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СПЕКТР Тeam

Буряк Сергій Федорович, 
адміністратор із с.-г. запчастин

Родом із Обухова.

Освіта: Національний університет 
біоресурсів та природокористування 
України, факультет землевпорядкування.
Досвід роботи: протягом 2-х років 
працював менеджером зі збуту с.-г. техніки та запчастин, 
потім перейшов у ТОВ «Спектр-Агро».
Одружений, вільний час із радістю проводжу зі своєю 
сім’єю. Люблю відпочивати на природі, захоплююсь 
риболовлею та футболом.
Мій життєвий девіз: «Ніколи не покладати рук, завжди 
діяти, незважаючи на перешкоди!».

Кушнір Марина Василівна, 

начальник відділу науково-

технологічного забезпечення

Освіта: природничо-географічний факультет 
Вінницького державного педагогічного 
університету ім. М. Коцюбинського та  
аспірантура Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН.
Досвід роботи: у сфері сільського господарства з 2010 року.
Хобі: знаходжу час на творчість, щоб порадувати своїх близьких 
та друзів душевними подарунками та своєю оригінальністю та 
натхненням.
Життєвий девіз: «Не варто марнувати життя на нездійсненні 
мрії. Краще менше планувати і більше робити».

Спектр-Агротехніка, ЦО

Спектр-Агро, ЦО

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Клименко Ольга Валеріївна, 
менеджер із постачання

Освіта: закінчила Київський національний 
економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана за спеціальністю «Фінанси і 
кредит».
Досвід роботи: почала працювати ще на 
останньому курсі університету, останнє 
місце роботи – група компаній «БРСМ-Нафта».
І трохи про себе: люблю проводити час із друзями, 
обожнюю вишивати бісером і складати пазли. Вважаю, що 
головне у будь-якій ситуації – мислити позитивно.

Спектр-Агро, ЦО

Миколаєнко 
Максим Володимирович, 
менеджер з логістики

Освіта: закінчив Національний транспортний 
університет за спеціальністю «Інженер-
механік». Друзі займаються логістикою, 
і я подумав: «Можливо й мені?», і мене 
затягнуло...
Працюю з травня цього року. Досвіду роботи набуваю з 
кожним днем, так як не працював раніше у цій сфері.
Хобі: Люблю риболовлю та активний відпочинок.
Життєвий девіз: «Щоб оцінити дорогу, треба її пройти». 

Київське представництво

Коваленко 
Вячеслав Юрійович,
керівник відділу 

по роботі з персоналом

Освіта: закінчив Академію праці 
і соціальних відносин ФПУ.
Досвід роботи: близько 8 років у сфері 
кадрового діловодства (документального оформлення 
трудових відносин) у державних установах та приватних 
підприємствах.
Хобі: скоріш немає, ніж є, якщо не вважати за таке книги. 
Як-то казали латиняни: «Оtium sine litteris mors est», - що 
значить: «Отдых без чтения смерти подобен».

Спектр-Агро, ЦО

Пономаренко 
Олег Володимирович,
комірник

Освіта: Конотопський будівельний технікум 
транспортного будівництва.
Досвід роботи: працював на багатьох 
посадах – сантехніком,  начальником 
ділянки водоканалу,  експедитором, менеджером, 
помічником бухгалтера, касиром, продавцем, потім вже 
прийшов у Спектр.
Хобі: приємне проведення часу з сім’єю, дітьми та 
друзями.
Мій життєвий девіз: «Йти завжди вперед, досягаючи 
своєї мети!»

Поліщук 
Андрій Олександрович,
Інженер з ремонту

Освіта: закінчив Таращанський 
агротехнічний коледж, продовжив навчання 
у НАУ (нині НУБіП України).
Досвід роботи: працював сервісним 
інженером у різних компаніях.
Хобі: автомобілі.
Девізу життєвого не маю, але стараюся жити по совісті.

Спектр-Агротехніка, ЦО 

Спектр-Агротехніка, ЦО 
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Бачинський 
Валентин Валерійович, 
менеджер зі збуту

Освіта: закінчив Кіровоградський 
державний педагогічний університет та 
Уманський національний університет 
садівництва.
Досвід роботи: більше 8 років у сільському господарстві.
Хобі: футбол, раніше грав, тепер просто люблю.

Городничий 
Ігор Андрійович, 
менеджер зі збуту

Освіта: закінчив магістратуру у Сумському 
національному аграрному університеті.

Досвід роботи: 5,5 років у сільському 
господарстві, з них 4 роки пропрацював 
головним агрономом.

Хобі: спорт, а особливо футбол. Також люблю відпочивати 
зі своїми друзями.

Кіровоградське представництво

Сумське представництво

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Чагаровська Наталія Іванівна, 

адміністратор з обліку

Народилася на Вінниччині.
Освіта: Вінницький 
сільськогосподарський інститут, 
спеціальність «Бухгалтерський облік 
та аудит».
Досвід роботи: працювала бухгалтером 
у приватній організації, потім заступником головного 
бухгалтера в управлінні соціального захисту населення. 
Після цього отримала запрошення на нову роботу  в 
ТОВ «Спектр-Агро».  
Мій девіз у роботі: «Головне – вірити в себе і свою 
справу. Йти вперед, долаючи всі перешкоди і досягаючи 
намічених цілей!».
Коли маю вихідний, то охоче проводжу його разом 
зі своєю сім’єю. Я обожнюю своїх діток та чоловіка. 
Люблю подорожувати. 

Ляшенко Віталій Олександрович, 
менеджер зі збуту

Народився у м. Куп’янськ 

Харківської області.

Освіта: Харківський державний 
аграрний університет ім. В. В. Доку ча є ва,  
спеціальності «Агрономія» 
і  «Землевпорядкування та кадастр».
Досвід роботи: працювати почав 
агрономом одразу після закінчення 
університету, продовжив у Красноградському районному 
відділі земельних ресурсів, де згодом став заступником 
начальника відділу. Потім працював і агрономом, 
і заступником директора, і менеджером зі збуту, а вже 
з лютого 2016 р. перейшов до ТОВ «Спектр-Агро», де 
працюю дотепер.
Хобі: спорт та риболовля. У вільний від роботи час 
займаюсь садівництвом на власній земельній ділянці.

Кіровоградське представництво

Харківське представництво

Стрельчук Віктор Олександрович, 

інженер з ремонту

Освіта: Рівненський інститут водного 
господарства, інженер-механік.
Досвід роботи: відразу після інституту почав 
працювати, а з весни 2016 р. співробітник 
ТОВ «Спектр-Агротехніка».
Хобі: справжнє чоловіче – полювання і 
собаки.
Девіз: «Вперед і тільки вперед!».

Тарашевський 
Тарас Володимирович, 

адміністратор з обліку

Народився у м. Хмельницький.
Освіта: Хмельницький національний 
університет, факультет інженерної механіки.
Досвід роботи: понад 6 років займаюсь 
фотографією, це і стало моєю першою 
роботою. 
Про себе: люблю спорт, регулярно відвідую тренажерний 
зал. Займаюся благодійністю в організації «Зміни одне 
життя». Ну, і фотографую, звісно!

Спектр-Агротехніка, 
Західний регіон 

Хмельницьке представництво
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СПЕКТР Добрі справи

омпанія «Спектр-Агро» про-
довжує творити добрі справи, адже роби-
ти добро – це найбільше задоволення, яке 
тільки може відчувати людина! Тому ми не 
зупиняємось ні на крок, і цієї весни свою 
благодійну діяльність спрямували у бік 
освіти українських дітей!

По-перше, нашій компанії вдалося здійс-
нити мрію маленьких школярів 1-А класу 
ЗОШ №2 м. Українка Київської обл. Вони 
отримали від нас омріяний подарунок – 
LED телевізор. Тепер за його допомогою 
дружний великий 1-А  клас зможе перегля-
дати відеоролики, передбачені навчаль-
ною програмою. Бажаємо малечі успіхів у 
навчанні та ще чимало добрих та чуйних 
людей на їхньому шляху!

По-друге, ми всі знаємо, що фінансуван-
ня  державних навчальних установ в Україні, 
якщо не відсутнє повністю, то точно не є до-
статнім. І якщо зробити ремонт крівлі взимку 
чи підлатати сходи у головних корпусах, ко-
штів ще вистачає, то аудиторії, що розміщені 
«на задвірках» залишаються без уваги.

Тому компанія «Спектр-Агро» разом 
із партнером – виробником сільсько-
господарської техніки HARDI – вирішили 
спрямувати кошти на ремонт аудиторій 
Механіко-технологічного факультету Наці-
онального університету біоресурсів і при-
родокористування (НУБіП) у м. Київ. На 
виділені кошти вдалося повністю зробити 
капітальний ремонт, закупити мультиме-
дійне обладнання та екран, нові двері, сто-
ли та стільці для студентів, виготовити пла-
кати та прикрасити стіни банерами.

Надалі до навчальної програми студентів 
Механіко-технологічного факультету будуть 
введені відомості про технічні характерсти-

ки та функціональність самохідних та при-

чіпних обприскувачів HARDI, а найкращі 
випускники зможуть пройти стажування у 
компанії «Спектр-Агро» і якщо добре себе 

проявлять, то й доповнять команду спеціа-
лістів департаменту агротехніки.

Неллі Булаченко, директор департаменту з маркетингу
             e-mail: nelly.bulachenko@spectr-agro.com

Підтримуємо наше майбутнє 

К



СпектрLife4

СПЕКТР Team

25
«Байєр Майстер клас» – 

коли чекати на 25 т/га зерна кукурудзи? 

т/га кукурудзи – це не 
захмарна ціль. Так, це 

амбітна, але цілком реальна мета, особливо 
зважаючи на генетичний потенціал сучасних 
гібридів та широкий спектр високоякісних 
товарів для сільськогосподарського вироб-
ництва: ЗЗР, добрива, техніка тощо. Проте 
аби отримати від сучасних культур закладе-
ний у них потенціал урожайності, наше «ро-
зуміння» потреб рослин, вміння правильно 
«прочитати» стан ґрунтів і посівів, а також 
здатність виокремити фактори, що лімітують 
урожайність культур, мають так само відпо-
відати найвищому рівню підготовки. 

У 2013 році компанія «Байєр Кроп Сайєнс» 
разом із Міжнародною Фінансовою Кор-
порацією (IFC) започаткувала Проект зі 
сприяння розвитку малого та середнього 
агробізнесу в Україні, поставивши на меті 
дати агровиробникам доступ до агроно-
мічних знань найкращих міжнародних 
експертів та познайомити їх із сучасними 
технологіями, що наразі існують на ринку. 
Результатом цієї наполегливої роботи ста-
ли розробка і вихід на ринок цілого спектра 
агрорішень «Байєр», завдяки яким агрови-
робники можуть повною мірою реалізувати 
свій сільськогосподарський потенціал.

Компанія «Спектр-Агро», як один із лідерів 
українського ринку товарів сільськогоспо-
дарського призначення, бере активну участь 
у Проекті, усвідомлюючи нагальну потребу 
агровиробників не лише у високоякісних то-
варах, але й послугах. Разом із ТОВ «Спектр-
Агро» компанія «Байєр КропСайєнс» спіль-
но із IFC розвиває нові інноваційні рішення 
щодо впровадження кращих практик управ-
ління бізнесом та агротехнологіями агропід-
приємства. Участь у цій програмі дає змогу 
ТОВ «Спектр-Агро» вигідно диференціювати 
себе на ринку, а спеціалісти компанії вико-
ристовують отримані знання та інструменти 
для підвищення конкурентоспроможності 
своїх клієнтів, збереження сталих і лояльних 
відносин із існуючими й також для залучення 
нових клієнтів. ТОВ «Спектр-Агро» позиціо-
нує себе не просто як продавець ресурсів та 
техніки, а в першу чергу як надійний партнер 
у бізнесі й джерело безпечної перевіреної ін-
формації для свого клієнта. 

У рамках підготовки спеціалістів ТОВ 
«Спектр-Агро» вітчизняні і міжнародні екс-
перти вже провели тренінги із використан-
ня сучасних супутникових та інформаційних 

технологій у сільському господарстві для 
вчасного виявлення «проблемних» зон на 
полі й прийняття рішень щодо захисту рос-
лин – «Байєр Фітосан монітор» та «Байєр 
Контроль полів» і перший тренінг із серії 
Агрорішення – «Байєр Майстер клас».

Агрорішення «Байєр Майстер клас» – це 
програма, яка має на меті надати агровироб-
никам набір методологічних та практичних 
інструментів для оцінки й підвищення ефек-
тивності технології вирощування с/г культур.

