81 000га
землі

353 000т
зберігання

540 000т
зерноторгівлі

Інтегрована аграрна корпорація, що
спеціалізується на виробництві зернових і
олійних культур, тваринництві, зерновій тогрівлі
та виробництві цукру.

www.ukragrocom.com

Історія компанії
Історія холдингу «АгроВиста» починається з ТОВ «Головківське»
(5 000 га землі в с. Головківка Олександрійського району
Кіровоградської обл.)

2000
Заснування ТОВ «УкрАгроКом»,
генеральний директор –
Анатолій Кузьменко.
Земельний банк – 14 000га.

2001
Елеватор – УкрАгроКом (12 000т).
Укладено перший в Україні зовнішньоекономічний контракт.
Початок переходу до інтенсивних
і високоточних технологій у
рослинництві.

2003
Придбання другого
елеватора –
Королівське ХПП
(12 000т). Загальна
потужність зберігання – 24 000т.

2004-2007

2002
Заснування
ТОВ «Гермес-Трейдінг»,
директор – Юрій Скічко.
Запуск експортної
торгівлі.
Перші торгові угоди та
представництва.

2004
Придбання цукрового
заводу загальною
потужністю переробки
3 000т цукрових буряків
за добу.

Завершення реконструкції свиноферми і введення
датської технології вирощування. Модернізація
елеваторів обладнанням від американських та
європейських виробників (GSI, Bühler).
Загальна потужність зберігання: 80 000т.

2008

2009-2012

Земельний банк: 36 000 га. Побудовано “з нуля” третій елеватор – ХПП Добронадіївське (35
000 т), обладнаний технікою
провідних світових виробників:
GSI (США) та Bühler (Швейцарія/Німеччина). Загальна потужність зберігання: 115 000 т.

Земельний банк – 65 500 га. Заснування
торговельної компанії у Швейцарії. Модернізація та збільшення потужностей
зберігання елеваторів до 170 000 т: елеватор УкрАгроКом (53 000 т), Королівське ХПП (47 000 т) і ХПП Добронадіївське
(70 000 т). Товарооборот зернових культур збільшується до 500 000 т на рік.
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2012-2014
Земельний банк – 75 000 га сільськогосподарських земель
Олександрійського, Петрівського, Знам’янського, Світловодського
та Новоукраїнського районів Кіровоградщини та П’ятихатського
району Дніпропетровщини. Реалізовані потужні проекти
національного масштабу: МТК “Петриківське молоко“ (на 5
000 голів ВРХ), Світловодський річковий термінал (94 000т) та
Шарівський елеватор (81 000т). Модернізація елеваторів.
Загальна потужність зберігання: 353 000 т.
Отримано пряме європейське фінансування.

2014
Початок хеджування
на Чиказькій товарній
біржі та на Міжнародному ринку ф’ючерсів
Франції.

2015
Топ-20 аграрний
холдинг. Посилення
команди трейдерами з
мінародним досвідом..

2015-2017

Земельний банк 81 000 га. УкрАгроКом і ГермесТрейдинг реорганізовані і об’єднані в холдингову
компанію AgroVista LTD (Кіпр).
Аудит консолідованої групи успішно проведений
KMPG в 2017 році.

2018

2020

Збільшено власний авто і жд парки. 230
вантажних автомобілів (загальною
вантажопідйомністю 6 000т), а також 55
залізничних вагонів для перевезення зерна (загальною вантажопідйомністю
3 850т).
Придбано річково-морський флот. Два
буксира і чотири баржі загальною
місткістю близько 8 000т, які дозволяють
перевозити 150 000т зерна на рік.

Будівництво найбільшої баржі в історії
незалежної України DNIPRO-AV-01.
128-метрова баржа проекту D-6000
відноситься до типу «річка-море» та
призначена для перевезення зернових
вантажів.
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Елеваторні потужності
Загальні потужності одночасного зберігання зернових становлять до 353 000 т,
розташовані в Олександрійському районі Кіровоградської області, що дозволяє ефективно охопити основну сировинну базу власного виробництва, а також надавати якісні
послуги зі зберігання зерна сільгоспвиробникам регіону. Використання сучасного обладнання, а також технологій доробки та зберігання зерна, дозволяє хлібоприймальним
підприємствам приймати сільськогосподарську продукцію різної якості і вологості з
подальшим доведенням до експортної кондиції, що гарантує експорт зернових і олійних
культур на рівні світових стандартів. Якість зерна при прийманні і реалізації визначається фахівцями сертифікованих лабораторій, оснащених сучасним обладнанням. Серед
постачальників обладнання терміналу і елеваторів групи: GSI (США), Bühler (Швейцарія
/ Німеччина), Telestack (Великобританія), Precia Molen (Франція) та ін.

