комплексна робота із 
співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме:  

 забезпечення комплексних заходів для досягнення встановлених відповідно 
до чинного законодавства нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, 
програм поліпшення умов праці, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні 
запланованих заходів; 

 проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці; 
 проведення з працівниками інструктажів з питань охорони праці на робочому 

місці; 
 проведення з працівниками інструктажів з питань пожежної безпеки; 
 проведення інструктажів з охорони праці для водіїв легкових транспортних 

засобів; 
 проведення інструктажів з охорони праці для водіїв, які вибувають у 

відрядження; 
 проведення інструктажів з охорони праці для комірників; 
 проведення інструктажів з охорони праці для прибиральників службових 

приміщень; 
 проведення інструктажів з охорони праці для користувачів пк; 
 проведення інструктажів з охорони праці для архіваріуса; 
 проведення інструктажів з охорони праці з надання долікарської медичної 

допомоги; 
 проведення інструктажів з охорони праці під час виконання робіт з 

пестицидами та агрохімікатами; 
 проведення інструктажів з охорони праці під час ручного переміщення 

вантажів: 
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 проведення інструктажів з охорони праці під час роботи з ручними 
гідравлічними візками; 

 проведення інструктажів з охорони праці при користуванні 
електропобутовими приладами на підприємстві; 

 проведення інструктажів з охорони праці бухгалтерів; 
 забезпечення належного оформлення та своєчасного проходження 

співробітниками підприємства відповідних інструктажів; 
 забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань 

охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з 
установленим порядком. 

Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою 
професійних тренінгів: щодо охорони праці та пожежної безпеки, бухгалтерського та 
податкового обліку, обліку за МСФО, складської звітності, логістичних питань, питань 
будівництва, вивчення англійської мови тощо. 

Відповідно до Положення про соціальні пільги та гарантії Товариство виділяє кошти 
на фізкультурно-оздоровчі послуги, фітнес-центрів та басейнів, працівникам надається 
матеріально допомога у зв’язку із одруженням, народженням дітей, виходом на пенсію, на 
оплату лікування, на поховання (в тому числі на оплату ритуальних послуг колишнього 
працівника та матеріальну допомогу у зв’язку зі смертю рідних по крові, дружини або 
чоловіка).  

Працівники Товариства страхуються за рахунок підприємства в рамках програми 
добровільного медичного страхування на випадок хвороби, в тому числі у разі 
захворювання на ковід-19 та від нещасних випадків. 

Протягом 2021 року в офісі Товариства було організовано вакцинацію працівників, 
та до кінця року 98% працівників вакцинувались. 

Товариство за власний кошт закупає новорічні подарунки для дітей працівників 
підприємства до 14 років. 

 

6. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  

Процес управління ризиками на Товаристві існує для ідентифікації, аналізування, 

оцінювання й усунення ризиків і їх причин для запобігання їх повторенню. Основними 

цілями процесу є забезпечення гарантії досягнення стратегічних цілей і підтримка 

ефективності роботи Товариства. 

           Задачі процесу управління ризиками: 

- ідентифікація й оцінювання ризиків, що впливають на досягнення стратегічних 

цілей Товариства; 

- забезпечення заходів щодо мінімізації ймовірності й негативного впливу ризиків на 

цілі Товариства; 

- стратегічне планування діяльності Товариства з урахуванням ризиків; своєчасне 

інформування відповідального управлінського персоналу і зацікавлених сторін про 

 наявність можливих ризиків; моніторинг заходів з контролю ризиків; 

 виявлення, оцінювання й управління ризиками процесів Товариства; 

- забезпечення інформацією про ризики під час прийняття управлінських рішень; 

- формування плану заходів щодо усунення ризиків; 
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- координація, забезпечення й оцінювання ефективності своєчасного реагування на 

ризики. 

           Для реалізації процесу використовують інформаційні, матеріальні, фінансові й 

людські ресурси. 

Процес управління ризиками містить такі стадії: 

– ідентифікація й оцінювання ризиків; 

– планування необхідних заходів щодо усунення ризиків/запобігання ризикам; 

– здійснення заходів щодо усунення ризиків/запобігання ризикам; 

– аналіз результатів та ефективності заходів щодо усунення/попередження ризиків. 