На тренінгу «Механіка та обробіток ґрун-
ту» спеціалісти компанії «Спектр-Агро» 

отримали певні знання й необхідну інфор-
мацію про практики управління ґрунтами, 
направлені на підвищення якості й родючості 
ґрунтів, поліпшення їхньої структури і здат-
ності ґрунту до утримання вологи, збіль-
шення в них вмісту органічної речовини й 
гумусу, ефективне управління пожнивними 
рештками, а також про фактори, на які слід 
обов’язково зважати аби правильно обрати 
технології обробітку ґрунту.

У рамках дводенного тренінгу «Байєр 
Майстер клас» щодо технологій вирощу-
вання кукурудзи і сої спеціалісти компанії 
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«Спектр-Агро» пройшли теоретичний курс, 
де висвітлювались особливості вирощуван-
ня цих культур, із зазначенням біологічних 
характеристик їхнього росту і розвитку, по-
треб культур протягом вегетації та ключові 
фактори, що безпосередньо визначають 
їхню врожайність. Тож спеціалісти обгово-

рили критичні питання стосовно живлення 
рослин, складових урожайності обох куль-
тур, формування ефективної кореневої 
системи та інші аспекти, які є важливими 
для формування та збереження максималь-
ного потенціалу врожайності рослин. 

Практичне закріплення матеріалу про-
вели на полях сої і кукурудзи у ТОВ «Інтер-
АгроІнвест-2007», де експерти поділились 
досвідом із проведення обстеження посівів 
на ранніх етапах розвитку культур. Так, у по-
сівах кукурудзи особливу увагу приділили 
оцінці якості висівання, що є дуже важливо, 
адже неякісна сівба може призвести до знач-
них втрат урожайності (до 30%). Спеціаліс-
ти оцінили стан посівів кукурудзи за трьома 

показниками: (а) однорідність відстаней між 
рослинами у рядку, (б) кількість продуктив-
них та потенційно непродуктивних рослин, а 
також (в) однорідність стадій розвитку куль-
тури. Під час обстеження поставали питання 
щодо причин появи прогалин у посівах, не-
однорідних сходів та проблем, які це спри-

чинюють, і зокрема захисту рослин на ранніх 
етапах тощо. 

На посівах сої значну увагу приділили пи-
танню забезпечення швидкого змикання рядів 
та нормам висіву. Оптимальна комбінація цих 
двох чинників (що швидше відбудеться зми-
кання рядів (через 3 тижні після сівби) за мен-
шої норми висівання (300–400 тис. насінин 
на 1 га)) дає змогу агровиробникам набли-
зитись до найвищої ефективності у вирощу-
ванні цієї культури. Варто зазначити, що при 
цьому критично важливим фактором також є 
правильний вибір сорту, якісна сівба та опти-
мальна підготовка ґрунту, за якої не створю-
ються шари ущільнення, що перешкоджають 
розвитку кореневої системи рослини. 

Тренінги «Байєр Майстер клас», прове-
дені для спеціалістів ТОВ «Спектр-Агро» в 
рамках співпраці із компанією «Байєр Кроп-
Сайєнс», мають на меті сприяти розвитку 
агровиробників України і формуванню ста-
лих та вигідних партнерських взаємовідно-
син ТОВ «Спектр-Агро» зі своїми клієнтами. 

Микола Вовкогон, старший агроном IFC

             e-mail: MVolkogon@ifc.org

Дізнайтеся більше на: 
www.bayercropscience.com.ua/agrosolutions 
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Сільське господарство в Україні 
нині стрімко розвивається: збільшуються об-
сяги виробництва, з’являється найсучасніша 
техніка, аграрії використовують нові мето-
дики і практики роботи тощо. Тут є потенціал 
для майбутнього  розвитку, є увага інвесто-
рів, і, звісно, є жорстка конкуренція.  Тому 
сільськогосподарські підприємства змуше-
ні шукати шляхи підвищення конкуренто-
спроможності власного бізнесу й способи 
збільшення реалізації своєї продукції і під-
вищення її якості та водночас шляхи змен-
шення собівартості виробленої продукції і 
зниження власних витрат. Сучасний керівник 
агробізнесу думає не лише про врожай, а й 
про ефективність та прибутковість свого під-
приємства загалом.

Питання фінансового забезпечення для 
сільського господарства є досить критичним. 
Адже аграрний бізнес має чітко виражений 
сезонний характер і найбільша потреба в 
коштах припадає саме на весняний період, 
коли виробнику потрібно закупити і добрива, 
і насіння, і засоби захисту рослин, і нафтопро-
дукти, і мати ресурси на оплату праці найма-
них працівників і т. д. А гроші від виробленої 
продукції надійдуть не раніше липня місяця. 
Звичайно, що кожне господарство намага-
ється знайти свій спосіб вирішення проблеми 
дефіциту коштів: потужні агрохолдинги ма-
ють доступ до дешевого фінансування за кор-
доном або спеціальні умови як VIP-клієнти в 
українських банках;  малі та середні виробни-
ки вирішують фінансові питання на місцях, за-
лучаючи кошти в Україні через кредити банків 
та інших фінансових установ, через позики 
фізичних осіб або гроші власників, домов-
ляючись за дорогі товарні кредити із поста-
чальниками. Дефіцит коштів та їх висока ціна 
змушує зменшувати обсяги закупівлі добрив, 
гербіцидів і пестицидів, або економити на 
їхній якості, купуючи сумнівні продукти заде-
шево. Все це стримує потенційний розвиток 
господарств, знижує їхню ефективність та 
конкурентоспроможність.

Тому в умовах, коли грошові ресурси 
дорогі, варто звернути увагу на альтерна-
тивні способи оплати за товар. Одним із 
яких і є вексель. 

За продукцію, отриману у виробника 
чи дистрибутора, сільськогосподарське 
підприємство може розрахуватись про-
стим векселем, авальованим у банку. 
А заборгованість за векселем буде пога-
шено в кінці терміну дії векселя, на який 

він виписаний. Зазвичай це 6–9 місяців – 
яких цілком достатньо для того, щоб зібра-
ти і реалізувати перші партії врожаю.

Переваги використання 
векселів як засобу платежу

Вексельний спосіб розрахунку за про-
дукцію має певні переваги для всіх учасни-
ків угоди.

Для агровиробника: 

• зниження вартості ресурсів (авалювання 
векселя в банку – 4–5% річних порівняно 
з 20–25% річних на банківський кредит);

• вигідніша ціна на продукцію (авальова-
ний банком вексель знімає із дистрибу-
тора/виробника ризик неплатежу і дає 
змогу знизити ціну за умови розрахунку 
векселем до 10%);

• фіксація суми заборгованості за векселем у 
гривні (навіть за умови коливань валютних 

курсів, сума заборгованості за отриманий 
товар вказується у векселі в гривні й зали-
шається незмінною до повного розрахунку);

• вивільнення коштів дає змогу закупити 
якіснішу продукцію (добрива, насіння, 
засоби захисту рослин) у відомих та 
надійних виробників, збільшити обсяги 
закупівлі, що зрештою сприятиме підви-
щенню врожайності.

Для дистрибутора/виробника про-

дукції:

• немає ризику неплатежу і погашення заборго-
ваності за товар у момент отримання векселя;

• більше можливостей продати свою про-
дукцію і збільшити обсяги реалізації, 
пропонуючи додаткові способи оплати.

Для банків:

• можливість за будь-яких умов на грошово-
му ринку (дефіцит і дорожнеча ресурсів) на-
дати вексельне фінансування своїм клієнтам 
на вигідних умовах (4–5% річних);

• залучення нових клієнтів (бізнес яких 
не дає змоги їм брати дорогі кредити, 
а в разі використання вексельної схеми 
розрахунку такі підприємства стають клі-
єнтами банка).

Отже, вексельна форма розрахунку 

може бути справді вигідна для агровироб-
ників, вона дає змогу зменшити фінансові 
витрати, валютні ризики, підвищити мож-
ливості придбання продукції з відстрочкою 
платежу і також може бути одним із меха-
нізмів оптимізації витрат господарства та 
підвищення його ефективності.

Марина Мельніченко, фінансовий директор
             e-mail: maryna.melnichenko@spectr-agro.

Використання 
векселів 

агровиробниками для розрахунків

СПЕКТР Фінанси

ЗАГАЛЬНА СХЕМА РОЗРАХУНКІВ ПРОСТИМ ВЕКСЕЛЕМ



Реглор Спектрум

ШВИДКИЙ 
НЕСЕЛЕКТИВНИЙ

КОНТАКТНИЙ ДЕСИКАНТ
Діюча речовина: Дикват, 150 г/л 
Культури: Соняшник, горох, люцерна, сорго, морква, капуста, хміль, соя, 
льон,  рис, картопля, зернові, буряки, редька, боби, турнепс, цибуля, ріпак
Норма внесення: 1,5–6,0 л/га
Діюча речовина (дикват), яку швидко поглинають зелені частини рослини, 
порушує процес фотосинтезу, руйнує  мембрани клітин і дозволяє клітинній 
воді витекти з рослини. У результаті відбувається втрата вологи, або десикація
Опади навіть через 15 хвилин уже не впливають на ефективність дії препарату

Переваги для фермера
Спрощене збирання ― підсушує зелені і вологі органи рослин, суттєво 
заощаджує паливо, дозволяє регулювати терміни збирання
Санітарна дія ― знищує бур’яни, зупиняє розвиток хвороб 
(фітофтороз, біла і сіра гнилі)
Контроль якості ― пришвидшує дозрівання, робить його більш рівномірним, 
скорочує втрати насіння при збиранні, знижує вологість насіння, зменшує 
витрати на сушку
Альтернатива гліфосатам ― можна застосовувати як гербіцид суцільної дії 
для культур, де є загроза фітотоксичної дії парів гліфосатів
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Протруювання насіння та посів-
ного матеріалу – один із найбільш ефектив-
них, економічних і екологічних методів захи-
сту рослин від хвороб та шкідників. Багато 
патогенів передаються через посівний ма-
теріал (сажкові хвороби зернових, кореневі 
гнилі, хвороби картоплі тощо). Протруюван-
ня насіння запобігає ураженню рослин хво-
робами, збудники яких перебувають у ґрунті 
(пліснявіння насіння, фузаріоз зернових, ко-
ренеїд сходів цукрових буряків та інші). Та-
кож це є одним із найважливіших факторів 
підвищення польової схожості насіння, дає 
змогу одночасно нанести на насіння мікро-
елементи, стимулятори росту, інсектициди 
для захисту насіння, проростків, сходів від 
дротяників, несправжніх дротяників, гусе-
ниць підгризаючих совок, шкідників сходів. 

Перед тим як визначитися із протруйни-
ком, бажано дізнатися, які саме збудники 
хвороб та шкідники містяться у ґрунті, а 
насамперед рівень інфікування насіння та 
ґрунту, зробивши фітоекспертизу. Також у 
будь-якому разі потрібно зважати на вид 
попередника та систему обробітку ґрунту. 
Так, за традиційної системи обробітку ґрун-
ту із повним переворотом пласта й якісній 
сівозміні, рівень інфікування ґрунту не буде 
високим. Водночас за використання техно-
логії No-Till (нульового обробітку ґрунту) є 
загроза збільшення інфекційного фону зав-
дяки накопиченню інфікованого матеріалу 
(корені, рештки рослин, на яких можуть 
зимувати збудники хвороб) та зимуючих 
стадій шкідників у ґрунті, що також слід вра-
ховувати під час вибору препарату.

З’ясувавши рівень інфікування ґрунту, 
потрібно визначитися від яких саме шкід-
ливих об’єктів потрібен захист – чи прот-
руйник буде орієнтований на захист насін-

ня від збудників хвороб (фунгіцидний), чи 
необхідний захист від шкідників – інсекти-
цидний. А коли кількість інфекційного на-
вантаження і ґрунтових шкідників є досить 
високими, потрібен ефективний захист від 
обох «складових потенційної небезпеки» 
для насіння та сходів – інсектицидно-фун-
гіцидний протруйник.  

Сьогодні на ринку України представлено 
понад 50 препаратів-протруйників різних 
виробників. Ми братимемо до уваги гіган-
тів-виробників у світі ЗЗР – компанії Bayer, 
BASF та Syngenta.

Більшість сучасних протруйників містять 
у своєму складі більше однієї діючої речо-
вини, що збільшує ефективність дії препа-
рату та кількість об’єктів, що здатен уражу-
вати препарат. 

У таблиці 1 показано, які діючі речовини 
містяться у складі протруйників. Якщо пре-
парат представлений лише однією діючою 
речовиною, то він іде першим після дужок, 
після крапки з комою вказані препарати, що 
мають у своєму складі більше однієї діючої 
речовини.

