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ТОВ СП «НІБУЛОН» є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогоспо-
дарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.). У міру свого розвитку 
підприємство планомірно розширює географію та масштаби виробничої діяльності. Підприємство 
має 22 виробничі підрозділи, розташованих в дев’яти областях України. 

ГЕОГРАФІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА
Диверсифікація виробничої діяльності за кліматичними зонами дозволяє знизити природні ри-
зики, пов’язані з втратами врожаю внаслідок коливань погодних умов у різних регіонах України, 
а також забезпечити щорічне отримання високих врожаїв зернових та олійних культур. Крім того, 
шляхом порівняння стану виробничих посівів, підвищується достовірність прогнозування рівня 
врожайності в маркетинговому періоді, що важливо для прийняття комерційних рішень.

Філія “Баштанська”

Філія ДП "Лідієвське"

Філія "Прибужанівська”

Філія "Врадіївська”

Філія "Снігурівська”

Філія "Луганська”

Філія "Біловодська”

Філія "Новопсковська”

Філія "Сватівська”

Філія "Троїцька”

Філія "Хмільник"

Філія "Південний Буг"

Філія "Кам'янець-Подільська"

Філія "Мрія”

Філія "Сухорабівська"

Філія "Куп'янська"

Філія "Чигирин"

Філія "Кам'янка"

Філія "Чуднівська"

Філія "Бистрицька"

Філія "Романівська”

Філія "Присеймівська”

Миколаївська область

Луганська область

Вінницька область

Хмельницька область

Полтавська область

Харківська область

Черкаська область

Житомирська область

Сумська область
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СТРУКТУРА ПОСІВНИХ ПЛОЩ ПІДПРИЄМСТВА

Протягом 2009-2012 рр. відбулось збільшення обсягів оброблюваних підприємством земель в 1,4 рази 
або на 15923 га. Основний обсяг набраних земель був сконцентрований в зонах достатнього зволо-
ження. 

При збереженні та деякому збільшенні обсягів виробництва культур в зонах ризикованого земле-
робства, поступово питома вага земель, розташованих в зонах достатнього зволоження, була дове-
дена до 52 % від загальної кількості оброблюваних земель. Тим самим, виробничі ризики недобору 
врожаїв від несприятливих погодних умов (посухи) були істотно знижені, при деякому збільшенні 
ризиків несприятливої перезимівлі. 

У міру зміни часток зонального розташування земель підприємства, відбувалися  зміни структури, 
відображаючи найбільш доцільну питому вагу культур в регіонах.

Основні культури
При незначному зменшенні концентрації площ озимої пшениці в регіонах ризикованого земле-
робства сталося нарощування площ в зонах Лісостепу та Полісся. Таким чином, близько 50% площ 
пшениці сконцентровано в зонах, де отримання сприятливих показників врожайності більш 
імовірно.

Частка озимого ячменю у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)

Площі ярого ячменю по підприємству в цілому скорочуються. Обсяги вирощування дещо збільшені 
в поточному сезоні, що пов’язано з необхідністю заготовки грубих кормів у філіях з розвиненим тва-
ринницьким комплексом та збереженням насіннєвого фонду культури у період, коли великі обсяги 
озимої форми загинули. Агрослужбами філій ведеться робота зі скорочення посівів ячменю та впро-
вадження сорго та ріпаку (зона Степу), ріпаку і сої (інші регіони).

Частка озимої пшениці у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)
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Кукурудза зернова є однією з перспективних до збільшення посівних площ культур. На підприємстві 
займає близько 20% посівних площ. Протягом певного часу відбувалося збільшення частки культури, 
і в даний момент спостерігається стабілізація обсягів вирощування культури. Останні роки відбувся 
перерозподіл зональної концентрації посівів кукурудзи, що призвело до різкого зменшення частки 
її посівів у зоні Степу та збільшення до 80% від площ посіву в зонах достатнього зволоження. Триває 
нарощування обсягів культури по зонам Південного Лісостепу та Полісся.