Управління ризиками ґрунтується на таких принципах: 

- принцип комплексності – система управління ризиками Товариства є комплексною та 

інтегрованою в бізнес-процеси, пов’язані з веденням професійної діяльності; 

- принцип адекватності – складові системи управління ризиками, процедури та 

інструменти управління ризиками відповідають поточним ринковим умовам, масштабу та 

складності операцій, що проводяться Товариством; 

- принцип інформованості – органи управління та всі співробітники Товариства 

інформовані про основні ризики та в рамках виконання своїх посадових обов’язків беруть 

участь в управлінні ризиками; 

- принцип безперервності – процес управління ризиками є безперервним. 

Ризики, які можуть бути ідентифіковані, систематизовані в таблиці. 

 

Таблиця   

Види ризиків, які можуть бути ідентифіковані 

Група 

ризиків 
Вид ризику Джерело ризику і можливий вплив 

Ризик країни 

Політичний 

ризик 

Джерелом ризику є політична нестабільність, яка має 

негативний вплив на бізнес-середовище країни та її місце 

у міжнародних рейтингах. Ризик ускладнює діяльність 

Товариства в частині залучення фінансових ресурсів та 

клієнтів 

Регуляторний 

ризик 

Джерелом ризику є відсутність чітких пріоритетів у 

фіскальній і монетарній політиці держави. Неочікувані 

зміни у фіскальному та монетарному регулюванні є 

джерелом виникнення додаткових витрат 

Операційний 

ризик 

Правовий 

ризик 

Джерелом ризику є неправильне тлумачення чинного 

законодавства 

Кадровий 

ризик 

Джерелом ризику є дефіцит кваліфікованих кадрових 

ресурсів, відсутність яких може позначитися на 

ефективності діяльності Товариства 
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Логістичний 

ризик 

Джерелом ризику є порушення умов поставок та 

зберігання товарів. Наслідками може бути псування 

товарів, що призводить до прямих збитків. Порушення 

термінів поставок призводить до погіршення стосунків з 

клієнтами 

Кібер ризик 

Втрата даних, розповсюдження даних та порушення 

цілісності систем IT може мати негативний вплив на 

фінансовий стан та репутацію компаній 

Фінансовий 

ризик 

Волатильність 

цін на 

енергоносії та 

паливо 

Зростання цін на енергоносії приводить до зростання 

вартості зберігання товарів та їх постачання, що зменшує 

прибуток Товариства 

Кредитний 

ризик 

Невиконання фінансових зобов’язань контрагентами 

може мати негативний вплив на фінансовий стан 

Товариства 

Ризик 

ліквідності 

Неможливість компанії своєчасно виконати свої 

фінансові зобов’язання може негативно вплинути на 

фінансові результати та репутацію Товариства. 

Коливання 

процентних 

ставок 

Зміни процентних ставок можуть спричинити зростання 

вартості залучених фінансових ресурсів, що призведе до 

зменшення прибутку Товариства 

Валютний 

ризик 

Коливання валютних курсів негативно позначається на 

якості фінансового планування, що призводить до 

розсинхронізації грошових потоків Товариства та 

виникнення збитків 

 

Можливі заходи попередження виникнення ризиків на Товаристві та їх зменшення наведені 

в таблиці. 

Таблиця 

Можливі заходи попередження та мінімізації ризиків 

Вид ризику Можливі заходи попередження 

Політичний ризик Сильна, стала бізнес-модель, збільшення експортних продажів 

Регуляторний 

ризик 

Моніторинг законодавчих змін та робота виключно в системі 

правового поля. Участь у галузевих об єднаннях та асоціаціях з метою 

донесення погляду бізнесу 

Правовий ризик Залучення фахівців до вирішення спірних правових питань 

Кадровий ризик 

Практика стажування для студентів з перспективною 

працевлаштування 

Програма підвищення кваліфікації та професійного навчання 

Логістичний ризик Диверсифікація стратегій купівлі запасів, їх зберігання та постачання 

