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форвардна програма закупівель 

зернових та олійних культур майбутнього врожаю

спотові закупівлі зернових та олійних культур

реалізація засобів захисту рослин, добрив, 

мікродобрив та насіннєвого матеріалу

приймання і зберігання зерна елеваторами АСТАРТИ 

та надання комплексу послуг:
• аналіз, лабораторне дослідження, визначення якості зерна;

• зважування зерна;

• сушка, очищення, вентилювання та знезараження зерна (за 

потреби);

• відвантаження зерна автомобільним і залізничним транспортом

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ АСТАРТИ
на постійній основі для сільгоспвиробників: 
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проведення аналізів ґрунтів, формування агрохімічних 

картограм та надання рекомендацій з внесення добрив  

під заплановану урожайність

закупівля та давальницька переробка цукрових буряків –

цукрові заводи Полтавської, Вінницької та Хмельницької 

областей

надання послуг перевезення автомобілями та 

залізничним транспортом

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ АСТАРТИ
на постійній основі для сільгоспвиробників: 
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автоматизоване управління

аграрним бізнесом

програми страхового захисту 

сільськогосподарських культур від 

ПрАТ "Українська аграрно-страхова компанія"

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ АСТАРТИ
на постійній основі для сільгоспвиробників: 



ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
2 цукрових заводи

3 елеватори

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

3 цукрових заводів

соєпереробний завод
біоенергетичний

комплекс

керуюча компанія

РОЗТАШУВАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ
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5 елеваторів
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ЦУКРОВІ БУРЯКИ: 

ОСНОВНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

фіксований цукор за 1 т сировини 
(кількість залежить від відстані) 

давальницька переробка - 45% заводу, 55% здавачу  
(% здавачу збільшується в залежності від кількості зданої сировини) 

купівля цукрових буряків 
(автопослуги до 50 км за рахунок заводу)

Програма 

товарного 

та грошового 

кредитування:
мін.добриво, 

насіння, ЗЗР

Консультації з 

технології 

вирощування ц/б:
підбору техніки, 

обладнання, насіння, 

мін.добрив, ЗЗР

Технічна 

допомога 

для посіву, збору 

та перевезення 

сировини
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ЦУКРОВІ БУРЯКИ: 

ОСНОВНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

здійснюється цукровим буряком та/або цукром 

за ціною, яка буде діяти на момент поставки
(з розрахунком вартості користування товаром або коштами)

30%

від законтрактованого об’єму сировини

становить cума авансу (грн) 

під18% 

відсоток за користування кредитами: 

товарним або грошовим
річних

Розрахунок
за кредитування: 
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СУЧАСНІ ЗЕРНОВІ СКЛАДИ:
надаємо найкращі умови з приймання, обробки та зберігання зерна

ВП «ВІЙТОВЕЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» 

Хмельницька область

Волочиський район

смт. Війтівці, 

вул. Героїв України, 18Б 

Директор: Олег Скрипник

ВП «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД»

Хмельницька область

Красилівський район

м. Красилів, 

вул. Грушевського, 146 

Директор: Олександр Мороз

ВП «ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД»

Вінницька область

Хмільницький район

м. Хмільник, 

вул. Привокзальна, 53 

Директор: Ігор Рябоконь

ВП «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД»

Чернігівська область

Чернігівський район

м. Чернігів, 

вул. Попова, 2А 

Директор: Олександр Назаров
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СУЧАСНІ ЗЕРНОВІ СКЛАДИ:
надаємо найкращі умови з приймання, обробки та зберігання зерна

ВП «СЕМЕНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД»

Полтавська область

Семенівський район

смт. Семенівка, 

вул. Матросова, 2

Директор: Сергій Прокопов

ВП «ЯРЕСКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД»

Полтавська область

Шишацький район

с. Яреськи,

вул. Козацький шлях, 29 

Директор: Сергій Ходзінський

ВП «ЛУТОВИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» 

Полтавська область

Козельщинський район

с. Лутовинівка, 

вул. Короленка, 74А 

Директор: Вячеслав Роік

ВП «СКОРОХОДІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД»

Полтавська область 

Чутівський район

смт. Скороходово, 

вул. Гагаріна, 7 

Директор:  Ігор Великий
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від 100 до 10 000
метричних тонн

зерно соняшника

ФОРВАРДНА ПРОГРАМА ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР:

ОСНОВНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

ПАРТІЯ

товару:
УМОВИ 

поставки: 

EXW, DAP 
(порти Одеси та Миколаєва)

ТОВАР ТА ТЕРМІН 

ПОСТАВКИ: до1 серпня зерно ячменю, насіння ріпаку

до1 вересня зерно пшениці

до1 листопада зерно кукурудзи

до1 жовтня насіння сої

до1 листопада
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здійснюється після переоформлення на агропромхолдинг 

«Астарта-Київ» всієї партії законтрактованого зерна за ціною, 

яка буде діяти на момент поставки.

ФОРВАРДНА ПРОГРАМА ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР:

ОСНОВНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

2 700 грн

• ячмінь

• пшениця

2 000 грн

• кукурудза

5 100 грн

• ріпак

• соя

• соняшник

АВАНС ГРН ЗА 1 ТОННУ ТОВАРУ З ПДВ:

під17% 
річних

відсоток за користування коштами

ДІЄ ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ!