Тож більшість сучасних препаратів (66% 
із представлених вище протруйників компа-
ній Bayer, BASF та Syngenta) містить більше 
однієї діючої речовини і є комбінованими, 
решта – мають лише одну діючу речовину. Із 
частки комбінованих протруйників чверть – 
протруйники інсектицидно-фунгіцидної дії, 

які можуть контролювати як розвиток збуд-
ників хвороб, так і ураження шкідниками. 

Тому можна стверджувати, що у разі по-
треби у протруйниках хоч інсектицидної, 
хоч фунгіцидної дії можна знайти той, що 
підійде за необхідними параметрами. Та-
кож слід розглянути розмежування прот-
руйників за культурами, на яких ті рекомен-
довані до застосування. Найближчим часом 
найактуальнішими для сільгоспвиробників 
будуть питання використання протруйників 
на озимих культурах, тож цього разу зосе-
редимося саме на них.

Згідно з «Переліком пестицидів та агро-
хімікатів, дозволених до використання в 
Україні» 2014 року та «Доповнення до Пере-
ліку…» за 2015 рік, протруйники, що мають 
реєстрацію на озимих зернових  (табл. 2),
становлять значну частку всього рин-
ку протруйників в Україні. На сьогодні 15 
препаратів, виробництва згаданих вище 
компаній-оригінаторів, мають офіційну 
реєстрацію на цих культурах, а більшість із 
препаратів мають фунгіцидну дію.

Отже, на ринку протруйників для захисту 
висіяного насіння, проростків, сходів і по-
сівів озимих зернових колосових культур 
від комплексу шкідників можна застосо-
вувати системні інсектицидні протруйники 
Гаучо Плюс та Круїзер, проти комплексу 
хвороб – системні Ламардор Про, Іншур 

Перформ, Систіва та Сертікор, контактної 

У сільському господарстві все починається і закінчується 
насінням. І для того, щоб отримати здорову виповнену 

насінину, потрібно насамперед захистити її попередницю. 
Саме тому важливим необхідним кроком для захисту 

майбутнього врожаю є протруювання насіння. 

Перший крок 
до здорової рослини 

Видовий склад протруйників за типом цільового об’єкта у провідних 

компаніях-оригінаторах ЗЗР

Bayer BASF Syngenta

Кількість протруйників, усього 12 7 13
Інсектицидні 5 1 3
Інсектицидно-фунгіцидні 3 1 3
Фунгіцидні 4 5 7
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дії – Максим, змішаної контактно-систем-
ної дії – Сценік, Кінто Дуо, Максим Стар, 

Максим Тріо і Максим Форте.

Проти комплексу шкідників та хвороб на-
сіння озимих зернових культур перед посівом 
обробляють баковими сумішами, зазначених 

у таблиці протруйників інсектицидної та фун-
гіцидної дії, або ж використовують препарати 
із здатністю до контролю всього комплексу 
шкідників і хвороб – Юнта Квадро, Селест 

Топ та Селест Макс.
Серед різноманіття протруйників для 

озимих зернових колосових найпопуляр-
нішими серед виробників сільськогоспо-
дарської продукції є такі: Ламардор Про, 

Гаучо Плюс, Іншур Перформ, Кінто 

Дуо, Максим Стар, Юнта Квадро.
У разі виникнення питань щодо регла-

ментів використання, наявності та доступ-
ності препаратів для передпосівної обробки 
насіння усіх видів сільськогосподарських 
культур компаній-виробників, що зазначе-
ні вище, а також інших виробників, можете 
звертатись до наших представників по всій 
Україні, контактні дані яких представлені на 
зворотній стороні журналу. 

Тетяна Шкарбан, менеджер з маркетингу

             e-mail: tetyana.shkarban@spectr-agro.com

Таблиця 1. Діючі речовини у складі препаратів для передпосівної обробки насіння

Хімічний клас (група) діючої речовини Тип дії діючої речовини – контактна Тип дії діючої речовини – системна

Направленість дії діючої речовини: інсектицидна

Неонікотиноїди 
Тіаметоксам (Круїзер; у складі Круїзер 
OSR, Форс Зеа, Селест Макс, Селест Топ)

Неонікотиноїди   
Імідаклоприд (Гаучо; у складі Гаучо Плюс, 

Юнта Квадро, Престиж)

Неонікотиноїди  
Клотіанідин (Пончо; у складі Гаучо Плюс, 
Еместо Квантум, Модесто, Юнта Квадро, 

Модесто Плюс, Пончо Бета)

Синтетичні піретроїди
Тефлутрин (Форс 200; у складі  Форс Зеа) – 

має репелентну дію
 

Фенілпіразоли Фіпроніл (Космос 250; у складі Стандак Топ)  

Піретроїди
Бета-цифлутрин 

(у складі Модесто, Пончо Плюс)
 

Направленість дії діючої речовини: фунгіцидна

Феніламіди  
Металаксил-М (Апрон ХЛ; у складі Круїзер 

OSR, Максим XL, Сертікор)
Феніламіди  Металаксил (у складі Редіго)

Фенілпіроліди

Флудиоксоніл (Максим; у складі  Круїзер 
OSR, Максим XL, Максим Стар, Максим Тріо, 

Максим Форте, Селест Макс, Селест Топ)
 

Триазоли  Ципроконазол (у складі Максим Стар)

Триазоли  
Дифеноконазол (у складі Максим Тріо, 

Селест Топ)

Триазоли  
Тебуконазол (у складі Максим Тріо, 

Максим Форте, Селест Макс, Сертікор, 
Ламардор Про, Юнта Квадро, Сценік)

Триазоли  
Тритіконазол (Аліос; у складі Іншур 

Перформ, Кінто Дуо)

Триазоли  
Протіоконазол (Февер; у складі Ламардор 

Про, Юнта Квадро, Редіго, Сценік)
Стробілурини  Азоксистробін (у складі Максим Форте)

Стробілурини  
Піраклостробін (у складі Іншур Перформ, 

Стандак Топ)

Стробілурини 
Флуоксастробін 

(у складі Модесто Плюс, Сценік)
 

Похідні бензимідазолу  Тіофанат-метил (у складі Стандак Топ)
Імідазоли Прохлораз (у складі Кінто Дуо) Прохлораз (у складі Кінто Дуо)
Дикарбоксіміди  Іпродіон (Ровраль Аквафло)
SDHI (інгібітори сукцинатдегідрогенази)  Ксеміум (флуксапіроксад) (Систіва)
Піразоли  Пенфлуфен (у складі Еместо Квантум)
Піридиніл-етилбензаміди Флуопірам (у складі Ламардор Про)
Бензаміди Флуопіколід (у складі Модесто Плюс)  
Фенілсечовини Пенцикурон (у складі Престиж)  

Таблиця 2. Перелік препаратів для передпосівної обробки насіння озимих 

зернових колосових культур компаній Bayer, BASF та Syngenta

Культура
Тип дії препарату 

за цільовим об’єктом

Компанія-

оригінатор
Препарат

Озимі зернові

інсектицидна
Bayer Гаучо Плюс

Syngenta Круїзер 350

інсектицидно-фунгіцидна
Bayer Юнта Квадро

Syngenta Селест Макс
Syngenta Селест Топ

фунгіцидна

Bayer Ламардор Про
Bayer Сценік
BASF Іншур Перформ
BASF Кінто Дуо
BASF Систіва

Syngenta Максим
Syngenta Максим Стар
Syngenta Максим Тріо
Syngenta Максим Форте
Syngenta Сертікор
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Якими сьогодні є основні виробничі 

напрями в рослинництві «Миронівсько-

го хлібопродукту»?

Наша компанія націлена на виробництво 
білкових культур, в першу чергу – кукуру-
дзи, соняшнику та сої, сировини для вироб-
ництва кормів для власного птахівництва. 
Основна вирощувана культура в господар-
ствах нашої компанії, близько 35%, або 
120 тис. га  – кукурудза, вона переважає у  
структурі посівних площ усіх підприємств, 
крім західних регіонів, які розташовані да-
леко від птахофабрик. У філіях МХП у цен-
тральних регіонах частка кукурудзи в посі-
вах сягає навіть 40%. 

Останніми роками збільшено виробни-
цтво сої до майже 40 тис. га, оскільки торік 
агрохолдинг ввів у експлуатацію у Катери-
нополі підприємство завод із переробки сої 
загальним потенціалом потужності до 300 

тис. т/рік. Соя, яку ми висіваємо – виключ-
но без гмо, насіння закуповуємо в Канаді. 
Плануємо з часом вийти на загальні площі 
до 60 тис. га.

Засіваємо значні площі соняшником, 
близько 14% у структурі посівних площ, 
цього року – 60–65 тис. га. 

Ми завжди сіємо близько 60 тис. га пше-
ниці. В основному отримуємо врожай 2-го 
і 3-го класів та продаємо зерно. Якщо у зі-
браному врожаї є певна кількість фуражної 
пшениці, то її використовуємо на корми. Ви-
рощуванню озимого ячменю ми також при-
діляємо неабияку увагу: нині ним засіяно 26 
тис. га, адже культуру рано збирають і вона 
є хорошим попередником під ріпак. Цього 
року маємо понад 26 тис. га озимого ріпаку. 

Назвіть середню урожайність ключо-

вих культур по підприємству?

Маємо стабільну врожайність озимого 
ріпаку  – в середньому 35 ц/га по холдин-
гу у заліковій вазі. Соняшнику збираємо по 
33–35 ц/га, є поля, які зазвичай дають 50–
52 ц/га. Середня врожайність пшениці – 60 
ц/га, кукурудзи – 100 ц/га.

Що є технологічною «родзинкою» от-

римання високих урожаїв?

Велику увагу ми приділяємо внесенню 
органічних добрив, а нині це 800 тис. т, за-
уважу, що стільки не вносить ніхто в Укра-
їні. До речі, поля, де ми вносимо органіку, 
потім взагалі не підживлюємо жодними мі-
неральними добривами. У нас є цілі загони 
співробітників, які займаються внесенням та 
вивезенням органічних добрив. Також має-
мо хороші вантажівки і розкидачі добрив. 
Найближчими роками плануємо вийти на 
рівень 1 млн т внесення органічних добрив. 

Показниками успішності роботи компанії, беззаперечно, є клієнти, 
з якими вона працює. Особливо, якщо серед таких клієнтів – 

один із найбільших агрохолдингів країни – ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт» (МХП). Гість актуального номера рубрики 

«СПЕКТР Партнер» – головний агроном МХП Олексій Сергієнко.

Один із ключових чинників успішної співпраці – 
надійність партнера

Група компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) 
– агрохолдинг із вертикально-інтегрованою структурою 
виробництва, заснований у 1998 році. Підприємство 
у своєму складі має 9 господарств із вирощування 
продукції рослинництва загальним земельним банком 
380 тис. га, 4 комбікормових заводи та численні 
елеватори, 2 птахофабрики з вирощування батьківського 
поголів’я курчат-бройлерів, 3 птахофабрики із 
виробництва м’яса курчат-бройлерів, 2 м’ясопереробних 
заводи та птахофабрику з виробництва гусячого м’яса і 
делікатесної гусячої печінки. 
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Як обираєте партнерів щодо поста-

чання виробничих засобів?

Партнерів вибираємо через тендерні 
процедури і в процесі тендеру насамперед 
звертаємо увагу на ціну, можливості компа-
нії, надійність, її історію та чи здатна ком-
панія забезпечити виробничі об’єми МХП. 
Не секрет, що маленька компанія, яка може 
дати привабливу ціну, не завжди може за-
безпечити наші обсяги. 

Тендери проводите окремо за культу-

рами чи видами пестицидів?

Окремо оголошуємо тендер на насіння 
різних культур, окремо на ЗЗР, третя група – 
тендер із міндобрив. Кожен агроном подає 
дані щодо потреби, ці дані консолідують і 
погоджують у центральному офісі відповід-
но до політики компанії та основних напря-
мів виробництва. Після обробки інформації 
наданої із філій можуть внести коригуван-
ня, але рішення щодо тендеру приймаємо 
спільно.

Якою є тривалість тендерної проце-

дури?

У грудні ми збираємо заявки на ЗЗР на 
перше півріччя наступного року, в січні – 
приймаємо перші рішення. 

Як давно МХП співпрацює зі 

«Спектр-Агро»?

Уже другий сезон поспіль ми маємо статус 
ключового клієнта в компанії «Спектр-Агро».

Чи змінились умови співпраці із поя-

вою у компанії «Спектор-Агро» відділу 

по роботі з ключовими клієнтами? Які 

переваги дає такий статус?