Збільшення в структурі посівних площ посівів соняшника обумовлено низкою причин, серед яких 
основними вбачаються: пересіви загиблих площ озимої пшениці та зменшення частки просапних 
культур у сівозмінах Степу. Так само частка культури була збільшена при збільшені оброблюваних 
площ в зоні Лісостепу і частково Полісся, тому що соняшник відноситься до культур пізніх строків 
сівби. В подальшому відбудеться скорочення обсягів сівби даної культури з поступовим заміщенням 
сорго і рапсом в Південному і Східному Степу. Близько 40% культури сконцентровано в зонах достат-
нього зволоження, що дозволяє забезпечити високі та стабільні врожаї культури.

Частка ярого ячменю у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план) Частка кукурудзи у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)

Частка соняшнику у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)
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Посіви озимого ріпаку по нашому підприємству в попередні сезони були сконцентровані в зонах 
достатнього зволоження, що, однак, не гарантувало появи дружних сходів у філіях Вінницької та 
Хмельницької областей унаслідок відсутності опадів після посіву і отримання стабільного врожаю. 
З сезону 2011 р. була зроблена ставка на зону Південного Степу та Лісостепу, де перезимівля даної 
культури проходила добре. У даних зонах обсяги сівби були збільшені. Обсяги сівби в північній і 
західній частинах країни були збережені. Це одна з найбільш економічно привабливих культур, але, 
в той же час, з найвищими ризиками при вирощуванні.

Перспективи нарощування сорго в зоні Степу дуже великі. Культура повністю зайняла місце ярого 
ячменю в сівозмінах Степу. Наступні сезони планується збільшення частки сорго в сівозмінах зон 
філій.

Частка озимого ріпаку у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)

Частка сорго у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)
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Соя – перспективна культура, що є відмінним попередником для посіву озимих зернових культур. У 
наступні сезони площі культури планується збільшити до 5000-6000 га. Крім зазначеного, планується 
розширити географію вирощування на північні райони Миколаївської та Полтавської областей.

Зональне розміщення

У зоні Південного Степу спостерігається відносна стабільність обсягів сівби сільськогосподарських 
культур. Протягом останніх років відбулося деяке збільшення площ пшениці, що пов'язано з 
необхідністю отримання високоякісного зерна культури, велика частина якого виходить саме в зоні 
Степу Південного та Східного. Дана культура - основна складова регіональних сівозмін. Займає 
близько 40% структури філій регіону. Обсяги сівби пшениці - 6,9-7,4 тис. га. Озимий ячмінь - куль-

Частка сої у структурі посівів у розрізі зон вирощування, 2005-2012 (план)
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У зоні Східного Степу останніми роками пройшли зміни в структурі посівів. Основний акцент було 
зроблено на озиму пшеницю та соняшник. Озима пшениця - традиційно основна складова сівозмін 
у зазначеній зоні, при високих ризиках вирощування озимого ячменю озимий клин формується за 
рахунок зазначеної культури. Займає близько 30-32% структури філій регіону. Площі ярого ячменю 
в зоні, так само як і в Південному Степу, скорочуються і займають близько 2-3% структури. Кукуруд-
за зернова займає близько 15-20% структури. Обсяги вирощування соняшнику високі: на рівні 4,8-5,2 
тис. га. Вирощування сорго заплановано в наступному сезоні з доведенням обсягів виробництва до 
10% від структури. Площа землі в обробці в Східному Степу - 19,7 тис. га. Середній розмір зони філії 
- 3,3 тис. га. В структурі підприємства обсяги обробки займають, так само як і в Південному Степу,  
близько 25% загального банку землі.