Кібер ризик 
Хмарне зберігання, системи незалежних серверів (дата центри), 

система резервного копіювання інформації 
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Волатильність цін 

на енергоносії та 

паливо 

Стратегічне та довгострокове співробітництво з постачальниками та 

диверсифікований портфель постачальників. Енергозберігаючі 

програми 

Кредитний ризик Наявність системи управління кредитними ризиками 

Ризик ліквідності 
Стратегічна та фінансова оцінка поточної діяльності Товариства, 

швидке реагування на відхилення 

Коливання 

процентних ставок 

Довгострокове фінансування під фіксовані кредитні ставки 

Валютний ризик 
Експортні продажі. Синхронізація експортних продажів з придбанням 

імпортних товарів. Фіксація закупівельних цін в національній валюті 

Заходи щодо попередження та мінімізації ризиків розробляються з урахуванням 

конкретного типу ризика та джерела його виникнення. 

 

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНОВАЦІЇ 
 

У сучасному аграрному виробництві основним фактором підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур є освоєння та впровадження сучасних інтенсивних, ресурсо- 

та енергозберігаючих технологій, які розробляються науковими установами України, 

компаніями виробниками та  дистрибуторами засобів захисту рослин та добрив. Клімат 

Землі змінюється невпинно і поступово,  глобальні температури уже підвищилися на 1,1оС 

порівняно із ХІХ сторіччям, темпи підвищення рівня води за останнє десятиріччя зросли 

удвічі. І якщо ці сухі цифри та страхітливі прогнози науковців нічого конкретного не кажуть, 

то для сільського господарства вони не втішні, та певним чином загрозливі. Так, за 

прогнозами вчених у наслідок глобального потепління до 2030 року неврожай 

сільськогосподарських культур може зрости до 5 %, а до 2080 року – до 30 %. Оскільки 

сільське господарство є однією з найбільш важливих галузей економіки України, потрібно 

захистити цей сектор від негативних зовнішніх впливів, особливо тих, які пов’язані зі зміною 

клімату. Ризики, спричинені зміною умов навколишнього середовища, можуть призвести 

до значних втрат виробництва, що спричиняє нестабільність на внутрішньому ринку 

сільгосппродукції, а також коливання цін на дану продукцію в світі. У довгостроковому 

періоді невизначеність у виробництві сільгосппродукції, спричинена її значною залежністю 

від погодних умов, що може посилити проблему глобальної продовольчої безпеки 

внаслідок прогнозованого зростання населення Землі та негативного впливу глобального 

потепління на рівень урожайності сільськогосподарських культур.  Зміни клімату уже зараз 

змушують вносити зміни до звичних технологій ведення агробізнесу та корегувати уже 

традиційні схеми живлення та передпосівних обробок насіння, разом з тим і прогрес у 

сільському господарстві не стоїть на місці. І якщо раніше у схемах живлення культур 

опиралися на внесення лише мінеральних та органічних добрив, то сьогодні усе більше 

уваги приділяється мікродобривам, стимуляторам та регуляторам росту, що здатні 

працювати з традиційними схемами для забезпечення кращої ефективності внесених 

продуктів,  та в кінцевому результаті для покращення біометричних показників росту та 

розвитку культур і підвищенні показників врожайності та якості насіння. Саме такі продукти 
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представлені у портфоліо нашої компанії дослідженнями, яких фахівці займаються 

протягом тривалого часу задля подолання основних викликів природи. В цих умовах 

важливим чинником підвищення ефективності сільського господарства України в умовах 

зміни клімату є науково обґрунтоване розміщення посівних площ сільськогосподарських 

культур з врахуванням кліматичних змін, адаптація рослинництва до цих змін, що 

дозволить найбільш ефективно використовувати природні ресурси в нових кліматичних 

умовах, досягти стійкого зростання величини і якості урожаю, підвищити віддачу 

сировинних, енергетичних і трудових ресурсів. 