Звісно, як ключовому клієнту компанія 
приділяє більше уваги. Ти чітко знаєш, до 
кого можна звертатися напряму щодо вирі-
шення будь-яких питань. Дуже комфортно 
працювати з Олександром Лавренчуком, ке-
рівником відділу по роботі з ключовими клі-
єнтами, з ним ми можемо говорити відверто 
і по-діловому. Є розуміння з обох сторін. 

Стосовно яких продуктів МХП співп-

рацює зі «Спектр-Агро»?

Компанія цього року постачала нам на-
сіння кукурудзи та засоби захисту рослин. 
Щодо пестицидів, для нас важливо, аби 
це були оригінальні препарати. За всі роки 
нашої роботи ми не купили жодного кіло-
грама генеричних продуктів. Зручно, що 
у співпраці з компанією «Спектор-Агро» 
завжди є певний «коридор», який дає змогу 
за потреби дещо змінювати набір пестици-
дів залежно від ситуації в полі чи погодних 
умов, які складаються. 

Чи все насіння купуєте через тендер?

Це насамперед залежить від політики 
насіннєвої компанії та її дистриб’юторської 

мережі. Здебільшого виробники не працю-
ють напряму. Ось цього року із кукурудзи 
тендер виграв «Спектр-Агро». Насправді 
вирішальним для нас під час вибору є якість 
товару, надійність контакту, репутація ком-
панії.

Які вимоги ви висуваєте під час вибо-

ру насіння?

Це складний процес, тож враховуємо, 
звісно, технологічні потреби, особливі ви-
моги висуваємо до якості та протруєння 
насіння. У тендері ми вказуємо, які саме 
гібриди і сорти хочемо придбати, які у нас 
підходи щодо їхнього вирощування. Рішен-

ня про вибір гібрида приймаємо, виходячи 
із результатів урожайності на наших демо-
ділянках в усіх зонах у кожному нашому під-
приємстві, для того, аби можна було звірити 
отриману врожайність. За демоділянками 
закріплені агрономи-дослідники і є цілі під-
розділи, які займаються науковою діяльніс-
тю.  Завдання цих полігонів – вивчення но-
вих технологій та сортових ресурсів. Дані, 
що збирають у наших наукових центрах, не 
поступаються поважному НДІ. Дослідження 
проводимо окремо за сортами, гібридами, 
добривами і також за технологіями. Дослі-
ди закладуємо як на невеликих ділянках, 
так і порівнюємо технології у полях. 

Наскільки надійною є підтримка 

«Спектр-Агро» на регіональному рівні?

Компанія «Спект-Агро» забезпечує ак-
тивний контакт між своїми регіональними 

представниками і фахівцями наших філій 
на місцях. Причому цей зв’язок двосторон-
ній, як за вимоги наших спеціалістів, так і 
«спектрівці» постійно контактують із нами 
та цікавляться станом справ.

В яких регіонах такий контакт є най-

тіснішим?

Один із найтісніших – у Вінницькій об-
ласті з «Зернопродуктом» МХП. У Сум-
ській філії співпраця триває лише перший 
рік, але дуже продуктивно! Хлопцям зі 
«Спектр-Агро» можна подзвонити мало не 
вночі, чи у вихідний день, вони завжди на 
зв’язку і у разі потреби завжди виїздять у 

поля. Неодноразово були випадки, коли 
їхня швидка реакція буквально рятувала 
ситуацію. 

Які особливі пропозиції у про-

грамі цьогорічної співпраці МХП зі 

«Спектр-Агро»?

Цього року року МХП законтрактував 
ексклюзивний продукт – Реглор Спектрум, 
десикант виробництва компанії «Синген-
та», випущений спеціально під замовлення 
компанії «Спектр-Агро». 

Якими є перспективи розширення 

співпраці МХП зі «Спектр-Агро»?

Ми готові поглиблювати співпрацю за 
відповідних умов. Критеріїв вибору пере-
можців тендеру багато, але один із ключо-
вих – надійність партнера у роботі.

Неллі Булаченко, директор департаменту з маркетингу

             e-mail: nelly.bulachenko@spectr-agro.com
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Ч

  Стимулювання розвитку
кореневої системи  

та підвищення імунітету зернових

11212

астка вирощування озимих 
культур (пшениці, ячменю і ріпаку) в Україні 
є значною, а відмінності у біологічних осо-
бливостях цих культур від ярих є очевидни-
ми. Для забезпечення нормального росту і 
розвитку озимі мають пройти стадію ярови-
зації – процес перебування культури певний 
час під впливом знижених температур. Саме 
тому осінній період росту для озимих є над-
звичайно важливим, адже це час підготовки 
рослин до стану анабіозу під час зимового 
періоду, а також трамплін для формування 
майбутньої високої продуктивності. 

Протягом осені озимі проходять усі по-
чаткові фази розвитку – від сходів і до фор-
мування розетки у ріпаку й вузла кущення 
у зернових, нарощують кореневу масу, 
достатню для перезимівлі, закладаючи 
потенціал майбутньої урожайності росли-
ни. Великим є ризик входження рослин у 
зиму ослабленими, зі слаборозвиненою 
кореневою системою. Тому важливо при-
діляти максимальну увагу осіннім захо-
дам, направленим на підготовку рослин до 
зимового періоду: підвищення їхньої зи-
мостійкості, захист від хвороб, стимуляція 
розвитку кореневої системи. Одним із най-
важливіших елементів інтенсивної техноло-
гії вирощування озимих задля отримання 
високої врожайності культури є забезпе-
чення рослин необхідним комплексом по-
живних речовин. 

Відомо, що оптимальне мінеральне жив-
лення озимих сприяє формуванню потуж-
ної кореневої системи, що здатна забезпе-
чити стійкість рослин до різких перепадів у 
осінньо-зимовий період, утворити певний 
запас цукрів і білків та утримувати його до 
весни для забезпечення успішного виходу 
рослини зі стану анабіозу та стрімкого від-
новлення її вегетації навесні. 

Озимий ріпак є досить вимогливим до 
вмісту поживних речовин у ґрунті і, до речі, 
більшість поживних елементів для свого 
розвитку він потребує вже в осінній період. 
Нестача бору восени призупиняє ріст і роз-
виток кореневої системи ріпаку озимого, 
точки росту, знижує накопичення цукрів 
та інших високоенергетичних речовин, їх 
транспортування до кореневої шийки і по-
гіршує морозо- й зимостійкість рослини 
й перезимівлю її загалом. Усі ці чинники 
призводять до деформації та дуплистості 
кореневої системи ріпаку, розтріскування 
стебел, призупинення цвітіння, запилення й 
запліднення його квіток, а отже, до знижен-
ня продуктивності. Бор сприяє споживанню 
кальцію рослинами ріпаку із ґрунту. Для 
забезпечення озимого ріпаку достатньою 
кількістю бору ми рекомендуємо застосо-
вувати мікродобрива Спектрум Борон 150.

Спектрум Борон 150 – це 15% водний 
розчин етилен-аміну бору. Будучи додат-
ковим джерелом бору під час підживлення, 
діюча речовина Борону 150 бере участь у 
регулюванні водного балансу та транслока-
ції цукрів у рослинних клітинах та забезпе-
чує здоровий розвиток пилку.

Зважаючи на біологічну роль бору в жив-
ленні рослин, на ріпаку рекомендовано 
багаторазове внесення препарату Борон 

150 саме в осінній період у нормі 1 л/га за 
одне внесення. До речі, внесення можна 
комбінувати з обробками фунгіцидами і 
рістрегулюючими препаратами. Також цей 
препарат можна вносити у весняний період 
разом з іншими пестицидами та добривами 
для позакореневого підживлення у нормі 
1 л/га за одне внесення, але не більше 3-х 
обробок за вегетацію культури.

Окрім бору, дуже важливим елементом 
живлення для олійних культур є молібден, 

який бере участь у синтезі амінокислот і 
білків, інтенсифікує процеси фотосинтезу 
за низьких температур повітря та слабкій 
сонячній інсоляції, підвищує холодостій-
кість рослин. За нестачі молібдену на ріпаку 
значно знижується його врожайність і вміст 
білка у продукції. Особливо дефіцитними 
до цього елемента є кислі ґрунти.

Для забезпечення рослин озимого ріпаку 
елементами, що конче необхідні для під-
тримання процесу росту та розвитку куль-
тур, забезпечення холодостійкості та чудо-
вої перезимівлі й швидкого виходу рослин 
із зими, ми рекомендуємо для застосування 
препарат Спектрум B+Мо.

Спектрум B+Мо – це доповнена версія 
Борона 150, що містить, окрім 15% бору, ще 

СпектрLife
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й 0,75% молібдену із буферизуючими аген-
тами та сурфактантами. Його рекомендова-
но застосовувати у дозі 1 л/га до 2 разів на 
олійних культурах на початку їхнього росту 
та розвитку та у фазі бутонізації. 

Як згадувалося вище, осінній період рос-
ту озимих є особливо важливим для їхньо-
го розвитку. Не є винятком рослини озимих 
зернових колосових – пшениці та ячменю. 
До настання низьких мінусових температур 
культурам необхідно пройти період загар-
тування, при цьому рослини мають досягти 
певних оптимальних параметрів (міцний 
вузол кущення із добре розвиненими ко-
ренями, достатня асиміляційна листкова 
поверхня), накопичити необхідну кількість 
цукрів та пластичних речовин у вузлах 
кущення для ефективного протистояння 
низьким температурам і стресовим умовам 
упродовж зимового періоду.

Для оптимального входження озимих зер-
нових у зиму, забезпечення рослин усіма не-
обхідними поживними елементами із фази 
сходів, а отже, і можливості максимального 

розкриття потенціалу рослин, ми рекоменду-
ємо використовувати Спектрум АскоСтарт 

для обробки насіння озимих зернових перед 
сівбою. Окрім широкого спектра макро- і мі-
кроелементів, що потребують озимі, добриво 
містить 5% витяжки із морських водоростей 
Ascophyllum nodosum (A. nodosum).

Що ж таке A. nodosum? І чому витяжка 
саме цього виду така корисна для рослин? 
Ascophyllum nodosum – це морські бурі во-
дорості, що ростуть у приливній зоні Пів-
нічної Атлантики. Ці види чудово ростуть і 
розвиваються в умовах впливу на них по-
вітря різної температури під час відливу на 
досить значний час. Речовини і метаболіти, 
що містяться в A. nodosum, допомагають їм 
виживати в таких складних умовах, і саме 
наявність цих речовин у їхньому складі і 
стала ключем до успішного застосування на 
сільськогосподарських культурах витяжки 
із цих водоростей. Внесення витяжки дає 
змогу передавати біостимулювальні вла-
стивості оброблюваним рослинам для по-
ліпшення їх стійкості до стресових факторів, 

а отже, підвищення врожайності та якості 
врожаю.  

Морські водорості відносяться до уні-
кальних натуральних джерел макро- і мі-
кроелементів, білків, вітамінів та інших біо-
логічно активних речовин. За результатами 
досліджень, встановлений хімічний склад 
порошку висушених бурих водоростей 
Ascophyllum nodosum: йод – 0,81 г; вуглево-
ди – 60%, у т.ч. клітковина – 5%, маніт – 
4,4%, альгінова кислота – 32,9%; білки – 
9%, вільні амінокислоти – 0,218%; жири – 
1%; мінеральні елементи – 21%, а також 
фукоідан – не менше 15%, поліфеноли, солі 
заліза, натрію, магнію, цинку, вітаміни-ан-
тиоксиданти, каротин.

Регуляторні властивості бурих водорос-
тей можливі завдяки рослинним біорегу-
ляторам – фітогормонів, низькомолеку-
лярних продуктів вторинного метаболізму 
рослин, що поєднує в собі ауксини, гібе-
реліни, цитокініни, абсцизові кислоти, та 
є спільними для всіх рослин, синтезуються 
в клітинах меристеми, активно діляться 
(у верхівці пагона, на кінчику кореня, у 
молодих листках та насінні) і потім тран-
спортуються в інші органи й тканини, де за 
низьких концентрацій здійснюють хімічний 
запуск фізіологічних процесів.

Спектрум АскоСтарт – це препарат для 
передпосівної обробки насіння. Власне, 
така обробка мінімум на 5–10% підвищує 
польову схожість, на 3–5% енергію проро-
стання та поліпшує перезимівлю зернових 
озимих культур. Спектрум АскоСтарт за-
стосовують для передпосівної обробки на-
сіння в дозі 2–4 л/т насіння. 

Таким чином, використовуючи препара-
ти торгової марки Спектрум, ви можете ре-
агувати на потреби культури на різних ста-
діях її розвитку, забезпечити стійкість проти 
низьких температур та оптимальні умови 
входження в зиму, а отже, надаєте росли-
ні оптимальні складові системи живлення, 
створюючи умови для реалізації генетично 
закладеного потенціалу продуктивності. 