тура, що дозволяє за рахунок строків посіву оптимально завантажити техніку господарств - займає 
близько 14-16% структури в зоні або 2,6-3,2 тис. га. Чітко простежується зменшення площ ярого ячме-
ню. Філії «Снігурівська», «Баштанська», «Прибужанівська», ДП «Лідієвське» повністю вивели зі струк-
тури дану культуру. Обсяги парових площ стабільні - 8-17% по філіях. Велику частку пар займає в 
господарствах, де обсяги сівби соняшнику вище. Обсяги вирощування соняшнику стабільні - на 
рівні 2,7-3,0 тис. га. У перспективі - скорочення обсягів вирощування зазначеної культури в зоні за 
рахунок впровадження просапних культур (сорго) і сої. Площа землі в обробці у Південному Степу 
- 18,9 тис. га. Середній розмір зони філії - 3,8 тис. га. В структурі підприємства обсяги обробки займа-
ють близько 24% загального банку землі.

Доля культур у сівозміні Південного Степу 
(філії «Снігурівська», «Баштанська», «Прибужанівська», ДП «Лідієвське», «Врадіївська»), 2005-2012 (план)

Доля культур у сівозміні Східного Степу  
(філії «Біловодська», «Новопсковська», «Сватівська», «Старобільська», «Троїцька», «Куп'янська»), 2005-2012 (план)
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Південний Лісостеп - природно-кліматична зона, умови обробітку в якій дозволяють отримувати 
високі та стабільні врожаї сільгоспкультур. Після набору нових земель відбувається формування 
регіональної структури. Пріоритетними культурами в зоні Південного Лісостепу є кукурудза зер-
нова з об'ємом вирощування до 35% і пшениця озима – до 28-33% від структури. Соняшник займає 
близько 10-15%. Так само, можливе нарощування обсягів вирощування ріпаку озимого. Відбувається 
збільшення  обсягів вирощування сої, яка продемонструвала гарний результат у поточному сезоні. 
Площа землі в обробці в Південному Лісостепу - 11,9 тис. га. Середній розмір зони філії - 3,7 тис. га. В 
структурі підприємства обсяги обробки займають близько 15% загального банку землі. 

У зоні Північного Лісостепу спостерігається збільшення часток культур пропорційно зі збільшенням 
обсягів виробництва. Пріоритетними культурами в зоні Північного Лісостепу є кукурудза зернова з 
об’ємом вирощування до 35% і пшениця озима – до 20-25% від структури. Соняшник займає близько 
10%. Останні роки збільшується частка площ під соєю та ріпаком озимим. Площа землі в обробці - 
17,0 тис. га. Середній розмір зони філії - 4,1 тис. га. В структурі підприємства обсяги обробки займа-
ють близько 22% загального банку землі. 

Доля культур у сівозміні Південного Лісостепу 
(філії «Чигирин», «Кам'янка», «Сухорабівська»), 2005-2012 (план)

Доля культур у сівозміні Північного Лесостепу 
(філії «Хмільник», «Південний Буг», «Кам'янець-Подільська», «Мрія»), 2005-2012 (план)
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У зоні Полісся структура посівів продовжує формуватися. Пріоритетними культурами в зоні Полісся 
є кукурудза зернова з об'ємом вирощування до 25-30% і пшениця озима - до 25-30% від структури. 
Соняшник займає близько 5-7%. Останні роки збільшується частка площ під соєю - до 12%. Велику 
частку займають інші культури, до них ми відносимо озимий тритикале та жито, а також кормо-
вий клин, який необхідний філіям з добре розвиненим тваринницьким напрямом. Наявність інших 
зернових культур (жито, тритикале) обумовлено наявністю піщаних і супіщаних земель, на яких 
традиційні культури формують дуже низький урожай. Площа землі в обробці - 12,6 тис. га. Середній 
розмір філії в зоні - 2,4 тис. га. В структурі підприємства обсяги обробки займають близько 16% за-
гального банку землі.

Введені підприємством  науково обґрунтовані сівозміни, раціональне застосування добрив, належна 
обробка ґрунту - головні ланки системи землеробства. Правильна зміна культур, в залежності від 
зони їх вирощування, дозволяє повніше використовувати поживні речовини ґрунту і внесених до-
брив, успішніше вести боротьбу з бур'янами, шкідниками та хворобами, зменшуючи їх шкідливий 
вплив на культурні рослини. Обробіток різноманітних культур в сівозміні забезпечує їм кращі 
фітосанітарні умови, захищає ґрунт від ерозії, дозволяє збільшувати в ній запас органічної речовини 
і покращувати її фізичні властивості.  

