Стабільні прибутки з кожного гектара землі

БЛИЖЧЕ,
НІЖ ЗДАЄТЬСЯ

ПЕРЕМОГА
В ПАРТНЕРСТВІ
З OPEN
AGRIBUSINESS
Співпраця аграріїв із Open Agribusiness — це
запорука розвитку українського агробізнесу
завдяки зростанню врожайності та
прибутковості підприємств. Ми маємо
високий рівень експертизи у вирощуванні
зернових та олійних культур, досвід сталого
розвитку, прогнозованих прибутків і готові
ділитися знаннями та досвідом зі своїми
партнерами.

1

OPEN AGRIBUSINESS РОЗВИВАЄ
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ
АГРОВИРОБНИКІВ ШЛЯХОМ
РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗСТРОКОВОГО
ПРОЄКТУ OPEN AGRIBUSINESS

Україна може стати ключовим постачальником
стратегічних сільгоспкультур на світовий ринок з обсягом
виробництва понад 100 млн тонн. Для розвитку
вітчизняної економіки та формування сприятливого
інвестиційного клімату потрібно змінити філософію
агробізнесу.
Наша команда готова допомогти партнерам запровадити
сучасні стандарти управління бізнесом та вийти на
високий економічний і технологічний рівні.
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ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ
У ПРОЄКТІ
OPEN AGRIBUSINESS
Open Agribusiness — проєкт, який:
допомагає аграріям вийти на новий рівень ведення бізнесу
забезпечує вчасне кредитування для поповнення обігових
коштів
підвищує стабільність земельного банку, зростання урожайності
і прибутковості з кожного гектара

Kernel — провідний світовий і найбільший український виробник та експортер
соняшникової олії. Продукція Kernel експортується до понад 80 країн.
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ЩО ОТРИМУЮТЬ
ПАРТНЕРИ?
Гарантоване зростання доходів на 1 га:
можливість залучення до валютних та форвардних програм Kernel. Партнери на етапі
планування бачать плановий прибуток, мають можливість продавати врожай за гривні
та валюту, що дозволяє зменшити ризики коливання цін у період збирання врожаю
та в майбутньому.
можливість придбання насіння, добрив, засобів захисту рослин та інших товарноматеріальних цінностей за найнижчими цінами.
Kernel та партнери виходять на закупку єдиними великими лотами, всі вони отримують
продукцію за однією ціною. Для цього потрібно лише вчасно подати заявку на ТМЦ
згідно з технологічними картами.
агрономічна підтримка, використання технологій і досвіду Kernel (аудит технологічних
карт та систем обробітку ґрунту, скаутинг посівів, підбір сортів та гібридів, запровадження
елементів точного землеробства).
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ЩО ОТРИМУЮТЬ
ПАРТНЕРИ?
вчасне кредитування з розрахунку 300$/га. Партнери Open Agribusiness мають
змогу швидко отримати грошові кошти для закупівлі насіння, добрив, ЗЗР. Також
ми забезпечуємо партнерів Open Agribusiness необхідними ТМЦ у формі
товарного кредиту.
формування прозорих цін на врожай зернових та олійних культур. Для цього
використовуються середня ціна у п’ятьох трейдерів (Bunge, ADM, Louis Dreyfus,
Cargill, Kernel) та середня ціна трьох найбільших покупців регіону.
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ФІНАНСУВАННЯ НА ЗБІЛЬШЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ ПАРТНЕРІВ
Партнер Open Agribusiness самостійно та/або за нашої допомоги може провести
переговори щодо купівлі корпоративних прав інших агровиробників.
Ми фінансуємо таку купівлю, що дає партнеру Open Agribusiness
можливість збільшувати свій земельний банк:

Сума фінансування – визначається покупцем та продавцем
корпоративних прав
Ставка фінансування – 10% річних
Строк фінансування – до 5 років
Форма фінансування – у гривні з прив’язкою до курсу НБУ
Застава – посіви та корпоративні права підприємства, яке
купується
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ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
ЕЛЕВАТОРА ДЛЯ ВЛАСНИХ
ПОТРЕБ ТА СИСТЕМ
ЗРОШУВАННЯ
Багаторічний досвід Kernel у будівництві та обслуговуванні елеваторних
комплексів та систем зрошування дозволяє нам ділитися нашою технічною
експертизою та допомогти партнерам Open Agribusiness оптимізувати
витрати на будівництво. Ми супроводжуємо будівництво на всіх етапах як у
технічному, так і в фінансовому аспектах.