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ»
Единий річковий термінал у Кіровоградський обл. та найбільший
на р. Дніпро. Одночасне зберігання зернових - 94 000т.
Приймання - 5 000т на добу. Обробка, сушіння - 4 400т на
добу. Завантаження на з/д - 4 000т на добу.
Завантаження на водний транспорт - 5 000т на добу.
Довжина причалу 240м.

ПАТ «ШАРІВСЬКЕ»
Сучасний елеваторний комплекс.
Одночасне зберігання зернових - 81 000т.
Приймання 5 000т на добу.
Обробка, сушіння – 4 000т на добу.
Завантаження на з/д – 2 000т на добу.

ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ»
Сучасне автоматизоване підприємство, загальною
площею 7,7 га. Одночасне зберігання зернових - 70 500т.
Обробка, сушіння – 4 000т на добу.

ЕЛЕВАТОР «УКРАГРОКОМ»
Елеватор зведений на території колишнього комбікормового заводу в 2002 році, став першим в активі елеваторних потужностей.
Одночасне зберігання зернових - 60 000т.

ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП»
Сучасний елеваторний комплекс став другим, після елеватора «УкрАгроКом», але перший був кардинально реконстрйований, застосовна сучасна технологія зберігання
зерна у металевих силосах.
Одночасне зберігання зернових - 47 200т.
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Про
компанію
Постійно розвиваючи свою діяльність і нарощуючи об’єми виробництва. Ми
твердо переконані, що запорукою стабільного майбутнього України є процвітаюче село, високі врожаї і достаток селянських родин.
Об’єднання послуг із закупівлі, перевезення, зберігання, експедирування,
агентування та відгрузки зернових та масляних культур, а також продуктів
їх переробки, дозволяє групі наших компаній надавати клієнтам весь спектр
послуг, необхідних для доставки вантажів від виробника до покупця на
найвигідніших умовах.

ТОП-20 НАЙПОТУЖНІШИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ХОЛДИНГІВ.
ТОП-15 НАЙБІЛЬШИХ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ В УКРАЇНІ.
ТОП- 5 НАЙКРАЩИХ ЗАВОДІВ В УКРАЇНІ
ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Холдинг «АгроВіста» - це сільськогосподарська корпорація, яка динамічно
розвивається і спеціалізується на виробництві зернових та олійних культур,
вирощуванні свиней та великої рогатої худоби і зерновій торгівлі. Динамічність та цілеспрямованість діяльності дозволили компанії географічно розширити простір роботи, збільшити виробничий потенціал, зміцнити позиції
лідерів сільськогосподарського виробництва та експорту зерна.
Власна розвинута елеваторна інфраструктура представлена річковим терміналом та чотирьма елеваторами, загальним обсягом 353 тис. т одноразового зберігання зерна, постійно збільшуючись. Представництва холдинга працюють у більшості регіонів Україні.
Дотримання договірних зобов’язань і стабільність холдинга «АгроВіста»
сформувало імідж надійного ділового партнера.
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Наші
послуги
Холдинг обробляє 81 000 га землі в Олександрійському,
Петрівському, Знам’янському, Світловодському та Новоукраїнському районах Кіровоградщини і П’ятихатському районі
Дніпропетровщини. Cпеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гороху, цукрових
буряків та ін.
Компанія ефективно використовує технології обробки земель з
урахуванням кліматичних особливостей районів і вирощуваних
культур. Агрономічна служба чітко дотримується розроблених і
науково обґрунтованих сівозмін та підбору оптимальних сортів
вирощуваних культур для кожного господарства корпорації.
Використання високопродуктивної техніки John Deere, Case,
Holmer, Claas, Massey Ferguson, Krause, Horsch, Ropa і ін..
В поєднанні з передовими технологіями землеробства, дозволяє
з року в рік отримувати високі врожаї, що значно перевищують
середні показники по Україні.

ЗБЕРІГАННЯ, ДОРОБКА ТА ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА.
ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБКА
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВО
ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛОГІСТИКА. ВЛАСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТА
АВТОПАРКИ
ФЛОТ ТА СУДНОБУДУВАННЯ
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Тваринництво

70 000 т на добу
Виробництво молока

Виробництво свинини, яловичини, молока.
Племінна ферма МТК «Петрівське молоко» на сьогодні налічує 4 263 голів ВРХ голштинської породи.
Якість молока відповідає найвищим світовим стандартам і
використовується для виготовлення дитячого харчування.
Згідно з лабораторними данними вміст вітамінів в молоці
перевищує середні показники.
Компанія демонструє першокласні стандарти відношення
до худоби, забеспечуючи її необхідними турботою та обладнанням.

