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ТОВ «Торгова компанія «Агроспейс» заснована в 2012 році і
представляє на ринку України широкий асортимент сільськогосподарської
техніки всесвітньо відомих брендів: Fendt та Valtra від світового лідера в
області проектування і виробництва - корпорації AGCO. А також
ґрунтообробну і посівну техніку європейського і американського виробництва
Farmet і Great Plainsв Україні:
-колісні та гусеничні трактори
-зернозбиральні комбайни
-зернові сівалки
-грунтообробні знаряддя та інше.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТК 
«АГРОСПЕЙС» 



Одне з ключових напрямків нашої діяльності – надання
послуг гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки,
продаж оригінальних запасних частин до всієї техніки, що поставляється
в Україну корпорацією AGCO.

Ми приділяємо велику увагу PDI –
передпродажної підготовки техніки. Наші фахівці здійснюють
діагностику кожної одиниці техніки, що надійшла в Україну від
офіційного постачальника, після продажу – забезпечують її введення в
експлуатацію на базі господарства, проводять навчання персоналу
підприємства з акцентом на особливості даної техніки та її
обслуговування. Завдяки високому рівню PDI техніка від ТОВ Торгова
компанія « Агроспейс» працює довше та якісніше.



Сервісний супровід техніки в період усього терміну її 
використання на високому професійному і технічному рівні;

Проведення діагностики і ремонту техніки будь-
якого ступеня складності;

Поставка сільськогосподарської техніки провідних 
країн;

Поставка тільки оригінальних запасних частин та 
мастильних матеріалів;

Надання консультаційної та технічної підтримки 
клієнтам;

Відповідальність і порядність;

Не женемося за миттєвим прибутком, наша мета –
довгострокове партнерство.

2. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТОВ «ТК «АГРОСПЕЙС»



Дилерські центри компанії знаходяться в містах Дніпро,
Миколаїв, Мелітополь, на виставкових майданчиках яких є можливість
ознайомитися з повним асортиментом представленої нами техніки.

Сервісні центри сертифіковані і відповідають всім вимогам
стандартів AGCO. На територіях дилерських центрів розташовані склади
запасних частин та ремонтні бази, на яких здійснюються ремонтні роботи
сільськогосподарської техніки брендів Farmet, Fendt і Valtra будь-якої
складності. У розпорядженні компанії мобільні сервісні екіпажі, які
здійснюють ремонт і технічне обслуговування техніки по всій території
України.

3. ПРЕДСТРАВНИЦТВА ТА ДИЛЕРСЬКІ ЦЕНТРИ 

За роки активного
зростання була побудована розвинена
мережа сервісних центрів і складів, яка
є конкурентноспроможною в Україні за
масштабами і якістю послуг, що
надаються згідно з найвищими
стандартами компанії. Наразі компанія
Агроспейс охоплює весь південний схід
України, центральний офіс
розташований в місті Дніпро.



4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВ «ТК «АГРОСПЕЙС» 

ТОВ « Торгова компанія «Агроспейс»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41084815),

100,00%
Компанія «ФЛОТІЛЛА СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД»

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 100%
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ 

В компанії працює 79 працівників.
Єдиними виплатами працівникам компанії є короткострокові

виплати: зарплата, одноразові премії, внески на соціальне страхування,
компенсація невикористаної відпустки та інші виплати і нарахування, які
здійснюються відповідно до законодавства України.
В компанії дотримуються правил безпеки, щоб наші співробітники поверталися
додому здоровими та неушкодженими. Наявна необхідна документація з
охорони праці та техніки безпеки. Відбувається навчання працівників з охорони
праці, інструктаж з електробезпеки, пожежної безпеки. Працівники
поінформовані, теоретично та практично “озброєні” знаннями у питаннях
техніки безпеки й охорони праці (та ознайомлені з нормами чинного
законодавства, вимогами правил, правами і обов’язками працівників)



Директор

Адміністрація Відділ продажу  
запасних частин

Власник

Відділ продажу 
техніки

Відділ ЗЕД Відділ 
охорони

Начальник відділу 
продажу техніки

Сервісний
відділ

Начальник відділу
продажу запасних

частин

Начальник 
відділу

Начальник 
відділу

Начальник 
транспортного 
відділу Провідний

інженер

Старший 
охоронник

Завідувач складу
Начальник відділу

лізингових операцій

Маркетолог

Старший 
диспетчер

Директор з 
економіки

Керівний склад підприємства:

Керівний склад підприємства:



