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15 років лістингу Астарти на 
фондовій біржі

У серпні 2006 року Астарта першою серед українських 
компаній здійснила первинне розміщення акцій (IPO) на 
Варшавській фондовій біржі.
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За ці роки Астарта зробила внесок в сталий розвиток країни 
та майбутнього людей…

341 млн $
виплат за оренду землі

за 15 років 

236 млн $
банківських відсотків

за 15 років

743 млн $
заробітної плати

за 15 років

1/4 надходжень податку на майно в 

Зведений бюджет України в 2020 р.

5% доданої вартості, створеною галуззю 

фінансової та страхової діяльності в 

Україні у 2020 р.

майже третина фонду оплати праці
сільському господарстві у 2020 р.
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… її інфраструктуру та регіони присутності 

23 млн $
соціальні інвестиції

за 15 років 

372 млн $
податкових платежів

за 15 років

645 млн $
капітальних інвестицій

за 15 років 

10% усіх стипендій в Україні 2020 р.

сумі всіх податкових доходів Зведеного 

бюджету Вінницької області у 2020 р.

половина всіх капітальних інвестицій в 

сільському господарстві у 2020 р.



Як рахувався повний внесок в економіку?
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Прямий 
внесок

Опосередкований 
внесок

Непрямий 
внесок

Повний внесок Астарти в 
економіку країни

• Прямий – створений компанією безпосередньо

• Непрямий – створений в інших галузях економіки

завдяки закупівлям Астарти на внутрішньому ринку

• Опосередкований – створений завдяки споживчим

витратам працівників Астарти та працівників її

підрядників та постачальників.

Основа методології - прийнята урядами багатьох 

розвинених країн світу модель «Витрати-Випуск». 

Розробка лауреата Нобелівської премії В. Лєонтьева



Екосистема Астарти допомагає розвитку України: 2020р.

Робота для людей Розвиток держави Успіх країни 

6 479 
робочих місць в Астарті 

23 248 
всього в Україні 

594
млн грн сплачених податків

2 317,2 
млн грн в бюджет 

5 132,0 
млн грн доданої вартості

10 956,7
млн грн ВВП

Мультиплікатори

3,59 3,90 2,13



Завдяки Астарті у людей є робота, а у регіонів гроші

Повний внесок Астарти у ВВП України це

За рахунок свого повного внеску в зайнятість, Астарта могла б забезпечити робочими 
місцями кожного

1/15 ВРП 
Полтавської області

12 жителя 
Полтавської області

1/10 ВРП
Вінницької області

1/7 ВРП 
Хмельницької області

16 жителя 
Вінницької області

12 жителя  Хмельницької 
області
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Категорія продукції
Частка Астарти в експорті з 

України, %

Продукти переробки 
цукрових буряків 15,5%

Продукти 
переробки сої 14,1%

Зернові культури 1,5%

Всього 2,04%

Астарта підвищує експорт України…

Створено

кожний 100-ий $ від експорту усієї 

сільськогосподарської та харчової 

продукції з України,

або

кожен 50-ий $ від експорту продукції 

переробки цукрових буряків (цукор 

білий, меляса, жом), сої (соєва олія, 

шрот та оболонки) та зернових 

культур (пшениця, ячмінь, кукурудза, 

соя та ріпак) з України.
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… та інвестує в екологію і розвиток регіонів

Соціальні інвестиції в 2020 р.

53,7 млн грн

1/4 частина всіх бюджетних витрат на 
охорону здоров'я в Хмельницькій області

або

10% - у Вінницькій області

або

5% - у Тернопільській області

Витрати на екологію, безпеку праці, 
харчову безпеку в 2020 р.

співмірні з третиною державних 
витрат на екологію Харківської області

або

39 млн грн

в 2 рази більше, ніж було 
витрачено з бюджету Полтавської 
області
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