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ТОВ «Сингента», ПАТ «Лебединський Насіннєвий За-

вод» та ТОВ «Рійк Цваан Україна» офіційно приєдна-

лася до Кодексу поведінки НАУ, тим самим показав-

ши, що дотримання правил чесної конкуренції є пріо-

ритетом у діяльності та формуванні відносин з іншими 

учасниками ринку насіння. 

Така відкритість компаній є підтвердженням того, що законність, ви-

конання зобов’язань та обов’язків, які виходять з до-

говірних відносин, традицій ділового спілкування, че-

сності є базовими елементами при здійсненні госпо-

дарської діяльності компаніями. 

Нагадаємо, що Кодекс поведінки членів НАУ було 

офіційно погоджено та  затверджено у листопаді   

2013 року на основі Європейського кодексу поведін-

ки, правилам якого НАУ слідує з 2012 року. Метою 

Кодексу поведінки є формування 

цивілізованих відносин у сфері насінництва, сприяння 

охороні і використанню прав інтелектуальної власнос-

ті в Україні; використання членами асоціації при вирі-

шенні питань, що стосуються виникнення, зміни або 

припинення правовідносин у сфері інтелектуальної 

власності та економічної конкуренції. 

Насіннєва асоціація України, за активної підтримки членів НАУ підт-

верджує готовність українського ринку розвиватися на засадах відкри-

тості, чесності та рівноправності. 

10 квітня 2014 року відбулося засідання Громадської Ради, членом 

якої є Насіннєва асоціація України.  

Під час засідання було розглянуто перелік проектів нормативно -

правових актів, які підготовлено Інспекцією, та їх актуальність з ураху-

ванням умов  сьогодення, а також з  огляду на закінчення строку повно- 
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важень складу Громадської ради, утворено ініціативну робочу групу з 

підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. 

Звертаючись до присутніх Голова Державної інспекції сільського 

господарства України Микола Сергійович Поєдинок додав, що кожна 

громадська організація чи асоціація мають стати потенційними учасни-

ками усіх процесів, що здійснюються зараз Інспекцією для побудови ме-

ханізмів державного контролю в тих сферах, де він є необхідним. 

«В АПК потрібно створити взаємовигідну систему контролю, як 

для бізнесу, так і для держави » - заявив Микола Поєдинок під час засі-

дання Громадської ради.  

Крім того, Голова додав, що контроль і облік в усі часи і в усіх 

країнах були важливою складовою діяльності економіки, відповідаль-

ність і безвідповідальність – це два чинника які сьогодні потребують 

удосконалення та посилення, якщо Інспекція не буде здійснювати дер-

жавний контроль, при цьому лібералізуючи відносини на ринку, відпові-

дно потрібно передбачити посилення відповідальності. 

На завершення Микола Поєдинок наголосив, що Держсільгоспін-

спекція, і він особисто відкриті до плідної спільної співпраці, тому закли-

кав присутніх бути відкритими і відвертими, що допоможе знайти комп-

роміс у формуванні взаємовигідної системи контролю. 

16 квітня 2014 року відбулася 

робоча зустріч щодо обговорен-

ня сучасного стану галузі насін-

ництва в Україні, та нагальних 

питань з охорони прав на сорти 

рослин. 

Ціль зустрічі: виробити спільне 

бачення держави та бізнесу стосовно регулювання поширення насіння, 

як комерційного носія сорту та відносин при виникненні, охороні майно-

вих і особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорти 

рослин. 

Зустріч проводилася під головуванням заступника Міністра агра-

рної політики та продовольства України Дикуна А.Є. 
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Учасники зустрічі: представники компаній -членів НАУ, уповноважені 

представники Мінагрополітики України (Департамент землеробства), 

Держсільгоспінспекції України, Держветфітослужби України, НААНУ, 

Українського інституту експертизи сортів рослин.  

Під час зустрічі обговорювалось питання: 

щодо надання заявникам повідомлень про ввезення зразків насіння 

ярих сільськогосподарських культур для висіву на сортодослідних стан-

цій. Доцільність зменшення терміну проведення держаної експертизи 

сортів рослин; 

впровадження насіннєвих схем сортової сертифікації насіння ОЕСР, 

зокрема доцільність розширення участі у насіннєвих схемах по хрестоц-

вітих, олійних та прядивних культур. Підготовка до аудиту комісією ЄС 

по визначенню еквівалентності; 

критичні проблеми державної реєстрації сортів рослин на сьогодні. 