У сівозмінах найбільш продуктивно використовуються умови родючості та підвищення 
ефективності кожного агротехнічного прийому, внаслідок чого культури дають вищі врожаї, 
ніж за умови незмінного вирощування. Сівозміна дозволяє будувати технологію вирощуван-
ня сільськогосподарських рослин з урахуванням їх взаємного впливу, а також після дії кожного 
прийому, застосованого на найближчих попередниках. При підвищенні культури землеробства 
агротехнічне значення попередників має лише зростати. Вплив попередника на умови росту та 
продуктивність культурних рослин не може бути компенсовано іншими агротехнічними заходами.

Доля культур у сівозміні Полісся  
(філії «Чуднівська», «Романівська», «Бистрицька», «Присеймівська»), 2005-2012 (план)
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МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Використовуючи передові агротехнології та техніку, ТОВ СП «НІБУЛОН» стабільно забезпечує вико-
нання комплексної технології вирощування сільгосппродукції на власних та орендованих землях, а 
також надає послуги іншим господарствам з обробітку ґрунту та збирання врожаю. 

Підприємство успішно співпрацює з всесвітньо відомими американськими, європейськими та ін. ви-
робниками сільгосппродукції, техніки і засобів захисту рослин.

Для забезпечення високої якості зерна, урожайності та збереження родючості ґрунтів підприємство 
застосовує сучасні комплексні мінеральні добрива українського і російського виробництва, 
використовує найкраще насіння та засоби захисту рослин вітчизняних та зарубіжних виробників.

В поточному сезоні підприємство повністю забезпечено матеріальними ресурсами для ведення 
господарської діяльності.

Аміачна селітра
- Обсяги придбання збільшилися в порівнянні з попереднім роком в 1,7 рази і склали 10 880 тонн 
проти 6400 тонн в минулому році.
- Вартість товару 3130 грн./т на станціях отримання, в минулому році вартість селітри була на рівні 
3037 грн. Товар подорожчав майже на 100 грн./тонну.
- За останні три сезони вартість добрива збільшилася в два рази з 1465 грн. до 3130 грн.
- Витрати на придбання склали 34 054 400,00 грн. з ПДВ. Це максимальна сума, виділена для закупівлі 
азотних добрив за всю історію існування підприємства.
- Норми застосування азотних добрив в поточному сезоні збільшені, в тому числі під просапні куль-
тури: до 200 кг під кукурудзу і сорго, 50 кг під соняшник.

Нітроамофоска 
- Придбано 60 вагонів нітроамофоски російського виробництва та 10 вагонів українського.
- Обсяги придбання збільшилися в порівнянні з попереднім роком в 1,4 рази і склали 4390 тонн про-
ти 3000 тонн в минулому році. Це пов'язано з резервами під пересівання і збільшенням ярого клину 
у 2012 р.
- Вартість українського товару - 4180 грн./т, російського - 4455 грн./т на станціях отримання, в мину-
лому році вартість складного добрива - 4192 грн./т. Товар подорожчав майже на 260 грн./тонну.
- Витрати на придбання склали 19 873 000,00 грн. з ПДВ.

Оновлення парку сільськогосподарських  машин 
- Протягом першого півріччя поточного сезону заплановано оновлення техніки на суму понад 25,3 
млн грн., в минулому сезоні було заявлене додаткове придбання техніки на 18,0 млн грн. Збільшення 
обсягу закупівлі на 7,3 млн грн.
- Заплановано придбання 6 важких  і 10 легких тракторів, 10 сівалок, в т.ч. імпортних широкорядних.
- Приділено увагу техніці для кормовиробництва, виділено близько 1,5 млн грн. на ці цілі, техніці 
для обробки ґрунту - 3,4 млн грн., техніці для захисту рослин - 2,7 млн грн.
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Закупівля засобів захисту рослин 
Вартість закупівлі в поточному сезоні склала більше 17,5 млн грн.

