
ПРОГРАМА 
 виїзного розширеного засідання ректорату НУБіП України 

18 січня 2019 року 
(м. Черкаси, «Інститут здоров’я рослин» – групи компаній UKRAVIT) 

 
Група компаній UKRAVIT – перший і найбільший український 

виробник препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур 

промислового та приватного сектору. 

Основним напрямком діяльності Групи компаній є власне виробництво 

сучасних високоефективних пестицидів та агрохімікатів, в тому числі добрив 

з мікроелементами та засобів для знищення побутових шкідників за 

стандартами якості ДСТУ ISO 9001. 

«Фабрика агрохімікатів» (м. Черкаси), що входить до складу Групи 

компаній UKRAVIT, є вітчизняним виробництвом № 1 засобів захисту 

рослин та комплексних висококонцентрованих рідких добрив. 

 
Порядок денний: 

 
7.30 – від’їзд від 3-го навчального корпусу до м. Черкаси (відповідальний 

проф. Доля М.М.). 
10.30 – прибуття і початок наради на науково-виробничому підрозділі 

Інституту здоров’я рослин (відповідальний Ільченко В.І.). 
10.30-40.45 – кофе-брейк.  
10.45-11.30 – ознайомча екскурсія із виробничими цехами (за 

показниками якості продукції відповідно ДСТУ ISO 9001 (відповідальний 
Ільченко В.В., зав. лабораторіями). 

11.30-12.30 – майстер-класи в лабораторіях (відповідальний Ільченко 
В.В., провідні фахівці): 

- експрес-аналізи в період вегетації культур. 
- визначення хімічного складу пестицидів та агрохімікатів. 
- фітоекспертиза насіннєвого і рослинного матеріалу. 
- визначення залишкових концентрацій пестицидів у продукції, 

ґрунті, воді тощо. 
12.30-13.00 – ресурсоощадні вітчизняні технології захисту рослин 

компанії UKRAVIT (відповідальні – Ільченко В.В.). 
13.00-13.45 – обід. 
13.45 – від’їзд до м. Києва.  



 «Фабрика агрохімікатів» виробляє понад 130 найменувань продукції, 
що входить до складу Групи компаній UKRAVIT, є вітчизняним 
виробництвом № 1 засобів захисту рослин та комплексних 
висококонцентрованих рідких добрив з оптимально підібраними макро-, 
мезо-, мікро- та ультрамікроелементами в хелатній формі. 
 

 
 

 

 
Підприємство має власні атестовані сучасні лабораторії, які 

контролюють якість сировини та готової продукції, а також - ліцензію та всі 
необхідні дозволи на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. 

Продукція та сировина зберігаються у сучасному сертифікованому 
складі, площею понад 15 000 кв. м. та місткістю до 30 тисяч тонн продукції. 
Склад відповідає усім вимогам зберігання продукції, обладнаний 
автоматичною системою пожежогасіння. 
 



 
 

Група компаній UKRAVIT повністю перейшла на випуск продукції у 
власній COEX-тарі, спеціально розробленій для пестицидів, ємністю від 15 
мл до 20 л, із додатковим захистом від підробок. 

UKRAVIT щорічно інвестує в нове обладнання та створює нові робочі 
місця. Зараз на підприємстві діє близько 60 виробничих ліній. Наші фахівці 
постійно працюють над новими високопродуктивними розробками, 
вдосконалюють існуючі продукти, створюючи більш ефективні та екологічно 
безпечні форми. 
 

 
 

 
 
 


