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Результати діяльності за рік
Протягом 2014 року обсяг інвестицій у модерні-
зацію елеваторного комплексу в м. Глухові стано-
вив близько 7 млн грн. Зокрема, було збільшено 
обсяг добового відвантаження зерна через за-
лізницю до 3000 т/добу. Загальні потужності з 
одноразового зберігання на елеваторах групи 
було збільшено до 81 тис. тонн. Також торік група 
компаній застосовувала технологію зберігання 
зерна в поліетиленових герметичних рукавах-
мішках. Це дозволило зібрати весь урожай у 
максимально короткі терміни та закласти на збе-
рігання близько 150 тис. тонн зернових урожаю 
2014 року.

Технічне переозброєння 
У 2014 році агрохолдинг витратив 33,5 млн грн 
на придбання 30 одиниць техніки, з яких 20 — 
причіпне обладнання (посівні комплекси, обпри-
скувачі, борони, плуги тощо) провідних світових 
виробників.

Молочне виробництво
На фермах групи компаній у 2014 році було ви-
роблено 7,7 тис. тонн молока, з яких 6,3 тис. тонн 
спрямовано на переробку на ПАТ «Ічнянський 
завод сухого молока та масла». За підсумками 
року завод переробив 49,2 тис. тонн молока, що 
на 22,5% більше порівняно з 2013 роком. 

Енергоефективність
Торік ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та 
масла» перейшов на альтернативний вид пали-

ва — торф, великі запаси якого зосереджені в 
Чернігівський області. Установлений на підпри-
ємстві торф’яний котел дасть змогу заощадити 
на паливі 10 млн грн на рік.

Соціальна відповідальність
У регіонах своєї діяльності компанія активно 
допомагає місцевим громадам у вирішенні со-
ціальних питань. У 2014 році на соціальні про-
екти було інвестовано 2,1 млн грн, зокрема, 
третину цих коштів спрямовано на розвиток 
спорту й організацію дозвілля молоді.

Найближчі плани
Група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» і далі планує інвес-
тувати в розвиток елеваторів, техніку й тварин-
ництво. Однак на сьогодні сам факт вкладення 
коштів у той чи інший сегмент бізнесу групи, так 
само як і їх розмір, залежатимуть від подальшої 
ситуації в країні, а також кон’юнктури ринку.

Довідка: Група компаній «РОСТОК-ХОЛ-
ДИНГ» — вертикально-інтегрована агро-
промислова група, що спеціалізується на 
вирощуванні та реалізації зернових культур, а 
також виробництві, переробці та продажу мо-
лочної продукції.
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«Цьогоріч у фокусі нашої уваги — ефективність 
бізнесу. У кризові часи краще відмовитися від 
надмірного інвестування принаймні до того 
часу, коли ціни на світовому ринку знову не 
продемонструють висхідну динаміку»

Оптимізувати свої витрати, щоб зробити бізнес ефек-
тивним, — такої позиції дотримуються в групі компаній 
«РОСТОК-ХОЛДИНГ». Попри складну ситуацію в країні 
холдинг за результатами 2014 року досяг хороших ви-
робничих результатів. Порівняно з 2013 роком валовий 
збір зернових й олійних культур групи збільшився на 
20% і сягнув 270,9 тис. тонн. Зросла й урожайність осно-
вних культур, зокрема, кукурудзи — 87,0 ц/га, соняшнику 
— 23,5 ц/га, озимої пшениці — 57,0 ц/га, сої — 20,6 ц/га.

ПАТ «Iчнянський завод сухого молока та масла», ТОВ «Срібнянський молокозавод»,  

ТОВ «ТД «Браво», ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД», 11 агрогосподарств

рослинництво, тваринництво, послуги зі зберігання зерна, зернотрейдинг

близько 60 тис. 

Чернігівська та Сумська області

кукурудза, соняшник

2,8 тис. корів, із них 1,3 тис. — дійне стадо

близько 1650 осіб

Структура компанії

Напрями виробництва
Площі угідь, га
Регіональне розташування
Профільні культури
Тваринництво, голів
Кількість працівників
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