
МІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА

Налагоджена система поставок;

Індивідуальні умови співпрці.

Компанія ENERGY CAPITAL GROUP пропонує 
постачання мінеральних добрив по всій території України.

Наші партнери – світові виробники мінеральних добрив. 

Індивідуальні умови поставок і оплати.

На наступній сторінці ви побачите перелік постачаємої продукції.

Широкий асортимент продукції від 
виробників з перевіреною репутацією.

Гнучка система оплати.

Персональна форма і модель співпраці з 
кожним клієнтом.

Надання від професійної команди фахівців.
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ENERGY CAPITAL GROUP – Постачальник мінеральних добрив на території України. Завдяки налагодженій 
системі поставок ми постійно пропонуємо клієнтам агропромислового комплексу азотні, фосфорні, калійні, 
комплексні мінеральні добрива вітчизняного та імпортного виробництва.

Умови поставки: СРТ/DDP/ EXW

Доставка залізничним транспортом на станцію покупця (СРТ). 

Доставка в господарство на авто (DDP). 

Самовивіз зі складу на авто (EXW).

УМОВИ ОПЛАТИ

Обговорюються індивідуально в залежності від обсягів, термінів поставки.

У разі Вашої зацікавленості готові відповісти на питання та надати більш детальну інформацію по 
добривах, розташуванню складів і додатково надати сертифікати, фото продукції і упаковки.



ПОВНА ПРОЗОРІСТЬ УСІХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ

Аміак водний технічний

Аміак рідкий технічний марки Б

Аміачна селітра N34,4% біг-бег 1000/500 кг мішок 50 кг

Вапняково-аміачна селітра  N 26-27% біг-бег/мішок 50 кг

Карбамід N46,2% біг-бег 700/800 кг/ мішок 50 кг

КАС 32  N32%, налив

Сульфат амонію N21% S24% гранульований біг-бег 500 кг

Гранульований вапняк біг-бег 1000 кг

NP+S 20:20+13S біг-бег 600 кг

NP+S 20:20+8S біг-бег 1000 кг

NPK 10:26:26 біг-бег 500/800 кг

NP+S 12:24+12S біг-бег 800/900 кг мішок 50 кг

NPK 10:20:20+6S біг-бег 500 кг

NPK 9:25:25+2S біг-бег 500 кг

NPK 16:16:16+6S біг-бег 500/600 кг

NPK 8:19:29+3S біг-бег 500 кг

POLIFOSKA 6 NPK(S) 6:20:30+7S біг-бег 500 кг

POLIFOSKA 8 NPK(S) 8:24:24+9S біг-бег 500 кг

NP+S 9:42+6S біг-бег 500 кг

NP 18:46+2,5S біг-бег 1000 кг

Амофос NP 10:46+6S біг-бег 700/800 кг

Сульфат магнію кристал мішок 25/50 кг

Рідкі комплесні добрива (РКД), Водорозчинні  добрива з мікроелементами

Україна

Болгарія

Україна / Литва 

Україна

Білорусь

Білорусь

Білорусь / Румунія

Білорусь

Польща

Польща

Білорусь

Литва

Казахстан

Туреччина / Китай

Україна / Китай

Греція

Готові запропонувати додаткові агрономічні сервіси, послуги по внесенню рідких та водорозчиних добрив.

Допоможемо підібрати оптимальний варіант мінеральних добрив виходячи з потреби в діючій речовині.

Пропонуємо відввантаження з найбільш зручного для клієнта складу з оптимальним логістичним маршрутом 
доставки.

З кожним клієнтом будуємо індивідуальну модель співпраці, згідно ритму його 
бізнесу. 

Контакти:
+38 050 048 4578
fertilizers@ec-gr.com.ua

Україна

Україна

Україна / Узбекістан

Україна

Україна / Казахстан / Болгарія

Україна

Україна / Білорусь
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