5 000 голів
Голштинська порода

10 000 голів
ВРХ

11 500 голів
Свиней

Виробництво цукру

ТОП- 5

З придбанням ТОВ «Олександрійський цукровий завод»
наша компанія значно підвищила свою вартість, додав
додаткову EBITDA на один гектар землі, у порівнянні із
звичайним урожаєм з порівняно низьким CAPEX.
Ми використовуємо 100% вирощуванного цукрового
буряку для виробництва та збуту цукру в Україні.
Постійно ведеться робота по модернізації основних
виробничих ділянок цукрового заводу, відкриваючи
можливості для істотного збільшення продуктивності
цукрового виробництва і зниження його енергоємності.

НАЙКРАЩИХ
ЗАВОДІВ В УКРАЇНІ

50 000 т/сезон
Виробнитство цукру

4 000 т/доба
Переробка буряку
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80 %
Частка власного буряку

Логістика
АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Холдинг володіє власним сучасним
автопарком. На базі компанії сформований власний логістичний центр, завдяки
чому забезпечується оперативне перевезення зерна. Компанія надає послуги
перевезення фурами SCANIA і MAN, які
швидко і надійно транспортують
будь-який вантаж, забезпечуючи
своєчасну доставку. Кожен маршрут
ефективний, надійний і безпечний. Ми
несемо відповідальність за кожен вантаж
і супроводжуємо його до точки прибуття.
Контроль за автотранспортом
здійснюється за допомогою GPS
моніторингу.
Більше 300 одиниць сільськогосподарської техніки
86 зерновозів (загальна
вантажопідйомність 2,5 тис. тон)

ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Холдинг володіє власним парком вагонів
зерновозів, що дає можливість проводити якісне перевезення зерна широкої
номенклатури. Всі поїзда можуть
експлуатуватися на всіх типах вантажно-розвантажувальних терміналів.
Забезпечення ефективної схеми логістики, прозоре ціноутворення на послуги та
оптимальна вартість на своєчасну
доставку головні прінципи нашої роботи.
За запитом здійснюємо страхування
товарно-матеріальних цінностей.
Оформляємо всі необхідні документи та
дозволи на зернові перевезення.
Подаємо рухомий склад до вантажно-розвантажувальних станцій і розробляємо
план навантаження і кріплення. Завантажуємо і вивантажуємо зерновози у відповідності з усіма технічними умовами.
55 зерновозів (загальна
вантажопідйомність 3 850 тон)
8

СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ
У 2018 році холдинг розширив свою діяльність напрямком річкова і морська
логістика. Компанія придбала перші 2 буксира і 4 баржі загальною місткістю
близько 8000 тон зерна, які дозволяють перевозити в рік близько 150 тис. тон
зерна, що доставляється з «Світловодського річкового Терміналу» та інших
річкових терміналів в основні морські порти України та інші річкові термінали.
Вантажний флот здатен здійснювати перевезення як власних поставок зерна, так і
інших компаній в порти Миколаєва, Херсона по річці Дніпро. Перевезення по річці
значно зменшують вартість логістики і збільшють ціни закупівлі
сільськогосподарської продукції на річкових терміналах.
Компанія має можливість планувати власні відвантаження з поставками на
умовах FAS, FOB в морські порти Херсон, Миколаїв, Миколаївський рейд (Банку
Трутаева) і продавати свої товари за основними напрямками CIF.
Усі судна компанії відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів, конвенцій і правил, а також технічним вимогам Регістру судноплавства
України. Флот компанії зареєстровано за державним прапором України.
У 2020 році була збудована найбільша баржа в історії незалежної України
DNIPRO-AV-01. 128-метрова баржа проекту D-6000 відноситься до типу «річка-море» та
призначена для перевезення зернових вантажів. Це є стовідсотково український проект,
адже судно спроєктовано українським конструкторським бюро, виготовлено з української сталі, ходть під українським прапором та обслуговуються українцями.
Буксири «HERMES- 1», «HERMES- 2»
Тип – буксір- штовхач
Довжина – 28,85 м
Ширина – 11,33 м
Валова місткість – 344
Потужність двигуна – 2 104 кВт
Буксири обладнані новітнім обладнанням провідних
світових виробників Нідерландів, Німеччини, Швеції,
Данії, Польщі та ін.
Район плавання – внутрішні водні шляхи України, річка
Дунай і морські прибережні райони.

2 несамохідні трюмні баржі «UAK- 1»,

«UAK- 2»
Довжина – 82,5 м
Ширина – 11,4 м
Висота борту – 3,85 м
Покриття – алюмінієві прокатні кришки.

2 несамохідні трюмні баржі «UAK- 3»,

«UAK- 4»
Довжина – 81,93 м
Ширина – 11,44 м
Висота борту – 4 м
Покриття – алюмінієві прокатні кришки.

