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ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ

o Працюючи з нами Ви отримаєте краще умови 

та можливості

o Допомагаємо реалізувати врожай вигідно

o Допомагаємо стати експортером

пропонуються 

фінансові рішення

6-й рік
Обсяг закупівлі с.-г. продукції           

2016 року

380 тис. тонн
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(ПРОДОВЖЕНА ВЕРСІЯ)

Фіксую ціну влітку на кукурудзу з можливістю 

одного збільшення з постачанням взимку

Реалізую с.-г. продукцію влітку з премією 

від $15 на т

НОВИНКИ СЕЗОНУ!

Захист ціни майбутнього врожаю від 

падіння та можливість її збільшити

Реалізую с.-г. продукцію з додатковим 

прибутком + 200 і більше грн на т

СЕЗОН ЛІТО — ЗИМА 2017
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Період поставки має значення?

Розмір премії на зернові має значення?
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Компанія «Сингента» створила для с.-г. виробників програму,

в якій і час, і розмір мають значення.

Липень 2017

Розмір 

надбавки до 

ціни зерна, 

який вам 

сподобається.



6

o Реалізуйте зерно з премією до $15/т.

o Отримайте насіння та ЗЗР компанії «Сингента» за 

передплатними цінами у вашого дистриб'ютора.

o Для вас буде зафіксовано курс долара США.



7

o Поставка раніше — премія вище

o Включена до ціни зерна для базису FCA (франко-вагон) або СРТ (доставка в порт)

o При продажі на елеваторі / по договору комісії отримуєте Ваучер

$15 $11 $9 $8

400 грн
300 грн 250 грн

200

Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

до 15.08 до 15.10 до 15.11 до 31.12

ПРЕМІЯ
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Учасник Сільгоспвиробник

Ціль Передплата 

за насіння та ЗЗР 

компанії Сингента

Період дії До 31.12.2017
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ (2)

Культури Пшениця, ячмінь

та кукурудза

Мінімальна партія на 

базисі FCA/CPT 500 т
Мінімальна партія на 

базисі EXW 200 т
Опція «гроші» до 80%
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ (3)

Період постачання 

зерна
З 01.07.2017 до 31.12.2017

Дистриб'ютор Обирає учасник

Курс долара на зерно, 

насіння та ЗЗР
Курс продажу на 

міжбанку

Ціна на насіння та ЗЗР

Відступлення на 

Дистриб'ютора

Передплатний прайс

дистриб'ютора

Після 01.10.2017
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ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

o Досвід, перевірений роками

o Контрактуємо до початку збору врожаю

o Об'єднуємо лоти для отримання кращої ціни

o Договір продажу за гривню або експорт

o Велика кількість елеваторів-партнерів

Елеватори-партнери

70+
Спеціалістів відділу 

фінансових рішень

12
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ІНДИКАТИВНІ ЦІНИ

Орієнтовні ціни від «Сингента» на врожай 2017 на 15.06.2017
(грн з ПДВ, доларовий еквівалент)

Культура

FCA-Миргород, $/т

Поставка до 
15.08.2017

Поставка до 
15.09.2017

Пшениця 2-го кл. 186 182

Пшениця 3-го кл. 182 178

Пшениця фуражна 170 166

Ячмінь фуражний 159 155

• Контрактуємо вже в червні 2017

• Поставка з 01.07.2017

• Премію додано до ціни



13

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ?

1. Визначте бажаний обсяг сільгосппродукції,      
який ви плануєте поставити, та суму передоплати за насіння й ЗЗР компанії 

«Сингента».

2. Надішліть запит                                                         
на адресу trading.ua@syngenta.com, вказавши:  культуру, обсяг, період та місце 

поставки зерна.

3. Ми вам зателефонуємо                                             
з ціновою пропозицію та узгодимо деталі.

Контакти:

Роман Хрипко, +38 067 555 27 56

Ксенія Городецька,+38 067 555 26 45

mailto:trading.ua@syngenta.com
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Продовжена версія

Запитуйте деталі!
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