Завдання які для себе ставить компанія це :  

 проведення польових та лабораторних  дослідження препаратів власної торгової 

марки Спектрум та гуматів іспанської  компанії  Daymsa  на сільськогосподарських культурах  

разом із науковими установами України, які входять до структури НААН отримана 

інформація по результатах досліджень викладена у презентаціях компанії та розміщена на 

сайті у вільному доступі, 

 агроекологічні дослідження сортів та гібридів,  які входять до портфоліо компанії на 

демо – центрах і господарствах різної форми власності,  

 розробка, дослідження та впровадження сучасних інтенсивних технології 

вирощування сільськогосподарських культур адаптованих до  різких кліматичних змін,  

 збір, систематизація та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів, які в 

подальшому використовуються у написані статей для корпоративного журналу та 

періодичних видань, каталогів, сайту, проспектів по продукції, що реалізуються компанією,  

 розробляється проект впровадження елементів точного землеробства у напрямках 

супутникового моніторингу посівів, диференційного внесення добрив та змінних норма 

висіву насіння.  

Розвиток та навчання персоналу  

Компанія приділяє значну увагу навчанню та розвитку своїх працівників. Цей процес 

спрямований на задоволення потреб у висококваліфікованих кадрах. Компанія прагне 

створити умови, що дозволять працівникам максимально професійно реалізуватися на 

займаних посадах та сформувати кадровий резерв компанії.  Компанія  кожного сезону  

проводить навчання, семінари, круглі столи та Дні поля на, яких ознайомлює клієнтів  та 

співробітників з сучасними тенденціями ринку засобів захисту та насіння,  інформує про 

отримані результатами досліджень з наукових установ,  демо центрів дані заходи мають 

маркетинговий напрямок задля популяризації та впізнання компанії Спектр – Агро та 

торгових марок  Спектрум та Daymsa на ринку України.   Завдання даних заходів полягає у 

навчанні, як спеціалістів компанії та і клієнтів провідним сучасним методикам та 

технологіям вирощування сої, пшениці, кукурудзи та соняшнику, ознайомленням з 

продуктами, які є в портфоліо компанії, їх властивостями і перевагами, які  дозволяють 

кінцевому споживачеві отримати максимально можливі врожаї. Спікерами семінарів та 

навчань є представники компанії. Наша компанія розуміє, що сучасне сільське господарство 

це не проста галузь оскільки в останні роки ми гостро відчуваємо глобальні зміни клімату,  

які вносять значні корективи в розвиток усієї галузі та процеси росту та розвитку культур, 
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постійно з’являються нові розробки і нововведення. Це стосується як створення нових 

сортів та гібридів, нових формуляцій засобів захисту, добрив, більш досконалої техніки, так 

і нових технологій. Тому в таких складних умовах ведення сільського господарства, 

отримання високих врожаїв це результат командної роботи фермера, менеджера і вдалого 

поєднання науково-обґрунтованих знань та навичок з традиційними методами і сучасними 

технологіями. Впровадження інновацій у сільськогосподарську діяльність сприяє 

зростанню продуктивності праці, економії ресурсів, скороченню витрат, зниженню 

собівартості аграрної продукції, підвищенню економічної ефективності діяльності у 

довгостроковій перспективі. Компанія постійно приймає участь у виставках,  семінарах, 

форумах і сама проводить дані заходи для своїх спеціалістів та клієнтів, які дозволяють 

дізнатися новини, поділитися досвідом і запропонувати або разом знайти актуальне 

вирішення поставлених завдань та викликів. 

 

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОСТУ 

У сфері мінерального живлення плани компанії на 2020 рік – це розвиток даної сфери 
бізнесу, а саме збільшення присутності компанії на ринку мінеральних добрив України. Дані 
цілі плануємо досягати шляхом збільшення поінформованості персоналу щодо 
мінерального живлення рослин, особливостей ринку мінеральних добрив та роботи з 
продуктами для мінерального живлення при прийомі та розвантаженні з однієї сторони, з 
іншої – шляхом розширення та поглиблення співробітництва з вітчизняними та іноземними 
компаніями-виробниками та трейдерами у сфері закупівлі мінеральних добрив. 