№ Підрозділ Кількість 
штатних 
одиниць

Посада
1 Адміністрація 8

Директор 1
начальник транспортного відділу 1
Бухгалтер 3
Менеджер з персоналу 1
Економіст з фінансової роботи 1
Інженер з охорони праці 0,25

2 Відділ з продажу запасних частин 19
Начальник відділу 1
Завідувач складу 2
Комірник 6
Менеджер із збуту 8
Водій автотранспортних засобів 2

3 Відділ з продажу техніки 14
Менеджер із збуту 14

4 Відділ ЗЕД 4
Начальник відділу 1
Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності 2
Агент з митного оформлення вантажів та товарів 0,25

5 Відділ лізингових операцій 1
Начальник відділу 1,00

6 Відділ маркетингу 1
Маркетолог 1,00

7 Відділ охорони 8
Старший охоронник 1,00
Охоронник 7,00

8 Сервісний відділ 34
Начальник відділу 1,00
Заступник начальника відділу 1,00
Провідний Інженер 1,00
Інженер 3,00
Старший диспетчер 1,00
Диспетчер 4,50
Механік 18,00
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 4,00

Організаційна структура підприємства:



У Товаристві створено одноособовий виконавчий орган –
Директор. Директор, призначається на посаду та звільняється з неї зборами
учасників Товариства. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю
Товариства. Директор формує виконавчий апарат Товариства, підзвітний
зборам учасників і несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень.
- Директор приймає рішення одноособово.
- До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції загальних зборів учасників.
- Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства,
представляти інтереси Товариства, на власний розсуд укладати та
підписувати від імені Товариства усі цивільно-правові з урахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом; вчиняти від імені Товариства будь-які
юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм
власності, в тому числі, фінансових, з усіх питань, пов'язаних із діяльністю
Товариства.



5. СТРАТЕГІЯ ТА ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА
Основним стратегічним завданням компанії є максимальне 

задоволення потреб наших клієнтів за допомогою поставки сучасного, 
надійного і ефективного обладнання, а також високоякісного і 
кваліфікованого сервісу, що дозволяє бути ще ближче до наших партнерів 
і миттєво реагувати на всі їхні потреби.
Наші пріоритети:

КЛІЄНТОРІЄНТОВАННІСТЬ - знання потреб і індивідуальний 
підхід до кожного клієнта, повний спектр послуг з постачання техніки та 
сервісу, підбір оптимальних взаємовигідних умов співпраці - те, що ми 
пропонуємо своїм клієнтам.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - фахівці компанії, які пройшли навчання на 
заводах AGCO, нададуть висококваліфіковану допомогу клієнтам в 
питаннях оптимального вибору техніки, ремонту і підбору оригінальних 
запасних частин.

ОПЕРАТИВНІСТЬ - оперативний сервіс і консультації з 
обслуговування техніки забезпечуються завдяки роботі call-центру, де Ви 
отримаєте професійну відповідь на будь-яке питання, пов'язане з технікою 
Challenger, Fendt та Valtra. Запасні частини до вашої техніки будуть 
доставлені протягом доби.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ - ми адаптуємо новітні світові розробки в 
галузі сільськогосподарського обладнання і технологій виробництва для 
підвищення рентабельності наших клієнтів - сільськогосподарських 
виробників.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - ми піклуємося про 
зростання професійного рівня інженерів і механіків сільськогосподарських 
підприємств, співпрацюючи з навчальними закладами та підтримуючи 
цілий ряд соціальних ініціатив.



За роки розвитку компанія зарекомендувала себе як надійного
бізнес-партнера, ім'я якого відоме багатьом сільгоспвиробникам. Основою
успіху компанії є бездоганна репутація, довіра з боку партнерів і клієнтів,
команда професіоналів з великим досвідом роботи і безперервне
прагнення розвиватися і ставати краще.

Основними нашими конкурентами є:
ТОВ « Бізон- імпорт» ( Запорізька обл. м. Пологи)
ТОВ «Еридон Тех»  ( Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка)
ТОВ «Техноторг» ( м. Миколаїв)
ТОВ «Агротек» ( м. Дніпро)
ТОВ  « ТД Агроальянс» ( м.Дніпро) 

Місія ТОВ Торгова компанія « Агроспейс» -

ДБАЄМО ПРО МАЙБУТНЄ, ПРОПОНУЮЧИ ІННОВАЦІЙНІ 
РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ СЬОГОДНІ.