Андрій Олійник, менеджер з постачання добрив

              e-mail: andriy.oliynyk@spectr-agro.com
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Літо здебільшого – пора догляду 
за посівами сільськогосподарських культур 
задля отримання максимального врожаю. 
Але також це пора планування осінньої по-
сівної кампанії. І поряд із озимими зерно-
вими культурами у наших сівозмінах про-
відне місце займає озимий ріпак – культура 
перших коштів, медонос та постачальник 
великої кількості поживних речовин у ґрунт.

Ріпак – однорічна рослина родини 
Хрестоцвітих. Це одна з найпоширеніших 
олійних культур, насіння якої містить до 
45–50% олії. 

Озимий ріпак – добрий медонос, із 1 га його 
посіву можна отримати до 100 кг меду. Він 
мало висушує ґрунт та рано звільняє поле, тому 
є добрим попередником для озимих і ярих 
зернових культур. Кореневі рештки ріпаку піс-
ля мінералізації залишають у ґрунті 60–65 кг/га 
азоту, 32–36 кг/га фосфорної кислоти і 55–
60 кг/га калію. Вирощування цієї культури в 
одній сівозміні з зерновими значно поліпшує 
фітосанітарний стан ґрунту, зводить до мініму-
му їх зараження кореневими гнилями.

Для отримання максимальних урожаїв 
озимих ріпаків, варто концентрувати свої 
знання на технології вирощування, вміло 
добирати гібриди, які найбільше придатні 
для конкретної ґрунтово-кліматичної зони, 
правильно визначати строки сівби та місце 
в сівозміні, забезпечувати належне живлен-
ня посівів, чистоту від бур’янів, вчасно діа-
гностувати та знешкоджувати хвороби.

Правильне введення ріпаку у сівозміну 
має суттєве значення для отримання висо-

ких і сталих урожаїв та економічно вигідно-
го виробництва.

Кращі попередники для культури – зер-
нобобові, зернові, картопля, однорічні й 
багаторічні трави. Категорично не можна 
висівати ріпак після ріпаку та інших капус-
тяних, соняшнику. Ріпак – добрий поперед-
ник для інших культур, він розпушує своєю 
кореневою системою ґрунт, а відносно ве-
лика кількість рослинних решток після зби-
рання культури містять легко засвоювані 
поживні речовини. Доведено, що врожай-
ність зернових після ріпаку на 0,4–0,6 ц/га 
вища, ніж після стерньових попередників.

Основний обробіток ґрунту під озимий 
ріпак виконують диференційовано залежно 
від попередника, ґрунтових та кліматичних 
умов. Особливу увагу при цьому слід при-
діляти збереженню вологи, зменшенню 
переущільнення ґрунту і підорного шару. 
Якщо поверхневий шар ґрунту не вирівняти 
як слід, то через нерівномірне розміщен-
ня насіння у ґрунті можливі втрати врожаю 
(до 20%). Мінімальний обробіток дасть 
змогу уникнути цього явища та значною мі-
рою збереже витрати палива.

Ріпак вимогливий до умов мінерально-
го живлення. На формування 1 ц основної 
продукції він використовує: азоту – 5–6 кг, 
фосфору – 2,5–3,5 кг, калію – 2,5–4,0 кг, 
кальцію, магнію, бору, сірки – в 3–5 разів 
більше, ніж зернові культури.

Для озимого ріпаку можна виділити три 
основні критичні етапи, коли його потреба 
в поживних речовинах, особливо мікроеле-

ментах, найбільша, що є корисним під час 
планування позакореневих підживлень: 

1. Формування листкової розетки (поза-
кореневе підживлення дає змогу підготувати 
рослини до зими).
2. Формування стебла (забезпечує активіза-
цію морфологічних процесів).
3. Зав’язування та розвиток бруньок, а також 
кінець цвітіння (поліпшує процеси цвітіння, 
формування та розвиток насіння).

Із усіх мікроелементів вирішальне зна-
чення має лише бор. Підживлення бором 
рослини потребують у період активного 
росту стебел та пагонів, а також на початку 
цвітіння, що значно зменшує обпадання кві-
ток. Таке обприскування зазвичай поєдну-
ють із обробкою інсектицидами. Доза вне-
сення борних добрив – 200–400 г/га д.р. 

Розуміючи всю важливість озимого рі-
паку в агровиробництві, наша компанія в 
сезоні осінь 2016 пропонує широкий асор-
тимент насіння цієї культури провідних се-
лекційних компаній світу. 

НПЦ-Лембке (NPZ-LEMBKE – Norddeutsche 
Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG) – це су-
часна компанія із майже 120-річною історією. 
Спеціалізація – селекція та виробництво но-
вих високопродуктивних гібридів ріпаків, зер-
нобобових і кормових культур.

На ринку України представлена лінійка 
нових високоврожайних гібридів озимого 
ріпаку цієї компанії – МЕРСЕДЕС, ШРЕК, 

ТРУМПФ, ГАРУ. Поряд із ними вже добре 
відомі виробникам – ШЕРПА, КСЕНОН, 

РОХАН, ВІСБІ та АБАКУС.

Рентабельні
у сівозміні

культури
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Також пропонуємо насіння озимої пше-
ниці СКАГЕН, ТОРРІЛД, озимого ячменю 
МАЙБРИД, СКАРПІЯ і новий високопро-
дуктивний сорт ТІТУС.

Компанія ТОВ «Байєр» відома не лише 
як всесвітньовідомий виробник засобів 
захисту рослин, а й як провідна насіннєва 
компанія. Відтак гібриди ріпаку селекції 
«Байєр» до постачання для продажу прохо-
дять довгий шлях селекційної роботи, тес-
тувань у різних природних умовах, держав-
них випробувань та реєстрації. Основою 
процесу виведення на ринок нових гібридів 
є детальне вивчення потреб агровиробни-
ків, адже метою цієї праці є створення висо-
коякісного насіння, що відповідатиме всім 
вимогам сучасного сільського господарства 
щодо ефективного вирощування ріпаку в 
різних регіонах України та забезпечуватиме 
стабільні врожаї.

В Україні компанія «Байєр» представляє 
насіння високоврожайних гібридів озимо-
го ріпаку, а саме ЕЛМЕР КЛ, БРЕНТАНО, 

БАГІРА, ДЖАМПЕР, БЕНЬЯМІН, БЕЛАНА, 

ВЕКТРА, МЕРАНО, ФІННЕС та нові, випро-
бувані в усіх ґрунтово-кліматичних зонах 
України, СЕЙФЕР, ЛЕКСЕР, ПАНЧЕР.

Селекцію ріпаку компанія KWS веде із 1951 
року. Завдяки наявності власного генофонду 
та роботі селекціонерів Німеччини створено 
нові високопродуктивні гібриди озимого ріпа-
ку із комплексом ознак підвищеної морозо-, 
посухо- та стійкості до розтріскування струч-
ків, вилягання рослин і хвороб.

Компанія KWS як у світі, так і на ринку 
України, пропонує насіння нового поколін-
ня гібридів озимого ріпаку, які дають змогу 
вирощувати їх за різних ґрунтово-кліматич-
них умов та досягати високих результатів. 
Зокрема, це гібриди ГІБРИРОК, ТРАВІАТА, 

ТРІАНГЕЛЬ і ТУРАН.
Утім, компанія KWS проводить селекцію 

не лише насіння озимого ріпаку, а вже понад 
80 років успішно займається також селекцією 
зернових культур. За цей час компанія стала 
беззаперечним лідером ринку зернових куль-
тур у багатьох країнах. Вітчизняним аграріям 
KWS пропонує насіння гібридного озимого 
жита ПІКАССО, БРАЗЕТТО, ГУТТІНО, ПАЛА-

ЦЦО, озимої пшениці сорту КУБУС та озимо-
го ячменю ВІНТМАЛЬТ.

Ось уже понад 60 років компанія 
SAATBAU LINZ займається селекцією, роз-
множенням насіння та його продажем у 
Європі. Щороку більше 130 сортів та гібри-
дів 30 культур розмножують в окремих клі-
матичних зонах Австрії та сусідніх країнах. 
У кооперативній групі SAATBAU LINZ на-
сінництво ведуть на площі понад 40 тис. га. 

На ринку України ця селекція представ-
лена насінням озимого ріпаку ТРУДІ, ГЕРДІ, 

ГІКОЛОР, ВЕНДІ, ХАРДІ та РЕКОРДІ. До 
того ж ми пропонуємо і сорти озимої пше-
ниці – ЛУПУС, ТАЦІТУС, ФІДЕЛІУС, ПАН-

НОНІКУС та озимого ячменю ХАННЕЛОРЕ.

Компанія «Монсанто» має великий 
асортимент гібридів ріпаку під брендом 
Декалб, аби максимально ефективно задо-
вольнити найактуальніші потреби сільсько-
господарських виробників. 

На ринку України пропонують такі гібриди 
озимих ріпаків бренда Декалб: ДК ІММІНЕНТ 

КЛ, ДК ІМІДО КЛ, ДК СЕНСЕЙ, ДК СЕАКС, 

ДК ЕКСПОВЕР, ДК ЕКСТОРМ, ДК ЕКСКВІ-

ЗІТ, ДК ЕКСТРОН, ДК СЕКЮР, ДК СЕКВОЙЯ, 

ДК СЕДОНА, ЕКСЕЛЬ та ЕКСАГОН. Також 
у сезоні 2016 року з’явились нові гібриди – 
ДК ЕКСПЛІСІТ, ДК ЕКСТРОВЕРТ, ДК ЕКСПРІТ.

Компанія «Піонер» представлена на 
ринку озимого ріпаку звичайними високо-
рослими гібридами PR44W22, PR46W20, 

PR46W14, PR46W21, PT 200 CL та PT 228 

CL (два останні за технологією вирощування 
Clearfield).

Також у продуктовій лінійці цієї компанії на-
явні гібриди MAXIMUS: PR44D06, PR45D03, 

PR45D05 та придатні у вирощування за си-
стемою Clearfield PX 100 CL, PX 111 CL.

Завдяки активним інвестиціям у науко-
во-дослідну діяльність у компанії «Синген-
та» є потужна науково-технічна база для 
створення й дослідження нових високопро-
дуктивних гібридів озимого ріпаку. Саме 
тому ці гібриди мають необхідний комплекс 
господарсько-цінних ознак, які сприяють 

отриманню нашими клієнтами максималь-
них прибутків. Гібриди озимого ріпаку від 
компанії «Сингента» характеризуються 
високим рівнем зимостійкості, олійності, 
стійкості до вилягання, а ще вони відмінно 
реалізовують свій потенціал продуктивності 
в умовах України.

Цього сезону для виробників пропонують 
гібриди ГЛАДІУС, НК ОКТАН, НК ПЕТРОЛ, 

НК ТЕХНІК, ТОРЕС, СИ МАРТЕН.
Зазначений спектр насіння придатний 

для вирощування у найрізноманітніших 
кліматичних умовах та може давати макси-
мальні врожаї озимих культур.

Ігор Якушев, директор бізнесу насіння

              e-mail: igor.yakushev@spectr-agro.com
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С
онячним червневим днем 

розпочалася щорічна подорож компанії 
«Спектр-Агро» до Великобританії для від-
відування нашого партнера – Headland 
Agrochemicals Ltd. 15 подорожуючих, на 
чолі із фінансовим директором Мариною 
Мельніченко, отримавши останні настано-
ви від Володимира Петровича, вирушили 
до Туманного Альбіону.

Аеропорт у Гетвіку зустрів традиційною по-
хмурою дощовою погодою, проте чарівна по-
смішка й англійська доброзичливість нашого 
гіда Анни-Марії Стерн підняла всім настрій. 
Зручний автобус і двогодинна подорож під 
дощем пройшли непомітно. І ось групу зустрів 
затишний готель у центрі Кембриджа. 

Після перепочинку частина наших колег 
трохи познайомилася із містом, прогуляв-
шись околицями та зустрівши студентів уні-
верситету Кембриджа, які гучно святкували 
ювілей Її величності Єлизавети ІІ. Після про-
гулянки була вечеря й очікування, як вия-
вилось потім, не зовсім вдалої гри збірної 
України на Євро-2016.

Наступний день подорожуючі присвя-
тили екскурсіям центром Кембриджа, гіди 
Наталія і Тетяна познайомили нас із істо-
рією міста, університету та його коледжів. 
Особливо вразив нас коледж Кінгс та його 

велична каплиця й учбові приміщення ко-
леджу Трініті. Невеличка перерва на обід у 
пабі, побудованому у XVIII ст., затягнулася 
через зливу. Несприятливі погодні умови 
перенесли запланований сплав річкою Кем 
на наступний день. Утім, незручності з по-
годою були компенсовані смачним обідом, 
12 сортами пива та покупками у місцевому 
торговельному центрі. Запаси чаю і сувені-
рів ми придбали досить вдало. 