Посівний матеріал 
- Всі контракти укладені безпосередньо з виробниками, закупівлі  проведені по зовнішнім контрак-
там.
- Сорго «Кайе» закуплено в кількості 60 тонн на суму 330 000 дол. США.
- Кукурудза «Монсанто» закуплена в обсязі 6767 п.о. на суму 770 000 дол. США. Всього посів насінням 
даного виробника буде виконаний на площі близько 6700 га.
- Кукурудза «Піонер» закуплена в обсязі 9430 п.о. на суму 960 000 дол. США. Площа сівби гібридів 
складе близько 9500 га. Соняшник «Піонер» закуплений у кількості 6200 п.о. на суму 650 000 дол. 
США. Площа сівби близько 12 500 га.
- Придбано соняшник «Сади України» 1000 п.о. на суму 95 000 дол. США, площа близько 2000 га, у 
зв’язку з високою ймовірністю збільшення обсягів пересіву.
- Всього посівний матеріал закуплений на суму близько 2 800 000,00 дол. США.
- Загальні витрати на матеріальні ресурси в  сезоні поточного року - близько 15,3 млн дол. США. 

В останні роки для посушливих ґрунтово-кліматичних умов східної та степової зони України ство-
рено і рекомендовано для виробництва багато нових високоврожайних сортів озимої пшениці. ТОВ 
СП «НІБУЛОН» використовує при вирощуванні в основному ці інтенсивні високопродуктивні сорти 
нового покоління селекції Селекційно-генетичного інституту: «Одеська 267», «Селянка», «Повага», 
«Альбатрос одеський», «Миронівська 65», «Перлина Лісостепу».

Філіями ТОВ СП «НІБУЛОН» протягом вегетації проводиться не менше двох основних азотних 
підживлень в дозах N60-80, по мерзлоталому ґрунту і за методом Бузницького. Ці підгодівлі є «про-
дуктивними» для підвищення врожайності зерна. А для підвищення якості зерна в фазі колосіння 
- молочної стиглості - проводиться одне некореневе азотне підживлення в дозі N30-40 (на підставі 
результатів рослинної діагностики). Пізні некореневі азотні підживлення поєднуються з хімічною 
обробкою посівів проти клопа-черепашки і хвороб, що скорочують тривалість вегетації прапорцево-
го листа рослин.

Одним з найважливіших факторів підвищення врожайності та якості зерна є диференційоване за-
стосування строків сівби, норм висіву і більш широке застосування стартових доз фосфорних до-
брив. Фосфорні добрива широко використовуються при посіві озимих, що позитивно позначається 
на перезимівлі озимих хлібів, інтенсивності вегетації і підвищенні якості продукції.

Велике значення для отримання стабільних врожаїв зернових культур має ступінь насиченості ріллі 
зерновими культурами. Максимальна врожайність досягається при наявності зернових в структурі 
ріллі в межах 50-55%. Агрослужба підприємства чітко дотримується даної позиції в своїй роботі; 
правильна науково обґрунтована сівозміна є одним з найважливіших факторів, що забезпечують 
стабільну якість зерна.

Крім селекційного шляху підвищення якості зерна, застосування мінеральних добрив, науково 
обґрунтованих сівозмін ТОВ СП «НІБУЛОН» розвиває й інші шляхи вирішення цієї задачі, напри-
клад, розробка і впровадження у виробництво агротехнічних методів управління формування 
високоякісного зерна: терміни і методи збирання, достовірна оцінка якості та післязбиральна об-
робка зерна, формування однорідних за якістю партій на токах, цільова підготовка партій зерна на 
елеваторах і хлібоприймальних підприємствах та технології переробки.

Збирання врожаю проводиться в гранично стислі терміни і з мінімальними втратами. У місцях пер-
винного накопичення врожаю формуються товарні партії зерна, відібрані за показниками якості та 
господарського призначення. 