Також, наголошено на тому, що відхилення від оптимальних строків 

висівання прямо впливає на результати польових досліджень експерти-

зи, що є підставою для прийняття рішення щодо державної реєстрації 

сорту та для законної можливості поширення сорту в Україні. 

Окрім того, розглядалося питання своєчасного та фактичного прове-

дення підготовчих робіт згідно Інструкції щодо дослідних зразків, вклю-

чаючи шифрування зразка, його протруєння, фасування, маркування і 

постачання до дослідних установ, що здійснюють польові дослідження. 

Також, під час зустрічі акцентовано на необхідності встановлення 

прямої взаємодії усіх установ та центральних органів виконавчої влади, 

що безпосередньо задіяні в процесі державної науково -технічної експе-

ртизи сорту. 

27 травня 2014 року відбулася робо-

ча зустріч представників компаній -

членів НАУ з Заступником Голови 

Державної інспекції сільського господарства Немировським І.Я.. Основ-

ною метою зустрічі було обговорення питання функціонування ринку 

насіння у 2014 році. 

Під час  зустрічі обговорювалися  такі  ключові питання як: напрямки 
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проведення державного нагляду контролю за суб’єктами господарю-

вання в сфері насінництва; здійснення заходів спрямованих на успішне 

проходження Україною міжнародного аудиту ОЕСР; підвищення квалі-

фікації державними інспекторами, що проводять інспектування насіннє-

вих посівів; забезпечення безпечної і надійної системи виробництва на-

сіння безпосередньо в Україні; взаємне додержання прав та обов’язків 

як суб’єктами насінництва та розсадництва, так і державними інспекто-

рами. 

Окрім, на зустрічі наголошувалося на дотриманні якості правил вве-

зення насіння в Україну та обов’язкового дотримання всіма без виклю-

чення Закону України «Про державну систему біобезпеки» при створен-

ні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифіко-

ваних організмів. 

Також, зазначено щодо постійної роботи з питань вдосконалення 

організаційно-правових та економічних засад ринку насіння. 

В рамках встановлення діало-

гу та налагодження ефектив-

ної взаємовигідної співпраці, 

28 травня  2014 року була  

проведена зустріч між Депар-

таментом митної справи Мін-

доходів та представниками компаній -членів Насін-

нєвої асоціації України. 

В ході зустрічі між членами Насіннєвої асоціації України та Міністер-

ством доходів та зборів  України, було погоджено розробити та підписа-

ти Меморандум, який підкреслить прозорість дій компетентних органів з 

дотримання прав і законних інтересів як компаній, так і держави.  

Мета: вдосконалення та спрощення митних процедур, систематиза-

ція державної митної політики, взаєморозуміння між компаніями та упо-

вноваженими компетентними представниками держави, які відповідаль-

ні за застосування митного законодавства. 

Необхідно зазначити, що НАУ, також неодноразово направлялися 

звернення  щодо  приведення у відповідність до Митного кодексу Украї- 
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ни Порядку здійснення контролю за ввезенням на митну територію 

України окремих товарів цільового призначення, затвердженого нака-

зом Державної митної служби України від 26.12.2003 №913 та вилучен-

ня із переліку товарів цільового призначення насіння соняшнику для сі-

вби, насіння свиріпи або ріпаку для сівби, гороху для сівби.  

Відповідно, під час зустрічі піднімалося питання про доцільність ска-

сування цільового призначення окремих категорій насіння (згідно нака-

зу Держмитслужби від 26.12.2003 №913). Департаментом митної спра-

ви підтверджено, що зі сторони Міндоходів відпрацьовано всі необхідні 

дії для скасування наказу Держмитслужби від 26.12.2003 №913. 

За результатами зустрічі, зі сторони Міндоходів було запропоновано 

проект Меморандуму про взаємодію між Міністерством доходів та збо-

рів України та НАУ з метою отримання інформації щодо цін на товари, 

які ввозяться на митну територію України.  

Разом з тим, розраховуємо, що подальше  налагодження діалогу 

між сторонами буде формуватись на спільному бажанні сторін забезпе-

чити в рамках чинного законодавства баланс інтересів держави та су-

б’єктів підприємницької діяльності при застосуванні усіх митних проце-

дур, та єдиних підходів до визначення митної вартості. 