Farmet
Falcon

FENDT 
MOMENTUM

FENDT 
IDEAL



6. ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ПРОПОНУЄ  ТОВ «ТК 
«АГРОСПЕЙС» 

VALTRA 
А-

серия

VALTRA 
T-

серия

FENDT 
700

FENDT 
900

FENDT 
1000

FENDT 
900 
MT

FENDT 
1100 
MT

270-360 
к.с.

380-517
к.с.

145-240 
к.с.

380-431
к.с.

457-598 
к.с.

140-234 
к.с.

80- 130
к.с.

ТОВ «ТК «АГРОСПЕЙС» пропонує найширшу лінійку тракторів.

Якісний сервіс, що пропонує компанія, є запорукою вдалої
співпраці та міцних взаємних відносин з клієнтами. Удосконалення знань
персоналу методом проведення тренінгів та семінарів, як сервісних
спеціалістів так і менеджерів з продажу, з року в рік є пріоритетом для ТОВ «
ТК « Агроспейс».

Зовнінші

• 4 тренінга
• 28 участників
• 72 години

Внутрішні

• 15 тренінгів
• 43 участника
• 345 годин

Зовнішні
(AGCO)

• 2 навчання
• 21 участник
• 48 годин

НАВЧЕНО 
73

465
АУДИТОРНИХ

ГОДИН



Компанія «Агроспейс» забезпечує поставку оригінальних
запасних частин, витратних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів по
всій території України для сільськогосподарської техніки Challenger, Fendt,
Massey Ferguson, Sunflower, Valtra від провідного світового виробника -
корпорації AGCO, а також Farmet - від чеського виробника :

• При наявності на складі замовлених
запчастин та ПММ, для
сільськогосподарської техніки доставка їх
замовнику здійснюється протягом 24-х
годин, по всій території України

• При відсутності необхідної запасної частини
на наших складах, замовник отримає її зі
складу виробника від 3-х днів.

• Більш ніж 20 000 найменувань запасних
частин на складі компанії.

• Обладнані і сертифіковані склади запасних 
частин розташовані в містах Дніпро, 
Миколаїв, Мелітополь, Умань, смт Пісочин, 
Вінниця, Херсон, Лубни.

• Кваліфіковані фахівці відділу запасних
частин завжди допоможуть Вам зробити
правильний підбір необхідних
оригінальних запасних частин і
комплектуючих для ремонту Вашої техніки.



6. ЦІЛІ КОМПАНІЇ

Короткострокові цілі:

збільшення долі 
ринку, досягнутої в 
період 2018-2019 
рр., по 
стратегічним 
продуктовим 
напрямкам;
розробка та 
впровадження 
заходів для 
підтримки продажу 
техніки, послуг та 
запчастин

Середньострокові цілі:

розробка та 
впровадження 
процедури 
формування 
загального ( та 
єдиного для 
бізнесу) 
цілепокладання;
розробка та 
впровадження 
стратегії низьких 
витрат;

розробка 
відповідних вимог 
та підвищення 
якості клієнтської 
інформації;

впровадження 
інструментів для 
маркетингової 
підтримки бізнесу.

Довгострокові цілі:

розробка та 
впровадження 
стратегії 
диверсифікації 
бізнесу;
розробка та 
впровадження 
програми навчання 
персоналу, яка 
передбачає 
постійне 
вдосконалення 
компетенцій, 
атестації та 
корегування 
функціональних 
обов’язків.

Ринок сільгосптехніки в Україні в найближчі 5 років буде щорічно
зростати на 5-10% через необхідність сільгоспвиробників оновлювати застарілі
агрегати. Цьому буде сприяти зростаюча необхідність українських аграріїв в
оновленні машинно-тракторного парку та переходу із застарілих, десятиліттями
експлуатованих агрегатів, на сучасні інноваційні знаряддя, які дозволять
збільшити продуктивність і врожайність і економити ресурси. Аграрії вже



орієнтуються не тільки на ціну, але і на експлуатаційні показники техніки,
рівень її сервісного забезпечення, оперативність поставки запасних
частин, вартість обслуговування, можливість потім її продати. І виграють
ті учасники ринку, які можуть забезпечити розвинену дилерську мережу,
високий рівень сервісного обслуговування та доступні лізингові
програми.

Головним стимулом технічної модернізації аграрного
виробництва в Україні має стати дешевий кредитний ресурс. Тільки
стабільна банківська система, яка запропонує кредитування по
контрольованим ставками, забезпечить відновлення і розвиток ринку
техніки



7. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
Проблеми екології в останні роки привертають дедалі більшу

увагу у всіх країнах світу. Це обумовлено як значним зростанням
споживання природних ресурсів так і катастрофічним погіршенням стану
навколишнього природного середовища. Звідси виникає складне
завдання вирішення протиріч між економічними та екологічними
інтересами.