Проте в сучасних умовах ведення сільського господарства внесення мінеральних 
добрив у ґрунт не вирішує повністю проблему забезпечення рослин необхідними 
елементами живлення. За несприятливих гідротермічних умов, навіть, за оптимальної 
кількості в ґрунті доступних сполук макро та мікроелементів засвоєння їх кореневою 
системою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і розвитку рослин. Нестача поживних 
речовин, особливо загострюється  в період формування генеративних органів. Ще однією 
невід’ємною складовою є те що, сільське господарство України залежне  від світових 
тенденцій щодо підвищення вартості енергоносіїв і, як наслідок, збільшення цін на 
мінеральні добрива. Тому в в сільхозвиробників виникає потреба щодо альтернативних 
агротехнічних заходів для збільшення врожайності вирощуваних культур і зменшення 
собівартості продукції. Слід відмітити, що рослини мають періоди максимального 
використання елементів живлення, коли за досить короткі строки у генеративні органи 
рослин надходить найбільша кількість мінеральних елементів. За таких умов використання 
мікроелементів є важливим фактором оптимізації умов живлення рослин. Внесення 
мікродобрив стає дедалі актуальнішим і обґрунтованим як з біологічної, наукової, 
практичної, так і з економічної точок зору.  

В 2020 році після довготривалих вивчень, досліджень та агрохімічних обстежень 
земельних ресурсів клієнтів, компанія прийняла рішення щодо розширення продуктової 
лінійки Спектрум 3 новими препаратами: Спектрум Мідь, Універсал та MnPro, котрі 
встигли зарекомендувати себе з позитивної сторони при вивченні у наукових установах та 
на демонстраційних ділянках. Це не єдиний успіх компанії оскільки Спектр- Агро постійно 
знаходиться у пошуку інноваційних препаратів задля задоволення найвибагливішого 
клієнта, тому напрямок мікродобрив доповнився продукти загальновідомих марок Вуксал 
і ексклюзивної лінійки МаксПлант (MaxPlant) від компанії ТерраТарса. Нові препарати, 
здатні вирішувати актуальні виклики сьогодення і майбутнього в роботі аграрія.  Філософія 
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нашої компанії передбачає індивідуальний підхід до кожного аграрія та вирішення тих 
завдань, які стоять перед ним. Найближчим часом в планах компанії стоїть розширення 
асортименту продукції та виведення на агрохімічний ринок України препаратів з 
удосконаленою формулою для антистресової  дії. 

Збалансоване мінеральне живлення – це основа високого показника врожаю. Але 
часто фермер визначає потребу рослин в будь-якому добриві за зовнішніми ознаками « на 
око». Цей метод, звісно, дуже не надійний оскільки зовнішні ознаки недоліків різних 
елементів живлення схожі між собою і навіть досвідчений фахівець легко може 
помилитися. Через нестачу або дисбаланс елементів живлення в грунті, в аграрній сфері 
значно підвищується собівартість продукції, знижується  врожайність, і відповідно, 
прибутковість підприємства. Тим паче з кожним роком все більш актуальнішим для аграріїв 
постає завдання підвищення ефективності управління агробізнесом. Особливо актуальне  
це питання постане після запровадження ринку землі. І тому, незаперечним фактом є 
необхідність раціонального та ефективного використання земельних ресурсів. Ґрунт є дуже 
цінним ресурсом до якого ми повинні ставитись з особливою дбайливістю. Аналіз ґрунту – 
перший крок до управління родючістю, завдяки якому можна отримати важливу 
інформацію та покращити стан ґрунту. Адже родючість є ключем до врожайності.   