На сільськогосподарському виробництві задіяно близько 2370 працівників, в т.ч.:

Для ведення сільськогосподарської діяльності підприємством використовується 
сільськогосподарська техніка, в т.ч. по групам:
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Таким чином, підприємство повністю укомплектоване технічно і є готовим до ведення 
сільськогосподарської діяльності й вирощування всіх видів сільськогосподарської продукції.

На сільськогосподарському виробництві задіяно близько 2370 працівників, в т.ч.: 
 

По групам, чол. 

Директори, 
заступники Агрономи Інженери Бухгалтери Економісти 

63 138 170 143 43
 
 
 
 

Для ведення сільськогосподарської діяльності підприємством використовується 
сільськогосподарська техніка, в т.ч. по групам: 

 

Культива-
тори парові,

од. 

Культива-
тори 

просапні, 
од. 

Плуги, од. Дискові 
борони, од.

Об-
прискувачі, 

од. 

Сівалки 
зернові, 
од. 

Сівалки 
просапні, од. 

Котки, 
од 

Борони, 
од. 

182 106 109 65 51 140 85 76 59
 

Трактори 
легкі, од. 

Трактори 
важкі 

вітчизняні, 
од. 

Трактори 
важкі 

імпортні, 
од. 

Жатки, 
од. 

Комбайни 
зерно-

збиральні, 
од. 

Кормо-
збиральні 
комбайни, 

од. 

Тюкувачі, 
од. 

Лущиль
ники, 
од. 

Кормо-
збиральні 
машини, од.

189 57 63 60 54 7 24 25 15
 
 

Навантажу- 
вачі зерна, 

од. 

Косарки, 
од. 

Ущільню-
вачі, од. 

Про-
труювачі, 

од. 

Вантажні 
автомобілі, 

од. 

Причепи, 
од. 

Роз-
кидачі, 
од. 

Розкидачі 
органічних 
добрив, од. 

Агрегати 
для рідких 
добрив, од.

62 28 7 30 131 134 51 19 6
 

Зооінженери Працівники 
токів Водії Трактористи МТФ М’ясо- 

переробка 

66 30 285 1111 297 20



C
M

Y
K

ТВАРИННИЦТВО

Поряд з рослинництвом, вісім філій ТОВ СП «НІБУЛОН» займаються тваринництвом: ДП 
«Лідієвське» (Миколаївська область), філії «Кам’янець-Подільська» і «Мрія» (Хмельницька об-
ласть), «Хмільник» і «Південний Буг» (Вінницька область), а також «Бистрицька», «Чуднівська» та 
«Романівська» (Житомирська область).

З метою створення високопродуктивного молочного стада в 1997 році з Німеччини до ДП «Лідієвське» 
було завезено 140 голів племінного чистопородного молодняку великої рогатої худоби англерської 
породи. З напрямку продуктивності ця порода є молочною, але має високі відгодівельні якості та 
відрізняється скоростиглістю.

Приріст молодняку сягає 1100 г на добу. Телиці злучного віку в 16-18 місяців важать 350 - 400 кг, 
дорослі корови - 550-600 кг. 

Удій на корову за повний період лактації (305 днів на рік) складає 5500-6000 кг молока, найвищий 
удій по окремим особам досягає 8000 кг. Вміст жиру в молоці становить від 4,1 до 5,0%, білка – 3,2-3,7%, 
щільність – 1,029-1,031 г/мм3. Молоко з такими якісними параметрами є прекрасною сировиною для 
виробництва твердих сирів. 

Враховуючи високі показники продуктивності, 20 березня 2002 року Міністерством аграрної політики 
України фермі ДП «Лідієвське» було присвоєно статус племінного репродуктора з розведення та ви-
рощування племінної худоби англерської породи.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

Поштова адреса:
вул. Фалєєвська, 9-б, м. Миколаїв, 54030, Україна 

Юридична адреса:
вул. Каботажний спуск, 1, м. Миколаїв, 54002, Україна
Тел.:  +38(0512) 372344;  +38(0512) 580404
Факс: +38(0512) 500191; +38(0512) 580405
E-mail: mail1@nibulon.com.ua, mail3@nibulon.com.ua
www.nibulon.com