У вівторок група перемістилася за місто, 
де пройшли змагання зі стрільби та знайом-
ство із героїнею серії фільмів «Гаррі Пот-
тер» – південноафриканською совою Лізі й 
яструбом Хоукі. Ці два величні птахи проде-
монстрували нам різні трюки під акомпане-
мент жартів їх дресирувальника. Кожен із 
нас мав змогу запустити їх у політ із руки. 
Змагання зі стендової стрільби закінчили-
ся з такими результатами: переможницею 
стала Ступенко Юлія – 21 бал, 2-ге місце ви-
боров Олександр Гудименко із результатом 
у 19 балів, а 3–4-те місця розділили Олек-
сандр Мічковський та Андрій Олійник із 16 
балами в активі. Після церемонії нагоро-

дження всі перемістилися на обід, де і було 
вшановано переможців. Гарний настрій пе-
ренесли також на річку Кем, де в компанії 
кермових Джона та Анни, яку швидко пе-
рехрестили в Галю, подорожуючі насолод-
жувалися красою мостів і набережної. Пісні 
про Галю, у виконанні екіпажів двох човнів, 
ще довго, напевне, пам’ятатимуть студенти 
Кембриджського університету. 

Східне графство Норфолк, відоме як жит-
ниця Англії, зустріло мандрівників у вівто-
рок увечері. 

Ранок середи група провела, подорожую-
чи річкою і системою каналів Норфолк Бродс 
на кораблі «Південний Комфорт». Мальов-
ничі пейзажі, архітектура будинків, різнома-
ніття диких птахів та велика кількість човнів, 
кораблів, яхт нас повністю зачарували. Другу 
половину дня група провела, катаючись на 
сігвеях у древньому сосновому лісі. Олек-
сандр Гудименко пропонував влаштувати 
перегони та його ініціативу не схвалили че-
рез суворі вимоги безпеки, яких чітко дотри-
мувалися інструктори. Час промайнув непо-
мітно. Закінчення вечора вівторка зустрічали 
у пабі «Бельгійський монах» із широченним 
вибором сортів бельгійського пива та сит-
ною вечерею, після якої частина наших колег 
виявила бажання повернутися у готель піш-
ки, насолоджуючись нічним Норвічем. 

Норвіч – столиця Норфолку, старовинне, 
засноване римлянами, а потім розширене 
норманами місто – зустрів групу ранком 
четверга. Екскурсія центром міста, замок, 
ринкова площа зі старовинною міською 
управою та кафедральний собор сподо-
балися всім без винятку. Після обіду наша 
команда завітала в гості до королеви Єли-
завети II. Її зимова резиденція Сандрігам 
відкрила, в прямому сенсі, двері до вітальні 

Англія – загалом і зокрема, 
або у гостях у Її Величності 
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Її Величності. Ми змогли побачити кімна-
ти і речі, якими користується королівська 
сім’я на різдвяні свята, оглянули колекцію 
коштовностей, чудернацьких подарунків 
із усього світу для Її Величності, рушниць і 
авто, насолодилися прогулянкою сяючими 
зеленню садами і парком зі ставком, пов-
ним велетенських риб, та відвідали церкву, 
де королева бере участь у різдвяній службі. 
Враженнями від Сандрігама мандрівники 
ділилися за вечерею у ресторані «Лавандо-
вий дім», де компанію нам склав Сем Поче-
ка – співробітник компанії Headland, який 
проводив презентації для нашої компанії 
взимку цього року в Черкасах і Полтаві. По 
закінченню вечері шеф-кухар ресторану по-
дарував усім гостям екземпляр своєї книги, 
щоб і вдома ми могли насолоджуватися 
його шедеврами кулінарії.

Наступною й останньою зупинкою став 
Лондон, що зустрів нас ранком п’ятниці: го-
тель у Челсі, лондонське метро, зміна кара-
улу біля Букінгемського палацу, Вестмінстер 
і Біг-Бен, обід на Трафальгарській площі в 
пабі «Адміралтейство» та офіціант Сімоне, 
що щиро співчував поразці українців від 
північних ірландців, велич та коштовності 
Лондонського тауера і «політ над містом» 
на колесі огляду «Лондонське око». І вже 
ввечері на кораблі-ресторані на березі Тем-
зи нас, стомлених і безмежно щасливих, 

зустрів наш добрий друг – Кріс Джонсон. 
Він привітав усіх нас та вручив подарун-
ки на пам’ять про подорож і подякував за 
зростання бізнесу. Своєю чергою, Марина 
Мельніченко виголосила тост-подяку пану 
Крісу за чудово сплановану і проведену 
мандрівку та нашому гіду Анні-Марії за 
піклування, підтримку й просто безмежну 
привітність. Після вечері компанія перемі-
стилася на відкриту палубу човна, де всі ді-
лилися враженнями від подорожі, згадува-
ли співи в автобусі, стрільби, птахів хижих і 

водоплавних, стернову «Галю» та інші жар-
ти, якими була багата ця мандрівка.

У суботу, попрощавшись із Анною-Ма-
рією й Лондоном, група вирушила додому, 
назустріч Зеленим святам, після яких усі по-
вернуться до праці, результати якої б дали 
змогу здійснити бажання, задумане разом 
із ритуалом кидання монетки у фонтан біля 
Букінгемського палацу – знову повернутися 
в казку Великобританії.

Андрій Олійник, менеджер з постачання добрив

              e-mail: andriy.oliynyk@spectr-agro.com

днією із ключових подій 
спортивного життя світового масштабу став 
цьогорічний чемпіонат із футболу УЄФА 
ЄВРО-2016, у якому команда збірної Укра-
їни брала участь. Компанія «Спектр-Агро» 
не могла пропустити нагоди повболівати за 
наших, тому у червні 2 групи вболівальни-
ків, до складу яких увійшли наші співробіт-
ники та клієнти, вирушили до Франції.  

Перша група відвідала матч Україна – Пів-
нічна Ірландія, що відбувся у Ліоні. Поруч із 
переглядом матчу на стадіоні та зануренням у 
атмосферу чистого адреналіну футболу, наші 
колеги й клієнти прогулялися Ліоном, занури-
лися в казку середньовічного містечка Перуж, 
здійснили прогулянку на кораблику озером 

Ансі та насолодились справжніми неймовірни-
ми альпійськими краєвидами у горах Шамбері.

Друга група вболівала за нашу збірну у 
матчі Україна – Польща, який проходив у 
м. Марсель. Але не тільки футболом ми жи-
вемо. Тому, окрім перегляду матчу, коман-

да «Спектру» відвідала Ніццу, насолоди-
лась відпочинком на лазурному узбережжі, 
прогулялася мальовничими французькими 
прованськими містечками Ез та Сен-Поль-
де-Ванс, а також побувала в океанографіч-
ному музеї Монако, та й саме Монако, звіс-
но, не залишилось поза увагою.

І хоча команда збірної України не дійшла 
до фіналу, почуття захоплення та задово-
лення від поїздки і Франції в цілому коман-
да «Спектру» привезла з собою на бать-
ківщину. До нових зустрічей на сторінках 
журналу й у нових мандрівках! 

Тетяна Шкарбан, менеджер з маркетингу

             e-mail: tetyana.shkarban@spectr-agro.com

Вболіваємо у Франції

О
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– Розкажіть, як виникла ідея взяти 

участь у шоу «Ліга сміху»? Чи це ваші 

перші виступи в шоу такого формату?

– Насправді ще до «Ліги Сміху» ми в гу-
морі були не новачками. Команда «VIP Тер-
нопіль» була створена у 2008 році як укра-
їнська (і суто україномовна) команда КВН із 
м. Тернополя. З того часу ми брали участь і  
у багатьох лігах КВН, і «Бійцівському клубі», 
у шоу «Розсміши коміка», і в проектах «Кра-
їна У» та «Одного разу під Полтавою».

Саме редактори ВУЛ і «Країни У», які є за-
сновниками «Ліги Сміху», і запропонували нам 

взяти участь у цьому проекті. Ми обдумали все 
й погодились, і як виявилося не прогадали  .

– Такі проекти потребують неабияко-

го таланту, хорошого почуття гумору та, 

звісно, фінансових коштів. Як вам вда-

ється все це поєднувати?

– Із часів заснування команди і до тепе-
рішнього складу було багато людей, яким 

ми вдячні за допомогу, але які з тих чи ін-
ших причин із нами вже не працюють. Від 
самого початку «VIP Тернопіль» була ство-
рена як команда від ВУЗу, ТДТУ ім. Івана 
Пулюя (із цієї команди дотепер в ході змін 
і переформувань залишилось лише двоє –
Віктор Гевко і Денис Фаріончук). Історія 
виникнення назви команди така: оскіль-
ки команда ВУЗу ім. І. Пулюя, то вирішили 
назватись «Внуки Івана Пулюя», скорочено це – 
«ВІП», або англійська версія VIP. У такому 
складі значних висот досягти було важко, 
тому у 2009 р. до «ВІП» приєдналися Тетяна 
Песик, Микола Борсук, згодом Аркадій Вой-

тюк, Віктор Мотиль, потім і гурт «Тріода» (Гам-
баль, Алексєєв, Рибак), згодом Тарас Стад-
ницький, Василь Ткачук. Ці люди на даний час 
і є командним складом «VIP Тернопіль».

Стосовно фінансових коштів, то в часи 
КВНу в нас не було спонсора. Спочатку 
скидалися грошима або відкладали кожну 
копійку, зароблену командою на корпора-
тивах (яких тоді було зовсім мало), тому, 

Концентрований позитив– 
«VIP Тернопіль» 

Життя без сміху і веселощів, то не життя, а так – буденність… Саме 
тому яскравих емоцій та вражень у робочі будні нашої компанії 

вже тривалий час вносить команда «VIP Тернопіль». Як же 
почалася історія цих завзятих хлопців і дівчат, а також як сьогодні 

вони співпрацюють із «Спектр-Агро», дізнаємося з перших уст.
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можна сказати, виживали як могли. Проте 
ці жертви виявилися не марними, оскільки 
завдяки КВНу та іншим проектам нас помі-
тив Володимир Лобач, генеральний дирек-
тор ТОВ «Спектр-Агро».

– Як зав’язалась ваша дружба із Во-

лодимиром Лобачем та як складається 

співпраця з компанією «Спектр-Агро»?

– Із Володимиром Лобачем ми познайоми-
лися саме на одній із ігор КВК (Вища україн-
ська ліга КВН). Він з нами зустрівся у корпусі 
НАУ (саме там проходили ігри) і запросив 
виступити на Дні поля компанії «Спектр-
Агро». А йому нас порадила його донька, яка 
бачила наші виступи на «Розсміши коміка» та 
у «Бійцівському клубі». Саме на Днях полів ми 
змогли ближче познайомитись із Володими-
ром Петровичем та компанією «Спектр-Агро», 
які виявилися мегапозитивними, відкритими 
і веселими людьми та, до речі, із відмінним 
почуттям гумору. Тому робота й для нас була 
відпочинком, думаю, це відчули і вони, тому 
стали запрошувати нас і на інші святкування. 

Коли нам запропонували участь у «Лізі 
сміху», команда вагалася йти чи ні, при 
розмові проговорилися про це Володими-
ру Петровичу і він запропонував нам спон-
сорську допомогу компанії «Спектр-Агро», 
якщо ми вирішимо взяти участь. Ось так із 
того часу (вже 2 роки) «Спектр» є нашим 
основним, єдиним і незмінним спонсором 
участі у «Лізі сміху», за що ми щиро вдячні. 

– Поділіться планами на майбутнє – 

щодо виступів у «Лізі Сміху» чи подібних 

проектах.

– Плани на майбутнє наполеонівські   
Хочеться у другому сезоні все-таки виграти 
«Лігу Сміху», чого через прикрий випадок 
долі не вдалося досягти минулого разу. 
А щодо інших проектів – ми завжди відкриті 
для чогось нового і цікавого, тому зупиня-
тися наміру не маємо. В нас є мрія – зроби-
ти власне гумористичне шоу на телебаченні, 
зняти фільм, сподіваємося, нам це вдасться. 

– Єдиною дівчиною у вашому ко-

лективі є Тетяна Песик, але вона нині у 

«Кварталі 95» тимчасово заміняє Олену 

Кравець. Хто підмінить її у виступах у 

«Лізі Сміху»? І як вам без неї сьогодні?

