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Старт з ІМК



ІМК обробляє 129,6 тис. га землі
У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях

Рослинництво

Зберігання 
зернових

Основні культури: кукурудза, соняшник, пшениця, соя

• 554 тисячі тонн власних потужностей зі зберігання зернових

• Кількість ВРХ – 1 308 голів, в тому числі 825 корів
(станом на 01.11.2018)

Молочне 
тваринництво
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Про ІМК
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Сумський кластер
Земельний банк – 24,6 тис. га 
 Потужності зі зберігання зернових – 90   тис. т

Чернігівський кластер
 Земельний банк – 27,3 тис. га
 Потужності зі зберігання зернових – 102  тис. т
 Потужності зі зберігання картоплі – 16   тис. т
 ВРХ (на 01/11/2018)  – 1 012 голів

• Розташування земельного банку характеризується високою
концентрацією в межах кластера, з середньою відстанню між
полями до 20 км

• Розвинута та самодостатня сільськогосподарська 
інфраструктура:
 власні потужності для зберігання зернових
 логістична інфраструктура
 парк власної с/г техніки

Полтавський кластер
 Земельний банк – 25 тис. га
 Потужності зі зберігання зернових – 87  тис. т

Носівський кластер
 Земельний банк – 32,2 тис. га
 Потужності зі зберігання зернових – 115  тис. т

Nosivka

Black Sea

Azov Sea

Прилуцький кластер
 Земельний банк – 20,5 тис. га
 Потужності зі зберігання зернових – 160   тис. т
 ВРХ (на 01/11/2018) – 296 голів

Pryluky

Вдале розташування земельного 
банку та інфраструктури
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Парк сучасної с/г техніки

Близько 750 одиниць власної техніки 

• Сівалки: Horsch, Great Plains, Kinze

• Трактори: Case, John Deere, New Holland, Fendt

• Комбайни: Case, New Holland, John Deere, 

Grimme

• Культиватори та борони: Horsch, John Deere, 

Lemken

• Вантажні автомобілі
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Максимальна кількість стажерів – 35 студентів. 

Умови програми стажування

Регіони стажування

ЧернігівПрилуки Носівка

Другий період – 1 місяць

Початок – друга половина червня

Тривалість стажування 1,5 місяці

Перший період – 2 тижні

Початок – друга половина березня
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Переваги участі
• Офіційне працевлаштування на період стажування

• Стипендія – 4173 грн./місяць

• Проживання та харчування за рахунок компанії

• Досвідчений куратор 

Критерії відбору

• Студенти старших курсів коледжу та інституту, яким виповнилося 18 

років

• Спеціальність – Агроінженерія

• Бажання побудувати кар’єру в сучасному агрохолдингу

Умови програми стажування
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Преваги від працевлаштування в ІМК

Офіційне оформлення за внутрішнім сумісництвом на посаду Інженера
(0,75 ставки) та Тракториста-машиніста (0,75 ставки).

Матеріальне заохочення:
• висока заробітна плата 
• виплата додаткових сезонних премій з урахуванням специфіки роботи 

підприємства;
• надання матеріальної допомоги у разі особливих (одруження, 

народження дитини) чи складних життєвих обставин

Нематеріальне заохочення:
• участь в корпоративних тімбілдінгах;
• участь в корпоративних спортивних змагання (турнір з волейболу, 

турнір з футболу); 
• відпочинок у санаторно-лікувальних закладах на Заході України;
• відзначення кращих працівників шляхом розміщення інформації на 

корпоративному стенді
• можливість забезпечення житлом для іногородніх.



Бажаєш взяти участь та випробувати себе на 
справжньому агровиробництві?

Кроки до успіху

звернися до 

відповідального в 

навчальному закладі



Дякуємо за увагу!

Старт вирішує майбутнє!