Рішенням Загальних Зборів Насіннєвої асоціації України (НАУ) від 6 

червня 2014 було ухвалено чергові зміни в органах управління НАУ. Згі-

дно вищезазначеного рішення Загальних зборів повноваження Голови 

Правління перейшли до Тетяни Якубовської, генерального директора 

компанії «Лімагрейн Україна», а повноваження заступника Голови Пра-

вління – до Олександра Федорова, генерального директора компанії 

«КВС Україна» (ротація голови Правління та заступника голови Прав-

ління здійснюється щорічно). 

Правлінням Насіннєвої асоціації на чолі з новообраними Головою та 

Заступником Голови Правління підкреслено, що насінництво в Україні 

має великий потенціал, і лише спільними діями виробників, постачаль-

ників та представників державної влади Україна в змозі показати ста-

лий розвиток, зміцнити свої позиції на зовнішніх ринках та позиціонува-

ти себе в статусі виробника високоякісного насіння. 
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Безумовно, напрями діяльності, що були визначені в попередні пе-

ріоди діяльності та досягнуті результати будуть підтримуватися та ви-

користовуватися в подальшому в цілях забезпечення прав та обов’яз-

ків та інтересів всіх гравців ринку насіння. 

Про ТОВ «Лімагрейн Україна» 

ТОВ «Лімагрейн Україна» було створене 24 

жовтня 2008 року. Засновником є компанія 

Limagrain Europe S.A. (Франція). Товариство 

є членом провідної світової насіннєвої групи 

компаній Limagrain, що присутня у більш ніж 

38 країнах світу з загальною кількістю пра-

цюючих понад 7200 осіб. Основними видами діяльності є селекція та 

виробництво насіння польових та овочевих культур. Крім цього, група 

компаній має напрацювання та лідируючі позиції в харчовій та переро-

бній  промисловості, зокрема у виробницті хлібобулочних виробів та 

інгредієнтів. Обсяг річного фінансування дослідницької та селекційної 

роботи в 2009 році по групі досяг рівня 633 мільйонів євро. 

Основними напрямками діяльності ТОВ «Лімагрейн Україна» є: 

1 - оптова торгівля насінням; 

2 - виробництво насіння в Україні; 

3 - експорт та імпорт насіння; 

4 - надання послуг іноземним компаніям щодо ведення бізнесу в 

Україні, зокрема інвестування в Україну, реєстрації нових сортів, здійс-

нення експорту з України насіння в інші країни – Росію, Казахстан, Бі-

лорусію та інші. 

При забезпеченні відповідної можливості на законодавчому рівні в 

Україні, компанія планує здійснювати селекційну роботу в Україні з від-

повідними інвестиціями в даному напрямку. 

Про ТОВ «КВС-Україна» 

Вже в 1900 році КВС стала ліде-

ром у світі з торгівлі насінням цукрових 

буряків і почала створювати дочірні 

підприємства. В Україні компанія КВС 

побудувала свій перший насіннєвий 

завод в 1905 році, відомий, як Вінницький насіннєвий завод. 

В 2001 році було засновано дочірнє підприємство ТОВ «КВС-

Україна», яке здійснює насінництво, маркетинг і агросервіс. Українсь-

кому товаровиробнику КВС пропонує 13 гібридів цукрових буряків, 20 

гібридів кукурудзи, а також високопродуктивні  гібриди соняшнику, кор- 



мових буряків, озимого ріпаку, жита, сорти ярого ячменю і картоплі. 

Гібриди і сорти КВС адаптовані до ґрунтово -кліматичних умов Украї-

ни, зокрема волого - та теплозабезпечення, характерних стресових фа-

кторів, фітосанітарної, ентомологічної ситуації різних регіонів вирощу-

вання. 

На ринок України підприємством поставляється оригінальне насіння 

цукрових буряків, соняшнику, ріпаку, ячменю, вирощене в Південно -

Західних регіонах Європи і виготовлене на сучасному насіннєвому за-

воді в м. Айнбек та інших заводах Європи. 

Насіння кукурудзи і частково соняшника розмножується в Україні під 

контролем спеціалістів КВС. При цьому використовується оригінальне 

насіння батьківських компонентів, завезених з Німеччини. Нещодавно, 

в 2008 році, компанія КВС побудувала в Україні завод з виробництва 

насіння кукурудзи. 

11-13 червня 2014 року відбуло-

ся засідання Організації економі-

чного співробітництва та розвит-

ку у м. Загреб (Республіка Хорва-

тія). Одним із питань, які були розглянуті на порядку денному – приєд-

нання України до схем сортової сертифікації ОЕСР по групам культур: 

хрестоцвітні та інші олійні та прядивні види. Всі учасники зібрання 

ОЕСР проголосували за приєднання України до зазначених схем сорто-

вої сертифікації. Найближчими днями це рішення буде підтверджено 

документально. 