– Наступний етап «Ліги сміху» відбудеть-
ся вже у вересні, до того часу Олена повер-
неться у «Квартал», а Таня – до нас. А поки 
справляємося. Тяжко, трохи бідуємо, але 
справляємося…

– Чи немає певного відчуття ревнощів 

Тані до «Кварталу 95»? Чи були ще про-

позиції від «Кварталу» щодо співпраці?

– Тарас із Танею вели рубрику «Га-Гла-
мур» у «ЧистоNews». Зараз от Таня вже там. 
Насправді, то ми просто вислали розвідни-
ка дізнатися, як там, що там, і помаленьку 
будемо далі туди… «внєдрятися».

– Розкажіть також де плануєте ви-

ступати та де можна буде вас побачити 

найближчим часом?

– На даний момент ми беремо участь у Дру-
гому чемпіонаті України із гумору «Ліга сміху», 
тому всі сили і зосередженість йдуть туди.

Водночас пишемо і беремо участь у зйомках 
«Країни У» та «Одного разу під Полтавою». 

– Яким чином виходять із-під пера 

ваші номери? Хто ваші автори?

Так історично склалося, що ми – команда, 
яка пише самотужки. Закриваємось у кімна-
ті й пишемо. День, два, інколи тиждень. То, 
що відбувається в тій кімнаті, зазвичай, не 
смішно й інколи навіть трохи дивно і непри-
родно, але процес народження жартів та 
номерів у нас саме такий.

– Щодо виступів… Наскільки часто 

можна побачити експромт від вас на 

сцені? Чи намагаєтесь дотримуватися 

сценарію?

– Коли пишемо сценарій, то кожен жарт 
стараємося відточувати і витиснути з нього 
максимум. І проблема в тому, що коли ска-
зати його на сцені, переставивши слова чи 
акценти, то він може втратитися мало не на 
половину. Тому намагаємось усе-таки пра-
цювати за сценарієм.

– Які відносини між членами команди? 

– Співіснувати можемо . А робочий процес 
різний. Гумор – річ досить суб’єктивна, комусь 
подобається одне, комусь – інше, тому від кон-
фліктів не вберегтися. Хоча команда в цілому 
– така міцна бойова одиниця, кожен стараєть-
ся закривати свою частку роботи для загальної 
справи. Та й поза командою дружимо.

– Поділіться своїм секретом гарного 

настрою та успіху.

– Секрет? Та жодних секретів немає, це 
давно всім відома істина. Триматися хвилі по-
зитиву, вірити в себе і в добро. Як-то кажуть, 
будь простіше і люди до тебе потягнуться  .

Учасники інтерв’ю: Віктор Гевко 

та Тарас Стадницький, команда «VIP Тернопіль».

Історія команди «VIP Тернопіль»

Рік Подія

2008 Створення команди, м. Тернопіль

2008–2010 
Участь у КВН (ВУЛ, ПУЛ, Слобожанська ліга, Відкрита телевізійна ліга 

КВН «Європа», Всеукраїнська ліга КВН «Волинь», Вища українська ліга)

2010–2012
Участь у Вищій лізі КВН та «Бійцівському клубі» (3 сезони). До команди 

приєднався Тарас Стадницький («Володька»)
2013 Участь Тетяни Песик і Віктора Гевко у шоу «Розсміши коміка» (2 перемоги)

2013–2015 «Країна У» (Віктор Гевко, Тетяна Песик, Тарас Стадницький)
2014 «Одного разу під Полтавою» (Віктор Гевко)
2015 Участь у «Лізі Сміху» (1 сезон), де дійшли до півфіналу
2016 Участь у «Лізі Сміху» (2 сезон), змагання тривають

Далі буде…

Склад команди
Тетяна Песик – усі її знають як Таньку. За освітою – маркетолог, за покликанням – 
МегаФронтВумен і автор команди VIP. Триразова переможниця (разом із Віктором 
Гевко) шоу «Розсміши коміка», акторка «Країни У».
Віктор Гевко – Капітан команди, старожил і головний двигун руху. Маркетолог, 
автор, актор команди VIP, «Країни У», «Одного разу під Полтавою».
Тарас Стадницький – Володька нашої команди. Автор, актор VIP, «Країни У» 
та просто хороший чоловік.
Микола Борсук – юрист за професією, актор і Автор нашої команди.
Денис Фаріончук – автор, актор, старожил команди. Крім гумору, працює 
директором ІТ-відділу.
Аркадій Войтюк – Голос команди, співак, автор, актор, учасник «Х-фактору», 
«Нової Хвилі».
Віктор Мотиль – Звукорежисер і автор команди, «Країни У» та «Одного разу 
під Полтавою».
Гурт «Тріода» – хлопці, які прийшли допомогти команді зі співами (бо Аркадій був 
на «Х-факторі»), після чого самі пішли в «Х-фактор», або просто наші Соловейки: 
Олександр Алексєєв, Андрій Гамбаль, Володимир Рибак.
Тарас Мельник – людина, яка вже з шоу-бізнесу (після «Голосу країни») потрапила 
у команду, наш вокаліст і просто веселий чоловік.
Сергій Лещук – Вокаліст команди, який ще не потрапив у шоу-бізнес, і тим і цінний, 
бо завжди має на нас час.
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Єтакий вислів: «Успіх приходить 
до того, хто робить те, що найбільше лю-
бить». Тож компанія «Спектр-Агро» з не-
абияким задоволенням розпочала літо за 
своєю старою доброю традицією – прове-
дення Днів поля на АгроАренах «Байєр» 
на півдні, сході, заході та у центрі країни: у с. 
Шевченкове Миколаївської обл., у м. Чугу-
їв Харківської обл., у м. Лубни Полтавської 
обл. та у с. Кам’янки Тернопільської обл.

Незважаючи на різні погодні умови, не 
завжди сприятливі, цього року АгроАрени 
відвідала рекордна кількість гостей – понад 
550 чоловік.  Гості семінарів отримали ба-
гато цікавої інформації стосовно новинок у 
технологіях захисту та живлення сільсько-
господарських культур. А саме про нові 
продукти та, зокрема гербіцид Лаудіс – для 
контролю падалиці соняшника  в посівах 
кукурудзи,  інсектицид для кукурудзи Белт, 
гербіцид для захисту зернових Капуеро та 
Апстейдж для цукрових буряків, сої, ріпаку 
та картоплі, інсектицид для сої Мовенто. 

Місце зустрічі незмінне – 
АгроАрени «Байєр» 
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Чимало дізналися також і про нові гібриди 
насіння ріпаку. Особливу увагу привернули 
гібриди Сейфер (торік середня врожайність 
у центральних регіонах становила 52,1 ц/га, 

у західних – 51,4 ц/га, південних – 40,1 ц/
га, в Угорщині – 38,4 ц/га) та Лексер (се-
редня врожайність – до 50 ц/га). Фахівцям 
було також цікаво побачити різницю стану 
посівів кукурудзи, на яких застосовували 
різні технології обробітку ґрунту та сівби 
(різні глибина загортання насіння, ширина 
міжрядь, швидкість висівання, густота). 

Учасники змогли відвідати виставку сіль-
ськогосподарської техніки, яку пропонує 
компанія «Спектр-Агро».  Вкотре вразив 
відвідувачів своєю технологічністю самохід-
ний обприскувач HARDI ALPHA EVO. Це уні-
кальне поєднання передових агротехнологій, 
потужність, можливість працювати у вітряну 
погоду, простота в експлуатації та оригіналь-
ний стильний дизайн. Такий собі польовий 
велетень, але з малою загальною вагою, що 
надає обприскувачу великі можливості в різ-
них польових умовах! Не меншу зацікавле-
ність викликав і глибокорозпушувач SSDR від 
компанії Quivogne, який уже зарекоменду-
вав себе на Західній і Центральній Україні.

Окремим цікавим елементом заходу ста-
ла вікторина на майданчику с/г техніки: 
найактивніших учасників нагородили при-
зами – ручним обприскувачем Hardi та мі-

кродобривами Спектрум. 

Також провідні агрономи та керівники 
господарств дізналися про унікальні фінан-
сові та агрономічні «Байєр Агрорішення», 
що розроблені спеціально для сучасного 

та успішного агровиробництва, які пропонує 
компанія «Спектр-Агро». Активно прово-
дяться семінари для бухгалтерів, фінансистів, 
власників сільгосппідприємств. Цікава про-
грама Фітосанмонітор для прогнозування 
розвитку хвороб і шкідників озимої пшениці, 
ріпаку, ц/б, озимого ячменю, яка дає поради 
щодо проведення обробок он-лайн. 

Осіння акція «Вирощуй ріпак з мінімаль-
ним ризиком» - у випадку якщо сходи не 
отримані через посуху, фермер  має право 
придбати ЗЗР через мережу дистриб’юторів 
за спеціальною ціною у відповідних кількос-
тях на 1 гектар площі під культуру, якою буде 
пересіяно ріпак.

Так, наприклад, виробникам пропону-
ють накопичувати бали, за які потім можна 
отримати винагороду – від смартфона до 
метеотанції. Для цього слід зареєструватися 
в програмі лояльності та відправити копію 
накладної про придбання продуктів. Періо-
дично оголошують акції, коли купівля певних 
продуктів подвоює бали. Як от Акція для сіль-
когосподарських виробників: «Захист на-
сіння зернових 2016», коли, бали за купівлю 
Гаучо® Плюс помножуються на 2, Ламардор® 
Про та Юнта® Квадро на 3, Сценік® на 4.

Гостей усіх Днів поля розважали своїми 
новими жартами наші добрі друзі із ко-
манди «Ліги сміху» – «VIP-Тернопіль», 
які також провели цікавий розіграш призів 
та конкурси! Майже всі гості пішли не з по-

рожніми руками й отримали приємні призи 
від компаній «Спектр-Агро» та «Байєр». 

Попереду багато нового, тож до зустрічі 
на осінніх заходах компанії «Спектр-Агро». 

Неллі Булаченко, директор департаменту з маркетингу, 

e-mail: nelly.bulachenko@spectr-agro.com 

та Оксана Довгей, помічник генерального директора, 

e-mail: oksana.dovgey@spectr-agro.com
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Базовим фактором, що формує 
ситуацію на зерновому ринку, залишається 
погода. Учасники ринку вже звикли до того, 
що кілька сезонів поспіль превалювали 
агрокліматичні умови, які негативно впли-
вали на формування врожаю. Винятком не 
став і врожай цього року, але тут йдеться, 
зокрема, про незадовільне формування 
озимих посівів, які закладалися в умовах 
жорсткої посухи. Загалом, можна сказати, 
що під час формування врожаю нового се-
зону агрокліматичні умови мали як негатив-
ний, так і позитивний вплив. Осіння посуха 
змінилася досить м’якою зимою, а протягом 
усієї весни спостерігали опади, достатні для 
оптимального зволоження ґрунту, що зде-
більшого сприяє отриманню високих ва-
лових зборів зернових культур. Водночас 
рясні весняні опади призвели до розвитку 
хвороб рослин і зниження якості зерна. Це, 
відповідно, вплине на ціновий тренд. 

Одним із позитивних чинників, що спри-
яє розвитку ринку, є активний експорт зерна 
з України. Протягом останніх трьох сезонів 
частка експорту становила в середньому 
50% від загальної пропозиції, що істотно 
перевищує обсяги внутрішнього споживан-
ня. У 2016/17 МР також очікується, що част-
ка експорту становитиме близько 50% від 
загальної пропозиції. Якщо говорити про 
глобальні показники експорту, то загальна 
виручка від поставок українських товарів на 

зовнішні ринки знизилася із  $ 53,9 млрд у 
2014 році до $ 38,1 млрд за підсумками 2015 
року (-29%). При цьому виручка від екс-
порту зерна торік становила $ 6,1 млрд (16% 
від загального експорту товарів) проти $ 6,5 
млрд за підсумками 2014 року (12%). Але 
тут потрібно враховувати, що зниження в 
грошовому вираженні зумовлене глобаль-
ним зниженням цін на світовому ринку на 
сировинні ресурси, в тому числі і на агро-
продукцію. Водночас обсяги експорту зерна 
в натуральному вираженні постійно зроста-
ють, і за підсумками 2015/16 МР експорто-
вано рекордний показник – на рівні 38 млн 
тонн. Таким чином, на цьому етапі валют-
на виручка від експорту зерна у розмірі  $ 
6–6,5 млрд щорічно є практично єдиним 
джерелом для фінансування розвитку агро-
виробництва та компенсації виробничих 
витрат, що наразі зростають. 