ОСТАТОЧНИЙ 

РОЗРАХУНОК:

Можливість зафіксувати ціну перед початком поставки товару!



▪ ЗБАЛАНСОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ

▪ УПРАВЛІННЯ ВРОЖАЙНІСТЮ

▪ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРУНТІВ

▪ ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ

АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГРУНТІВ

АГРОЛАБОРАТОРІЯ
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ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ

▪ ≈ 8 000 ГА – НАСІННЄВІ ПОСІВИ

▪ ≈ 25000 ТОНН НАСІННЯ НА РІК

▪ 2 СУЧАСНІ НАСІННЄВІ ЛІНІЇ (ЗАВОДИ)

▪ ОЧИСТКА ФОТОСЕПАРАТОРОМ ОСТАННЬОГО 

ПОКОЛІННЯ

▪ ≈30 СОРТІВ НЕ ГМО (соя, пшениця озима)

▪ НАСІННЯ, ПЕРЕВІРЕНЕ НА ВЛАСНИХ ПОЛЯХ

▪ ЗАКОРДОННА ТА УКРАЇНСЬКА СЕЛЕКЦІЯ

БОКИЇВСЬКА ТА ШИШАЦЬКА 

НАСІННЄВІ ЛІНІЇ
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СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ
• оцінка стійкості сортів та гібридів до хвороб, шкідників та несприятливих 

погодних умов;

• висновки про урожайність та якість продукції залежно від зони 

вирощування

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
• включає випробування інноваційних та пост-патентних гербіцидів, 

фунгіцидів, інсектицидів та ретардантів

СИСТЕМ УДОБРЮВАННЯ
• випробування ефективності препаратів і рекомендації по удобренню 

культур;

• отримання обґрунтованого підходу до системи живлення рослин (підбір 

форми, норм добрив та строків їх внесення) на основі аналізу ґрунтово-

кліматичних умов та можливостей агровиробника.

ВИПРОБУВАННЯ АГРОПРОДУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

МИРГОРОДСЬКИЙ ТА ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПУНКТИ
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КОМПАНІЯ AGRICHAIN –
це команда однодумців, 

експертів в галузі та 

розробників програмного 

забезпечення для великого 

та середнього агробізнесу

система глибокої аналітичної звітності 

на основі ризик-менеджменту

sales@agrichain.com.ua

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ 

ОНЛАЙН-СИСТЕМИ ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ АГРОБІЗНЕСОМ:

єдина інформаційна система управління 

бізнесом, роботи служб на всіх рівнях управління

автоматизовані гнучкі бізнес-процеси

та документообіг
системи повідомлень

інструменти роботи 

і прийняття рішень



ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
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комплексне страхування легкового, вантажного

або іншого автомобільного транспорту підприємства

ПРОПОНУЄ АГРОВИРОБНИКАМ ТАКІ ПРОГРАМИ СТРАХОВОГО 

ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР:

комплексне страхування

майбутнього врожаю

страхування майбутнього

врожаю на базі індексу 

вологості ґрунту (від ризику «посуха»)

комплексне страхування майна, 

зокрема, і зерна на складах

добровільне страхування 

самохідної сільськогосподарської 

техніки (КАСКО); 



ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
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• землетрус, лавина, 

• земельний зсув, 

• земельний або земельно-водний сель; 

• вторинні хвороби рослин, внаслідок 

настання ризиків згідно п.п. 12.3.-12.10. Договору; 

• епіфітотійний розвиток хвороб рослин; 

• епіфітотійне розмноження шкідників рослин; 

• протиправні дій третіх осіб.

ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБОКУ НАДІЙНОГО ПЕРЕСТРАХОВИКА SWISS RE. 

НА ДАНОМУ ЕТАПІ ПрАТ «УАСК» МАЄ ОБЛІГАТОРНИЙ ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ІЗ SWISS RE

ПЕРЕЛІК РИЗИКІВ, ЩО ПОКРИВАЮТЬСЯ ДОГОВОРОМ 

КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ:

• град, пожежа або удару 

блискавки (крім лісових 

пожеж);

• заморозок; сильний вітер, 

• буря, ураган, буран, 

• шквал, смерч;

• злива, тривалі (затяжні) дощі

• паводок (повінь, поводь, високі рівні води),

• посуха (засуха), суховій, ґрунтова кірка, 

• зневоднення на землях, які підлягають 

примусовому зрошенню або заводненню;



КОНТАКТИ
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ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ»

Україна, 04071, 

м. Київ, вул. Ярославська, 58

www.astartaholding.com

керівник Центру 

партнерської взаємодії

Головань Наталія, 

(066) 733-88-99 

Інна Єфімчук,

(050) 445-18-56

керівник напряму заготівлі 

цукрової   сировини

Віктор Дяченко,
(050) 670-53-42 

менеджер із закупівлі 

с/г продукції

Катерина Гнат,
(095) 884-54-45 

менеджер із закупівлі 

с/г продукції

Віктор Свіргун,
(050) 443-68-55 

менеджер із закупівлі 

с/г продукції у Вінницькій, 

Хмельницькій, Житомирській, 

Тернопільській обл.

Людмила Корнієць,
(050)351-69-09 

менеджер із закупівлі 

с/г продукції у Полтавській, 

Сумській та Харківській обл. 

Віктор Вогуляков,
(050) 131-97-36 

менеджер із закупівлі та 

реалізації ТМЦ


