
The Ukrainian Farmer     137

Технічне переозброєння
Для обслуговування збільшеного обсягу земель 
група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» протягом 2013 року 
придбала понад 80 одиниць техніки. Парк по-
повнився тракторами потужністю понад 300 к. с., 
технікою для обробітку ґрунту й внесення міне-
ральних добрив. Найважливішим придбанням 
стали зернозбиральні комбайни LEXION-770 
фірми CLAAS, за допомогою яких вчасно й без 
втрат компанія збере вирощене зерно.

Елеваторне господарство
Інвестувавши 2013 року в розбудову елевато-
рів понад 50 млн грн, група порівняно з 2012-м 
вдвічі збільшила загальні потужності з однора-
зового зберігання зерна. Завдяки завершенню 
будівництва й введенню в експлуатацію другої 
черги елеваторних комплексів в містах Ічня 
(Чернігівська обл.) і Глухів (Сумська обл.) по-
тужності з одноразового зберігання групи від-
тепер перевищують 80 тис. тонн. 
Комплекси є високотехнологічними об’єктами, 
де представлено обладнання провідних світо-

вих виробників. Це, зокрема, зерносушарки 
Brock Meyer 2400S (США) і транспортне об-
ладнання та ємності для зберігання зернових 
SPS (Іспанія), сушарки Mega (Аргентина), зер-
ноочисне обладнання Damas (Данія), пробо-
відбірний пристрій Rakoraf (Німеччина) тощо.

Соціальна відповідальність
Соціальна корпоративна складова є вкрай 
важливою для групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ». У 
2013 році видатки групи на соціальні проекти 
становили 2,5 млн грн. Допомога спрямову-

валася на вирішення питань місцевих громад, 
що перебувають у регіонах діяльності агро-
холдингу. Приміром, у Глухові реконструйовано 
церкву, придбано пересувний кардіограф й 
апарат УЗІ для місцевої амбулаторії, а також 
передано в користування легковий автомо-
біль комунальному закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги». У місті забрати 
надано фінансування дитячому спортивному 
клубу «Берег», двом футбольним командам Іч-
нянського району, а також матеріально підтри-
мувалися спортсмени-кікбоксери.

Найближчі плани
Основну увагу компанія приділятиме підвищен-
ню ефективності рослинництва, зокрема змен-
шенню витрат на гектар і збільшенню врожай-
ності основних культур. Наслідком цього стане 
нарощування обсягів торгівлі зерновими. Не 
залишатимуть без уваги в компанії й розвиток 
молочного тваринництва.

Довiдка:  «Росток-Холдинг» — вертикально-
інтегрована агропромислова група, що спеці-
алізується на вирощуванні та реалізації зерно-
вих культур, а також виробництві, переробці та 
продажу молочної продукції.
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«Застосовуючи якісні ресурси, грамотно 
організовану сівозміну, а також багаж 
знань нашої команди, ми змогли досягнути 
високих результатів»

Із загального земельного банку в 60 тис. га, який група 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» стрімко сконцентрувала в Сум-
ській і Чернігівській областях, торік обробляли вже 
40 тис. га. У 2013 році на землях групи збільшили вало-
вий збір зернових й олійних культур. Абсолютний рекорд 
продемонстрували кукурудза та соняшник, яких зібрали 
177 та 35 тис. тонн відповідно. Це дало змогу торговим 
підрозділам реалізувати як власні, так і закуплені в парт-
нерів зернові у країни Близького Сходу та Південної Аф-
рики, Азії та Європи й міцно закріпитися з-поміж ліде-
рів — експортерів зернових в Україні.
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Близько 60 тис. га під контролем, із них — 40 тис. га перебували в обробітку 2013 року
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2,7 тис. голів ВРХ, із них 1,3 тис. дійного стада
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