Нагадаємо, що в 2009 році Україна приєдналася до Насіннєвих схем 

ОЕСР по зернових культурах, кукурудзі та сорго. Приєднання України 

до Насіннєвих схем ОЕСР законодавчо закріплено Законом України 

"Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зер-

нових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго 

Організації економічного співробітництва та розвитку" № 3019-V1 від 15 

лютого 2011 року.  
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Результатом розширення участі України у схемах сортової сертифі-

кації насіння ОЕСР стане, передусім, розширення вільного доступу до 

ринків збуту насіння усіх держав – членів ОЕСР (більше 70 країн). В 

свою чергу це також сприятиме підвищенню сортової чистоти та якості 

насіння виробленого в Україні, та, відповідно, зростанню врожайності. 

Це дозволить Україні відкрити шлях насінню сортів національної україн-

ської селекції на світовий ринок.  

Розширення власної участі у міжнародній торгівлі насінням є не про-

сто складовою міжнародної української торгівлі в цілому, а більше того, 

очікується, що значимість виробництва українського насіння та об’єми 

інвестицій у цей сектор аграрного виробництва зростатиме, значний і 

досі не використаний галузевий потенціал буде реалізований. 

Очікуємо, що розпочатий курс інтеграції до Європейської маркетин-

гової мережі буде впевнено продовжуватись. 

Примітка: станом на сьогодні здійснення сертифікації насіння, приз-

наченого для міжнародної торгівлі, та представлення Україну в ОЕСР, 

покладено на Державну інспекцію сільського господарства України. 

13 червня 2014 року відбулось розширене засідання Ради підприєм-

ців при Кабінеті Міністрів України, на якому було прийнято участь вико-

навчим директором НАУ. На зустрічі було обговорено питання концеп-

ції створення Служби фінансових розслідувань України, проекту Закону 

«Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушення-

ми і здійснення фінансового контролю » та проектів про внесення змін 

до відповідних нормативно-правових актів.  

Участь у засіданні взяли Голова Ради підприємців при Кабінеті Міні-

стрів України Леонід Козаченко, Перший заступник Голови Державної 

фіскальної  служби України Володимир Хоменко, президент ДННУ 

«Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко, Перший заступ-

ник Голови комітету Верховної ради України з питань податкової та ми-

тної політики Оксана Продан, голова Громадської ради при Міндоходів 

України Ярослав Романчук, члени Ради підприємців при КМУ, предста-

вники центральних органів виконавчої влади. 
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Під час дискусії було підтримано необхідність реформування систе-

ми боротьби з економічною злочинністю в Україні. Також, наголошува-

лось на необхідності внесення чітких змін до законодавства, які будуть 

регламентувати прозорі правила діяльності та відповідальності фіска-

льних органів, а також викорінення корупції. Крім того, акцентовано на 

важливості внесення змін до Податкового кодексу, зокрема, зменшення 

кількості податків та створення системних умов для розвитку середньо-

го бізнесу, який є основою розвитку суспільства. 

Так, Службу фінансових розслідувань планується створити як єди-

ний орган у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями. Законопроектом перед-

бачено, що Служба фінансових розслідувань буде підзвітна Верховній 

Раді України та підконтрольна Кабінету Міністрів України. 

За результатами засідання Рада підприємців при Кабінеті Міністрів 

України не підтримала проект Закону «Про основи запобігання та боро-

тьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового конт-

ролю» у редакції, яку було винесено на обговорення. 

Також, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України  вирішила 

створити постійно діючу робочу групу з напрацюванням механізмів за-

побігання та боротьби з економічними правопорушеннями, звернув-

шись до Кабінету Міністрів делегувати до цієї групи представників про-

фільних міністерств і відомств. 

З метою поглиблення конструктивного діалогу, 16 червня 2014 року 

відбулася зустріч представників компаній -членів Насіннєвої асоціації 

України з Головою Державної інспекції сільського господарства України 

Миколою Поєдинком. На зустрічі було обговорено проблемні питання в 

роботі та створення усіх умов для безперешкодної їхньої роботи на віт-

чизняному ринку в рамках чинного законодавства.  