сума фінансування – визначається проєктом будівництва
ставка фінансування – 8% річних
фінансування надається в гривні з прив’язкою до курсу НБУ
строк фінансування – 3-5 років
застава – обладнання, посіви, зерно
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ЩО ОТРИМУЄ KERNEL?

Гарантована поставка
не менше 80 % врожаю
Партнера
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Вартість технологічного
консалтингу — від 15 до 25 $/га
на розсуд Партнера

УМОВИ УЧАСТІ
Залучення Kernel як інвестора відбувається
після встановлення вартості агропідприємства.
При визначенні вартості враховується термін
дії зареєстрованого договору оренди та вартість
прав оренди 1 га.

Критерії вступу до Open Agribusiness:
розташування земель — вся Україна
всі форми власності підприємства
земельний банк від 1500 га (офіційна реєстрація)
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КИЇВСЬКИЙ ОФІС

СЕРГІЙ ВІТЕР
КЕРІВНИК ПРОЄКТУ
OPEN AGRIBUSINESS

(067) 301 10 08
(050) 382 10 54
S.VITER@KERNEL.UA
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ОЛЕКСАНДР
МУРЗАК

УЛЯНА
ДАНЬКІВ

ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ

ФАХІВЕЦЬ З ДОКУМЕНТООБІГУ

ПРОЄКТУ OPEN AGRIBUSINESS

ПРОЄКТУ OPEN AGRIBUSINESS

(099) 316 70 79

(050) 428 69 57

O.MURZAK@KERNEL.UA

U.DANKIV@KERNEL.UA

КОНТАКТИ
ПОЛТАВА (ПОЛТАВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА,
СУМСЬКА ОБЛ.)

ЧЕРКАСИ (ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.)

ВІННИЦЯ (ВІННИЦЬКА, РІВЕНСЬКА,
ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.)

ШАЙДУР ЄВГЕН

ГАРМАШ ВІТАЛІЙ

ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН

ГОРОБЕЦЬ ЮРІЙ

ПРОСКУРНЯ ЮРІЙ

ОГОРОДНИК В’ЯЧЕСЛАВ

+38 050 357 63 75
e.shaydur@kernel.ua

+38 050 300 37 26
v.garmash@kernel.ua

+38 050 444 84 72
y.shevchenko@kernel.ua

+38 050 300 37 26
y.gorobets@kernel.ua

+38 050 334 43 59
y.proskurnya@kernel.ua

+38 050 444 98 35
v.ogorodnik@kernel.ua

ХАРКІВ (ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.)

МИКОЛАЇВ (МИКОЛАЇВСЬКА,
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.)

КРОПИВНИЦЬКИЙ
(КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.)

ЄЛАНЧИК ЮРІЙ

ЛУК’ЯНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ

КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР

ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ

БОГАЧЕНКО ВОЛОДИМИР

ВЄТРОВ ВІКТОР

+38 050 441 08 39
y.elanchyk@kernel.ua

+38 050 419 50 17
a.lykyanchenko@kernel.ua

+38 050 442 93 28
o.kravchenko@kernel.ua

+38 095 281 85 80
s.pavlenko@kernel.ua

+38 050 444 24 95
v.bogachenko@kernel.ua

+38 050 425 31 83
v.vietrov@kernel.ua

ДНІПРО (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.)

ОДЕСА (ОДЕСЬКА ОБЛ.)

БІЛА ЦЕРКВА (КИЇВСЬКА,

ЖДАМАРОВ СЕРГІЙ

СОЛТАН СВЯТОСЛАВ

САЛЕНКО КОСТЯНТИН

КРИЦЬКИЙ ОЛЕГ

КОЦЕЛ ІГОР

СОРОКА ЛЮДМИЛА

+38 050 444 24 53
s.zhdamarov@kernel.ua

+38 095 469 53 19
s.soltan@kernel.ua

+38 050 332 84 14
k.salenko@kernel.ua

+38 095 270 37 87
o.kritskiy@kernel.ua

+38 050 512 10 07
i.kotsel@kernel.ua

+38 050 035 54 49
l.soroka@kernel.ua

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.)
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ПРИЄДНУЙСЯ ДО КЛУБУ
ПАРТНЕРІВ KERNEL
Збільшуй свою врожайність та
підвищуй власну дохідність