Зваживши та проаналізувавши всі виклики, компанія Спектр - Агро в 2020 році 
розпочинає діяльність в напрямку з  надання послуг   агрохімічного аналізу грунту, 
агроконсалтингу та точного землеробства. Фахівці компанії допоможуть фермерам та 
агропідприємствам  визначити причини не врожайності, оптимізувати витрати на систему 
живлення, з’ясувати, чи підходить конкретна ділянка для вирощування тих чи інших 
культур. Адже ґрунт – це жива динамічна система. Тому, важливо відслідковувати в 
динаміці основні показники ґрунту. Ба більше, якісний аналіз ґрунту за доступною ціною – 
це вигідна інвестиція для розвитку агробізнесу. Щороку близько 24 млрд. тон родючого 
ґрунту втрачається через ерозію, що є наслідком незбалансованого управління родючістю 
ґрунтів. Більше того, деградація ґрунту напряму впливає на здоров’я та життя приблизно 1,5 
мільярда людей. Відновити ґрунт досить складно, дорого та займає велику кількість часу. 
Саме тому, правильне управління ґрунтом за допомогою аналізу є більш ефективним та 
фінансово вигідним. Аналіз ґрунтів використовується для визначення складу поживних 
речовин та рівня кислотності. Володіючи цією інформацією, фермер маєте можливість 
встановити точну кількість та тип добрив, що необхідно внести для покращення ґрунту. 
Адже родючий ґрунт є запорукою росту здорових культур. Тому завжди виникатимуть 
доречні питання : яким чином або за рахунок чого підвищити врожайність, як зберегти та 
підвищити родючість грунту, під час вирощування сільськогосподарських культур. Наші 
працьовиті землероби добре знають, що значна частка затрат ( до 25 %) припадає на 
добрива. Але серед агрономів завжди існувала та існує дискусія: скільки потрібно вносити 
добрив під запропоновану врожайність, які форми добрив використовувати, як добрива 
впливають на розвиток культури.  Більшість відповідей на поставленні запитання може 
надати агрохімічних аналіз грунту. Першочергово слід пам’ятати, що ґрунти піддаються 
постійному впливу – обробітку, ущільненню, ерозії, внесенню добрив, засобів захисту 
рослин та інших синтетичних речовин. А відповідно, проведений аналіз пояснює в якому 
напрямку «рухається» родючість ґрунту. Важливо проводити повний аналіз ґрунту по 
наступному спектру показників: кислотність, буферна кислотність, розчинні солі, 
карбонатність, органічна речовина, натрій, фосфор, калій, магній, кальцій, ємність 
катіонного об’єму (ЄКО), нітратний азот, цинк, сірка, бор, марганець, мідь, залізо, щільність 
ґрунту, насиченість основами. Проведення аналізу ґрунту по зазначених вище показниках 
дасть можливість диференціювати внесення добрив, встановити лімітуючий фактор, 
визначити правильний час внесення та використовувати необхідні, найбільш ефективні 
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види добрив. Висока продуктивність землеробства можлива лише під час комплексного 
контролю за станом ґрунтів та недопущення їх деградації.   

Для забезпечення максимально корисного використання даних з агрохімічного 
обстеження грунтів,  листової діагностики, аудиту техніки та аудиту господарства в цілому, 
моніторингу стану посівів сільськогосподарських культур,  наша компанія надає також 
послуги агрономічного консультування та надання рекомендацій із підвищення  
врожайності сільськогосподарських культур.  Усі рекомендації формуються на основі 
отриманих протоколів випробувань із використанням даних по вмісту елементів живлення 
на полях, також враховується строкатість грунтів,  рельєф місцевості, тип грунту, кліматичні 
умови зони вирощування, технологічні особливості регіону, культура та її генетичний 
потенціал. Дані послуги надають професійні технологи з величезним досвідом за плечима, 
які пропрацювали багато років у різних господарствах, які знаходяться на постійному 
навчанні і підвищенні кваліфікації, і працюючи в даний час, обслуговують багато 
підприємств, що працюють за різними технологіями, що дає можливість дивитися на 
проблемні ситуації з різних сторін і знаходити їм свіже рішення. 

Агроконсалтинг від Спектр-Агро це комплекс аналізів, спостережень та досліджень, 
з розробкою індивідуальних технологічних карти живлення та захисту, який поєднаний у 
системному контролю  всіх виробничих етапів починаючи з вибору ділянки до отримання 
оптимальної врожайності, а саме знаходження балансу між необхідними для витрат 
коштами та досягнення максимального прибутку. Завдяки агрономічному консалтингу та 
супроводу, можна поліпшити ситуацію на підприємстві та направити стратегію на зростання 
врожайності культур та підвищення економічного стану підприємства.  

