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Основними культурами, що вирощують у ТОВ 
«Ківшовата Агро», є озима пшениця, кукурудза 
й соняшник. Торік найбільшу площу — майже 
1,1 тис. гектарів — засіяли царицею полів, зібрав-

ши з гектара понад 90 ц. Пшениця також показала добрий 
результат — її врожайність досягла майже 60 ц/га на площі 
посіву 614 га. Приблизно стільки само засіяли торік і соняш-
ником, урожайність якого становила 34 ц/га. 

Одним зі значущих успіхів ТОВ «Ківшовата Агро» стало 
завершення 2018 року будівництва другої черги власно-
го зерноочисного комплексу й розширення потужностей 
зберігання на 15 тис. тонн. Загальний обсяг японських ін-
вестицій у цей проект становив близько 60 млн гривень. 
Добудова й модернізація елеватора дозволила підприєм-
ству розпочати самостійний експорт виробленої рослин-
ницької продукції, перші підсумки цього нового напряму 
діяльності будуть підбиті вже наприкінці поточного зерно-
вого сезону. 

Загалом 2018 рік став для підприємства роком інновацій, 
зокрема й управлінських. Так, було впроваджено список за-
вдань для менеджерів підприємства, виконання яких є пред-
метом обговорення на внутрішніх нарадах і використову-
ється для контролю з боку інвестора. Також для підвищен-
ня фінансового контролю було впроваджено електронну 
систему обліку та перевірки закупівель і платежів, що дало 
змогу ефективніше використовувати ресурси підприємства 
та запобігти їх несанкціонованим витратам.

Упровадження змін і реорганізація виробництва в ТОВ «Ків-
шовата-Агро» здійснювалися спільно з представниками SDGs 
Corporation, що дозволило покращити взаєморозуміння та 
взаємодію з іноземним інвестором. Характерно, що японська 
сторона підтримує участь підприємства у заходах соціальної 
допомоги мешканцям і територіальним громадам у населе-
них пунктах, де підприємство обробляє землі. 

Так, підприємство щороку надає фінансову допомогу шко-
лам, закладам охорони здоров’я, ветеранським організаці-
ям, церковним громадам району для їх потреб. У 2018 році 
ТОВ «Ківшовата Агро» надало допомоги на 214,3 тис. гри-
вень. Усі працівники підприємства, а також його пайовики 
можуть отримати безвідсоткову фінансову позику для влас-
них потреб.

ТОВ «Ківшовата Агро» є одним із найбільших платників по-
датків у Таращанському районі. Торік його податкові відраху-
вання до бюджетів різних рівнів становили понад 10,5 млн гри-
вень, зокрема майже 650 тис. гривень військового збору. 

Серед завдань, що стоять перед колективом підприємства 
у 2019 році, — впровадження елементів точного землероб-
ства, підвищення на 10–15% врожайності основних культур. 
Для автоматизації та збільшення ефективності рослинництва 
тут планують упровадити цифровий формат ведення техно-
логічних карт полів і ґрунтів, переміщення техніки тощо.

У довгострокових планах ТОВ «Ківшовата Агро» — збіль-
шення в чотири рази земельного банку, а також збільшення 
потужностей зберігання елеватора до 30 тис. тонн.

СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ківшовата Агро
Підприємство було створено у 2009 році, сьогодні обро-
бляє 2500 га в Таращанському районі Київської області. 
Основним напрямом діяльності є вирощування зернових 
й олійних культур. Своєю місією підприємство вважає 
сприяння сталому розвитку місцевих громад, підвищен-
ня достатку своїх співробітників і задоволення потреб 
партнерів. Наприкінці 2016 року в діяльності товариства 
розпочався новий етап, коли його власником господар-
ства стала японська компанія SDGs Corporation.

Найважливіше — творити добро
на землі, з любов’ю ставитися до людей, 
до землі й до своєї Батьківщини

Людмила Мартинюк
генеральний директор