Виділено чотири групи забруднювачів навколишнього
природного середовища в результаті діяльності підприємства:
- викиди шкідливих речовин відпрацьованих газів;
- потрапляння хімічних елементів у повітря внаслідок зварювальних та
інших робіт;
- втрати речовин, які використовуються у виробничих процесах;
- утворення відходів;
- стічні води забруднені хімічними сполуками.

Підприємство працює у напрямку створення екологічної
служби, яка забезпечить дотримання правил, норм і стандартів щодо
попередження забруднення навколишнього природного середовища,
забезпечить екологічну безпеку на підприємстві у відповідності до
законів. Також буде сприяти економному використанню електроенергії (
збільшення кількості сонячних батарей), знайде шляхи зниження впливів
існуючих та можливих майбутніх видів робіт на навколишнє середовище;
підвищить трудову зацікавленість співробітників і їх навчання, а також
стимулювати до запровадження системи екологічного менеджменту з
метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне
середовище.



8. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

За останні роки Україна зазнала значних політичних та
економічних змін. Незважаючи на те, що економіка України визнана
ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які значною
мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але
не обмежуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно
високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє
національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України.
Стабільність економіки України значною мірою залежатиме від політики та
дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової
системи, а також економіки в цілому. Як наслідок, господарським операціям
в Україні властиві ризики, не типові для країн з розвинутою економікою.

До основних фінансових зобов’язань Товариства відносяться:
― поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
― інша кредиторська заборгованість.

Основною метою даних фінансових зобов’язань є фінансування
операцій Товариства та надання гарантій для підтримання її діяльності. У
Товариства є дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, інша
дебіторська заборгованість, які виникають безпосередньо в ході її
операційної діяльності.

Товариство схильне до кредитного ризику, ринкового ризику та
ризику ліквідності. Товариство не схильне до валютного ризику, оскільки її
фінансові зобов’язання деноміновані в національній валюті.

Управлінський персонал несе загальну відповідальність за
створення структури управління ризиками і здійснення нагляду за нею.

Політика управління ризиками має на меті виявлення та аналіз
ризиків, з якими стикається Товариство, встановлення належних лімітів
ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і дотримання
лімітів.



Кредитний ризик. Компанія схильна до кредитного ризику, який
є ризиком того, що одна сторона фінансового інструменту зазнає збитків від
невиконання іншою стороною своїх зобов’язань.
Найбільшого впливу на діяльність Компанії завдають кредитні ризики,
пов’язані із своєчасним та повним виконанням зобов’язань
лізингоодержувачами техніки за договорами фінансового лізингу.
Запобігання цього ризику є на етапі надання техніки в лізинг. Відповідальні
підрозділи Товариства більш детально аналізують заявника за напрямками
своєї спеціалізації – юридичної, комерційної, фінансової, контрольної.
Моніторинг ризику здійснюється регулярно шляхом контролю надходження
платежів, аналізу динаміки виробничих та фінансових показників діяльності
лізингоодержувачів, а також безпосереднім контролем наявності та стану
техніки, що передана в фінансовий лізинг, в місцях її експлуатації.
Майно лізингоодержувача належить Товариству до момента виконання умов
договорів фінансового лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання.
Компанія оцінює концентрацію ризику відносно дебіторської заборгованості
за товари, роботи, послуги як середню.

Ринковий ризик. Ринковий ризик – це ризик того, що зміни
ринкових цін, зокрема обмінних курсів іноземних валют та відсоткових
ставок, негативно вплинуть на прибуток Товариства або на вартість його
фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає у тому,
щоб контролювати схильність до ринкового ризику та утримувати її у
допустимих нормах. Товариство встановлює допустимий рівень ризику, який
постійно відслідковується. Але використання такого підходу не запобігає
виникненню збитків понад встановлений рівень у випадку значних ринкових
коливань.

Ризик ліквідності та фінансової стійкості.
У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану
підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність.
Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство зіштовхнеться з певними
труднощами при виконанні своїх фінансових зобов’язань.



За результатами ідентифікації потенційних клієнтів, з якими
Компанія планувала укласти відповідні договори, порушень закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» не встановлено.

У 2019 році не встановлено випадків шахрайства в Компанії.
У випадку встановлення проявів шахрайства в Компанії

невідкладно буде інформоване керівництво та Державна служба
фінансового моніторингу України
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