Розвиток ресурсозберігаючих технологій в сільському господарстві дозволить галузі 
вийти на якісно новий рівень виробництва, який дозволить сільгоспвиробникам 
конкурувати з іноземними підприємствами. Одним з базових елементів 
ресурсозберігаючих технологій в сільському господарстві є "точне землеробство" (або як 
його іноді називають - precision agriculture). Точне землеробство - умовно кажучи, це 
оптимальне управління для кожного квадратного метра поля. Метою такого управління є 
отримання максимального прибутку за умови оптимізації сільськогосподарського 
виробництва, економії господарських і природних ресурсів. При цьому відкриваються 
реальні можливості виробництва якісної продукції та збереження навколишнього 
середовища. Такий підхід, як показує міжнародний досвід, забезпечує набагато більший 
економічний ефект і, найголовніше, дозволяє підвищити відтворення ґрунтової родючості і 
рівень екологічної чистоти сільськогосподарської продукції. В даний час зростання цін на 
насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, техніку та інші засоби виробництва в 
сільському господарстві призводить до необхідності підвищувати ефективність їх 
використання. Перед керівниками і спеціалістами сільського господарства стоїть завдання 
підвищення рівня менеджменту, як важливого фактура для досягнення результативного 
господарювання. Поставлену задачу вирішує новий напрямок під назвою точне 
землеробство,  яке з 2020 року активно розвивається у нас в компанії. Точне землеробство 
– це комплексна високотехнологічна система сільськогосподарського менеджменту, що 
включає в себе технології глобального позиціонування (GPS), географічні інформаційні 
системи (GIS), технології оцінки врожайності, технологію змінного нормування і технології 
дистанційного зондування землі. Суть точного землеробства в тому, що обробка 
полів проводиться в залежності від реальних потреб вирощуваних в даній місці культур. Ці 
потреби визначаються за допомогою сучасних інформаційних технологій, включаючи 
космічну зйомку.  Підсумовуючи вище викладену інформацію можна з впевненістю сказати, 
що технології точного землеробства є найбільш економічно вигідними, 
ресурсозберігаючими і ґрунтозахисними, і тому наша компанія ставить собі за мету рухатися 
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в цьому новому напрямку задля екологiчно та економiчного сiльськогосподарського
розвитку на шоi l<paTH и.

На початку 2021 роцi запустили в роботу перший сервiсний центр. flаний сервiсний
центр розташований в селi Путрiвка, уздовх{ траси КиТв-Одеса, На стадiТ будiвельного
проекту знаходиться другий та третiй центри (схiдний i захiдний). flaHi cepBicHi центри
включаtоть в себе абсолютно yci необхiдtli зони для обслуговування клiентiв та обробiтку
товару. Паркiнг, виставковi плоtцi, шоурум, cepBicHa зона, офiснi та навчальнi примiщення,
а також великi критi та вiдкритi площi для зберiган1-1я та передпродажноТ пiдготовки технiки.
Сам по собi сервiсний центр, явля€ собою повноцiнний компrlекс автономного iнженерного
забезпечення, який потребус iз зовнiтiльки пiдключення до електричних мереж.

Наприкiнцi 2021року, запрацювали три дилерСькiй cepBicHi точки за адресами:
- Вiнницька обл., Вiнницький р-н, с. Якушинцi, урочище "Г'|римiське", 50
- Чернiгiвська область, Нiжинський район, село BepTiTBKa
- м, Олешки, ХерсонськоТ обл., Херсонський р-н
У наступному роцi, плануемо i надалi розвиватися в цьому напрямку, flaHi

дилерськiй cepBicHi точки вклlочаlоть в себе наступнi необхiднi зони для обслуговування
клiентiв, та обробiтку товару. Паркiнг, виставковi площi, cepBicHa зоllа, офiсне примiщення,
вiдкритi площадки для зберiгаtlня те

Генеральний директор
ТоВ кСПЕКтР-АгРо))

Лобач В.П.
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