Ще одним важливим фактором є постій-
не реформування як в аграрній галузі, так і в 
суміжних сферах економіки. З одного боку, 
частина реформ спрямована на зниження бю-
рократичного навантаження на учасників зер-
нового ринку, що безперечно має позитивний 
вплив. А з другого – деякі реформи прийма-
ють під тиском і відповідно до рекомендацій 
зовнішніх кредиторів, що не дає змогу належ-
ним чином зважити всі можливі наслідки но-
вовведень. Відтак виникають неузгодженості 
з чинним українським законодавством, а та-

кож непорозуміння з боку учасників ринку, що 
суттєво збільшує рівень ризиків. Прикладом 
таких нововведень є реформа системи опо-
даткування. На сьогоднішній день більшість 
учасників зернового ринку вважають неефек-
тивним і непрозорим механізм відшкодуван-
ня ПДВ за експорту зерна, що стримує роз-
виток як експортної торгівлі, так і аграрного 
сектору загалом (з огляду на роль експорту). 
Таким чином, реформи і законодавчі ініціа-
тиви мають як позитивний, так і негативний 
ефект, що не може, своєю чергою, не позна-
читися на функціонуванні ринку.

Безумовно, розвиток зернового ринку 
в майбутньому  сезоні перебуватиме під 
впливом багатьох чинників, окрім зазна-
чених вище, зокрема і під впливом витрат, 
що постійно зростають, і економічної неста-
більності. Проте цей факт настільки очевид-
ний та усвідомлений учасниками ринку, що 
не потребує жодних додаткових коментарів. 
У першу чергу потрібно відзначити, що під 
впливом агрокліматичних умов у 2016/17 
МР дещо зміниться структура врожаю зер-
нових культур, хоча загальний валовий збір 
очікується досить високим та рівнозначним 
урожаю 2015 року. Так, цьогоріч через не-
досів озимої пшениці на фоні осінньої по-
сухи очікується зниження валового збору 
цієї культури до 22,7 млн тонн, що стано-
витиме 38% загального врожаю зернових і 
зернобобових культур проти 26,5 млн тонн 

Нова тенденція експорту – 
орієнтація на азійські ринки
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пшениці торік (44% загального врожаю). 
Валовий збір ячменю очікується на рівні ми-
нулорічного показника й оцінюється в 8,2 
млн тонн (14% у загальному врожаї), а ва-
ловий збір кукурудзи прогнозують на рівні 
26,8 млн тонн (45%), що компенсує скоро-
чення обсягів виробництва пшениці. 

Що стосується розподілу основних зерно-
вих культур у майбутньому сезоні, то мож-
на відзначити, що внутрішнє споживання 
залишається досить стабільним. Цей показ-
ник для пшениці оцінюється в сезоні 2016/17 
на рівні 12,2 млн тонн, що становитиме 48% 
від загальної пропозиції культури, тоді як за 
такого самого обсягу частка внутрішнього 
споживання у 2015/16 МР оцінюється в 38% 
від загальної пропозиції. Для ринку ячме-
ню також не передбачається істотної зміни 
внутрішнього споживання, яке оцінюється в 
4,5 млн тонн як в 2015/16 МГ, так і в 2016/17 
МР. Але завдяки скороченню загальної 
пропозиції культури частка внутрішньо-
го споживання збільшиться до 51% проти 
47% в попередньому сезоні. Своєю чергою, 
для внутрішнього споживання кукурудзи в 
2016/17 МР очікується приріст на 5% – до 
8,7 млн тонн, що становитиме 32% від за-
гального споживання (33% у 2015/16 МР) 
і зумовлено це здебільшого збільшенням 
кормового споживання культури. 

Якщо говорити про перспективи експорту 
основних культур у 2016/17 МР, то на тлі ско-
рочення загальної пропозиції пшениці й яч-
меню очікується також зниження експортного 
потенціалу. Так, експорт пшениці в майбут-
ньому сезоні оцінюється в 10,5 млн тонн, що 
становить 41% від загальної пропозиції (53% 
у 2015/16 МР) і на 37% менше рекордного 
показника 2015/16 МР. Експорт ячменю може 
скоротитися до 3,5 млн тонн (-20% і 39% від 
загальної пропозиції). І лише для кукурудзи 
очікують зростання експортних поставок до 
17,5 млн тонн (+ 7% і 64% від загальної про-
позиції). Відтак загальний експорт зернових 
та зернобобових культур із України в 2016/17 
МР передбачається на рівні 32,2 млн тонн, що 
становить 50% від загальної пропозиції. Тож 

експортна орієнтація зернового ринку зберіга-
тиметься і надалі. 

Говорячи про експорт, слід відзначити ще 
одну глобальну тенденцію – орієнтацію на 
азіатські ринки й скорочення частки закупів-
лі українського зерна традиційними торго-
вими партнерами. Так, наприклад, за мину-
лий період 2015/16 МР (липень – травень) 
експорт української пшениці в Таїланд 
збільшився в 4,4 рази, в Індонезію – в 6,6, 
Південну Корею – в 2,1 рази. З урахуванням 
зростання загального обсягу  експорту (+ 
48% за звітний період) збільшилися і по-
ставки до Єгипту (+ 4%), але його частка 
серед інших імпортерів знизилася із 22% у 
липні – травні 2014/15 МР до 15% за анало-
гічний період 2015/16 МР. У сегменті ячме-
ню традиційний, практично монопольний 
покупець української зернової продукції – 
Саудівська Аравія – скоротила закупівлі на 
19% порівняно з показниками попередньо-
го сезону. Водночас поставки ячменю в 
Китай зросли в 2,7 рази, в Японію – в 5,7, 
Алжир – в 2,2 рази. Уже майже традиційні 
імпортери української кукурудзи – Китай і 
Єгипет у 2015/16 МР скоротили закупівлі на 
19 і 33% відповідно. Але поряд із цим,  на 
тлі зниження власного врожаю, ця зернова 
культура була затребувана в Європі. 

Якщо йдеться про подальші перспективи 
експорту українського зерна в напрямку клю-
чових ринків збуту, то варто проаналізувати 
очікування щодо імпорту основних культур 
в ЄС, Китай і Японію. Так, згідно з оцінками 
USDA, в 2016/17 МР Китай імпортує набагато 
більше ячменю та сорго, ніж кукурудзи, що 
вважається основною товарною позицією 
під час торгівлі між нашими країнами. Що 
стосується експорту в ЄС, то в майбутньому 
сезоні очікується зменшення обсягів закупівлі 
всіх культур, окрім сорго. Розглядаючи тор-
гівлю з ЄС, слід торкнутися питання торгових 
преференцій і динаміки використання квот 
на безмитну поставку зернових культур. Так, 
у 2016 році квота на постачання кукурудзи в 
об’ємі 400 тис. тонн була використана в пер-
ший тиждень року. Станом на середину трав-

ня квота на поставку ячменю в обсязі 250 тис. 
тонн була використана лише на 6% (14,3 тис. 
тонн). Лише квоту по пшениці (950 тис. тонн, у 
тому числі борошно) використовували досить 
тривалий період і до кінця травня вона була 
вибрана практично повністю (на 99%, або 
942,7 тис. тонн).

Стосовно Японії можна відзначити, що 
вона імпортує вагомі обсяги пшениці й куку-
рудзи і на фоні диверсифікації імпорту може 
стати важливим торговим партнером для 
України. Крім того, для цієї країни в майбут-
ньому сезоні також прогнозують збільшення 
імпорту сорго. Таким чином, відносно пер-
спектив експорту можна говорити не лише 
про потребу подальшого освоєння азіат-
ських ринків, а й про зміну структури поста-
вок відповідно до потреб імпортерів. 

Резюмуючи наведені факти та прогнози 
розвитку зернового ринку України в 2016/17 
МР, можна виділити кілька ключових мо-
ментів:
• Зміна структури виробництва і зменшен-

ня експортного потенціалу ринку пшени-
ці, що зумовить переорієнтацію на тор-
гівлю кукурудзою й зниження експортної 
виручки на тлі очікуваного істотного зни-
ження цін на світовому ринку.

• Зниження попиту традиційних покупців 
українського зерна, а також позитивні 
прогнози виробництва основних зерно-
вих культур у ключових країнах-експор-
терах потребують подальшої диверсифі-
кації ринків збуту.

• Варто зміцнювати позиції на основних 
світових ринках, із якими в України вже 
встановилися партнерські відносини, 
шляхом розвитку торгівлі культурами або 
продуктами переробки, які більш затре-
бувані на цих ринках.

• Тож майбутній зерновий сезон обіцяє 
бути цікавим і насиченим. Зміни трендів 
можуть бути непередбачуваними та до-
сить швидкими. 

Олег Бондар, директор департаменту 

сільськогосподарської продукції,

             e-mail: oleg.bondar@spectr-agro.com





Універсальний неселективний  гербіцид 

для знищення однорічних та багаторічних бур’янів

Препарат швидко проникає через листкову пластину у судинну систему 

бур’янів та активно рухається рослиною, знижуючи розвиток надземних 

органів і кореневої системи.

Переваги: 

•  Ефективне знищення практично всіх видів однорічних та багаторічних злакових 

та дводольних бур’янів та чагарникової рослинності.

• Можливість застосування препарату по стерні та у якості десиканту широкого спектру дії.

• Широкий проміжок температур повітря для застосування препарату від  15 до  25°С.

• Можливість працювати у будь&яку погоду – препарат засвоюється рослиною протягом  

4&х годин після застосування.

• Механічні обробки та висів культури можливий уже через 3&5 днів.

БУР’ЯНИ НЕ МАЮТЬ 
ЖОДНОГО ШАНСУ!



№ п/п Представництво  ТОВ «Спектр-Агро» Адреса Телефон

1
Центральний офіс                                             
м. Обухів

08703
вул. Промислова, 20
м. Обухів Київська обл.                  

044 520 94 30; 
520 94 32 (факс)   

2 Вінницьке представництво
21027 
вул. Келецька, 53, оф. 230
м. Вінниця     

(0432) 65 89 19

3 Волинське представництво
43005
вул. Грушевського, 30                                                                          
м. Луцьк              

(0332) 77 00 03

4 Дніпропетровське представництво

51200
вул. Радянська, 40-а 
м. Новомосковськ                                                           
Дніпропетровська обл. 

(0569) 69 62 82

5 Житомирське представництво
10000
вул. Малинська, 4
м. Житомир

(0412) 41 93 44

6 Запорізьке представництво

70002
вул. Гнаровської, 7
м. Вільнянськ                                                                                                      
Запорізька обл. 

(06143) 4 47 74

7 Київське представництво     

08703 
вул. Промислова, 20
м. Обухів, Київська обл.                                                                                   
Для листування: а/с 97

(044) 520 94 30;

8 Кіровоградське представництво
25015
вул. Дружби Народів, 3
м. Кіровоград

(067) 405 69 67

9 Лозівське представництво

64600 
вул. Жовтнева, 30
м. Лозова                                                                           
Харківська обл.

(067) 443 42 29

10 Луганське представництво

93000
вул. Менделєєва, 12, оф. 5
м. Рубіжне
Луганська обл                                                        

(067) 232 84 15

11 Львівське представництво
80461
Львівська обл., Камянка-Бузький р-н, 
смт. Запитів, вул. Київська, 236

(067) 824 21 24

12 Одеське представництво
м. Одеса,
вул. Новомосковська дорога, 19
Для листування: 65031 м. Одеса, а/с 64

(0482) 394 700

13 Полтавське представництво
36000
вул. Тевелєва, 2
м. Полтава

(0532) 50 80 53

14 Рівненське представництво
вул. Князя Володимира, 75, офіс 40
м. Рівне

(067) 501 32 97

15 Сумське представництво
40004
вул. Кооперативна, 19
м. Суми                                                                

(0542) 600 136   

16 Тернопільське представництво

47722
вул. Підлісна,  27
с. Великі  Гаї                                                          
Тернопільський р-н,                                        
Тернопільська обл.

(0352) 22 51 19

17 Харківське представництво                         

63600
вул. Леніна, 39
смт Шевченкове                                                  
Шевченківський р-н, Харківська  обл. 

(067) 547 77 03

18
Херсонське представництво                                                                                                                                   
             

73008
Бериславське шосе, 13                                                                       
м. Херсон

(0552) 35 67 65

19 Хмельницьке представництво
29008
м. Хмельницький, вул. Демитрова, 4 

(0382) 67 09 99

20 Черкаське представництво

18034
вул. Онопрієнка, 10
м. Черкаси                                                                                                           
Для листування: 
18034  м. Черкаси,  а/с 3017

(0472) 55 09 88 (факс)

21 Чернігівське представництво     

41600
вул. Генерала Тхора, 148
м. Конотоп                                                                      
Сумська обл.

(067) 445 53 75
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