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ТОВ НВО «Агро-Флора плюс»

Островерх Микола Іванович
Босенко Олексій Олексійович
Меша Сергій Володимирович

Донський Олексій Євгенійович
Карпінський Роман Миколайович

Сергієнко Сергій Анатолійович

ТОВ НВО «Агро-Флора плюс»
Науково-виробниче об’єднання «Агро-Флора плюс» створене на

базі підприємства ТОВ «Агро-Флора» та студії «Арніка» і працює в
сфері ландшафтних послуг близько п’яти років.

ТОВ «Агро-Флора» є потужним і найпопулярнішим підприємством
на Слобожанщині, що спеціалізується на вирощуванні, реалізації
декоративного садивного матеріалу та виконанні ландшафтних робіт.
Багаторічний досвід праці (більше 50 років), набутий імідж, давні
традиції, високий фаховий рівень працівників та чималий генофонд
садивного матеріалу – складові сучасного успішного стану фірми.

Площа земельних угідь складає 15 га, в т.ч. закритого ґрунту 1га.
Маточний та реалізаційний фонд налічує близько 600 видів сортів та
форм дерев і чагарників вітчизняної та зарубіжної селекції. Тільки
колекція сортів троянд досягає більше 300 шт. Щорічна реалізація
садивного матеріалу складає близько 550 тис. шт., в тому числі троянд –
150 тис. шт.

На території ТОВ «Агро-Флори» функціонує ландшафтний центр.
Фірма висококваліфіковано виконує і ландшафтні роботи. Значні

обсяги озеленення та догляду проводяться на території Національного
музею «Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років», 
смт. Солоніцевка; бізнес-центру ТОВ «Telesens Ventures», м. Харків;
ТРЦ «Експресс», м. Харків;  Держадміністрації Дергачівського району

Харківської обл. та Гайворонського районного центру Білгородської
обл. (Росія).

Студія «Арніка» виконує широкий спектр робіт ландшафтного
характеру: проектування та супровід проекту, озеленення та
впорядкування, садівництво та арбористика, догляд та незалежна
експертиза проектів, кошторисів та робіт. 

Вперше в регіоні «Арніка» опрацювала та успішно впроваджує в
практику такі нові напрямки діяльності, як «моментальне» озеленення,
підпологова ландшафтна  реконструкція насаджень, озеленення та
впорядкування проблемних територій, економ-озеленення
громадських місць.

Студія в своїй практиці не зраджує основним принципам діяльності:
співтворчість із замовником, ексклюзивність кожного об’єкта,
ефективна швидкість виконання робіт, логічна та декоративна
цілісність ландшафту, створення стійких та довговічних насаджень.

Фахівцями «Арніки» за час своєї діяльності (близько 10 років)

озеленено та впорядковано понад сотні об’єктів. Серед них такі як
Національний музей «Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941 –
1945 років», смт. Солоніцевка; компанія АТ «Філіп Морріс Україна», 
м. Харків; кондитерська фабрика ЗАТ «Крафт Фудз Україна», 
м. Тростянець; бізнес-центр ТОВ «Telesens Ventures», м. Харків; салон
краси «Беатріс», м. Харків; ТОВ «Вестрон», м. Харків; Релігійне
управління ЦІХСОД в Україні, м. Харків; банк «Брокбізнесбанк», 
м. Харків; кінотеатри «Познань», ім. О. Довженка, «Київ», м. Харків і
багато інших.

ТОВ «Агро-Флора», Харківська обл., Дергачівський район 
смт. М.Данилівка, вул. Зелена, 24, тел. 8(263) 57 033 
Е-mail: Agro_flora@land.ru  www.agrofloralandshaft.com.ua
Студія «Арніка» м. Харків, вул. Гвардійців-широнінців, 88, оф.100
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