Баржа проекту D-6000 змішаного ріка-море району плавання в дрібнобитій кризі
DNIPRO-AV-01
Довжина – 128 м
Ширина – 16,0 м
Висота борту – 5,50 м
Вантажопідйомність при мах осадці - 6000 т.
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Наші
ініциативи

Будівництво церкв

Газифікація селищ

У 2002 р., було закладено камінь під будівництво фундаменту майбутнього храму, а
у 2005 р. центр села прикрасила велична
церква Святого Пророка Іллі (архітектор В.
Рак), споруджена за рахунок меценатських
коштів холдингу «АгроВіста»

Зусиллями місцевої влади і бізнесу, за короткий час реалізовано у життя будівництво
газопроводу «Мошорине – Нова Прага –
Головківка» (29,4 км), що було розпочате у
2005 р.
Газифіковано понад 7000 жителів, загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, будинків культури, лікарень та інших
об’єктів інфраструктури селища.

Розвиток регіону
Об’єднвши зусилля і бажання бізнесу, місцевої влади та сільської громади АгроВіста
активно займається соціальним розвитком
населених пунктів.
Здійснюється ремонт доріг багатьох сіл
і районного центру, відновлення роботи
дошкільних закладів, відкриття додаткових
груп дитсадків. Компанія постійно піклується
про сферу освіти. У загальноосвітніх школах і дитячих садках проводиться ремонт
систем опалення, дахів, їдалень, спортивних
залів, покращуються матеріальні бази: нові
меблі, профільні класи з фізики та хімії, нове
обладнання для їдалень, комп’ютерна техніка, спортивний інвентар. Школярі сел Нова
Прага та Ізмайлівка, з навколишніми селами,
отримали у подарунок від «УкрАгроКому»
нові автобуси.

Боротьба з короновірусною інфекцією
Дитячій обласній та Олександрійській міській лікарням було передано від холдингу
апарати штучної вентиляції легенів, а також
апаратура, необхідність в якій підказали самі
лікарі. Згідно з програмою підтримки шпиталів лікарі обласних медичних закладів та
медичних закладів Олександрійського району були забезпечені комплектами бактеріологічного захисту та засобами індивідуального захисту.
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Наші
проекти

Суднобудівництво

Будівництво сонячної електростанції

Модернізація поливної системи

Постійне оновлення
сільськогосподарської техніки

Створення власної технологічної лінії з
виробництва комбікормів

Професійний футбольній клуб
ФК «Олександрія»
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Контакти
АгроВіста

Гермес-Трейдінг

головний офіс

офіс торгової компанії

28043, Кіровоградська обл., с. Головківка,
вул. Соборна, 1

01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 32-Б,
офіс 1020

Тел. (05235) 6-27-21
(050) 590-10-10
uac_office@ukr.net

Тел./Факс

(044) 359 11 77/17
(050) 457-25-32
Відділ закупівель (050) 341-03-76
office@hermes-trading.com.ua

ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП»

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ»

28056, Кіровоградська обл., с. Королівка,
вул. Гагаріна, 1-Б

27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ,
вул. Лісозаводська, 1-А

+38(050) 487-27-97
+38(050) 457-25-36
Закупка зернових:
+38(067) 520-66-88

+38(05236) 7-43-77
+38(050) 488-22-11
Закупка зернових:
+38(0523) 6-74-37

ЕЛЕВАТОР «УКРАГРОКОМ»
28020, Кіровоградська обл., с. Приютівка,
вул. Користівське шоссе, 2-А

ПАТ «ШАРІВСЬКЕ»

28044, Кіровоградська обл., с. Шарівка,
вул. Молодіжна, 2

+38(05235) 4-05-97
+38(050) 341-01-53
Закупка зернових:
+38(067) 521-28-58

+38(0523) 56-26-43
+38(050) 457-22-15
Закупка зернових:
+38(050) 629-22-29

ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ»

ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

28054, Кіровоградська обл., с. Добронадіївка,
вул. Привокзальна,59

28020, Кіровоградська обл., с. Приютівка,
вул. Жовтнева, 15

+38(050) 457-25-34
+38(067) 520-28-32

+38(05235) 9-75-48
+38(05235) 7-21-15
+38(05235) 2-07-87

Експорт продукції:
(050) 450-39-39

Відділ рослинництва:
(066) 512-31-29

Відділ продажу:
(066) 594-37-38

Департамент тваринництва:
(067) 521-23-53

Земельний департамент:
(050) 738-05-91

Департамент по роботі з персоналом:
(067) 697-59-90

Вінниця:
(050) 355-16-90

Дніпро:
(050) 361-12-32
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