Під час зустрічі М. Присяжнюк повідомив про результати позаплано-

вої перевірки Українського інституту експертизи сортів рослин, доручен-

ня на проведення якої дав Міністр аграрної політики та продовольства 

України Ігор Швайка. 
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Крім того, Микола Сергійович наголосив, що робота Держсільгоспін-

спекції поза нормами чинного законодавства завершена, тому він осо-

бисто вимагатиме від працівників інспекції та учасників ринку дотриман-

ня чинного законодавства у своїй роботі. 

Протягом періоду квітень -червень 2014 року відбулося три засідан-

ня Комітету з охорони прав на сорти рослин Насіннєвої асоціації Украї-

ни – 26.06.2014, 29.05.2014, 24.04.2014. 

Під час зустрічей було розглянуто ряд актуальних питань, які є базо-

вими та першочерговими для подальшого безперебійного функціону-

вання сфери охорони прав на сорти рослин. До переліку таких питань 

було включено наступні:організація сортовипробування в сучасних умо-

вах; стан закладки дослідів; проблематика постачання насіння; внутрі-

шньо – господарська взаємодія між Державними підприємствами та 

Українським інститутом експертизи сортів рослин; питання захисту прав 

інтелектуальної власності в ході проведення державного випробування. 

Учасники засідань мали змогу обмінятися інформацією та набутим 

досвідом у питаннях охорони прав на сорти рослин. 

Наголошено на тому, що проблеми функціонування сфери охорони 

прав на сорти рослин постійно хоч і перебувають у фокусі уваги органів 

державного управління України, проте серйозних позитивних зрушень у 

цій сфері досі не відбулося.  

Проте, така ситуація є неприйнятною. Система охорони прав на сор-

ти рослин є  первісною складовою системи агропромислового комплек-

су. Тому, якщо держава має на меті - обіг на ринку України якісних та 

ефективних світових рослинних ресурсів, впровадження у виробництво 

передових технологій та досліджень в галузі селекції , таким чином, збі-

льшення реальних довгострокових інвестицій в економіку країни, то 

впорядкування системи охорони прав на сорти рослин є першочерго-

вим завданням компетентних державних органів.  

Здійснення державної науково -технічної експертизи сортів рослин 

єдиною системою, конфіденційність отриманих результатів від прове-

дених  досліджень  згідно ст. 23 Закону України  «Про  охорону  прав на 
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сорти рослин», завершений цикл послідовних дій щодо сорту, починаю-

чи з моменту його дослідження як об’єкта інтелектуальної власності до 

етапу надання правової охорони,  недопущення його неправомірного 

використання та розповсюдження – головні завдання, що необхідно ви-

рішувати сьогодні для ефективного наукоємного розвитку АПК. 

За даними Державної інспекції сільського госпо-

дарства України протягом 2013 року до Держсіль-

госпінспекції та її територіальних органів нарікань 

щодо низької якості насіння наявності домішок то-

варного зерна, фактів підробки етикеток або недо-

стовірності відомостей супроводжуючим докумен-

там не надходило. 

Відповідальність за маркування партій насіння та 

достовірність інформації, нанесеної під час його 

здійснення, несе державний інспектор сільського 

господарства. 

В процесі обігу насіння відповідальність за цілісність паковань 

(контейнерів) та їх вміст, достовірність відомостей зазначених на етике-

тках, супроводжуючих документах несе власник насіння (виробник, по-

середник). 

В свою чергу, зазначимо наступне. 

«Підробкам – стоп!» – не чергове гасло, це головне завдання, стиль 

роботи та відповідь на виклики сучасності, яке стоїть перед всіма су-

б'єктами ринку насіння. 

Становлення України як незалежної, демократичної держави вима-

гає жорсткої протидії явищам, які негативно позначаються на розвитко-

ві суспільства та загрожують принципам правової держави. Підробки 

саме і є одним із таких небезпечних явищ, що стоять на заваді розвит-

кові будь-якої держави. 

Проблема підробок, безумовно, не є лише українською. Явище це 

має й історичне походження, і географічне поширення. Тому лише ефе-

ктивні правові та організаційні запобіжні заходи здатні стримувати її ро-

звиток та поширення. 
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Пам’ятайте, що використання неоригінального насіння призводить 

до значних втрат. Економія незначних коштів при купівлі насіння обер-

тається  потім значними втратами у вигляді недобору рівня врожайнос-

ті!Навіть економія декількох сотень грн. при купівлі неякісного посівного 

матеріалу (підробок) абсолютно не окупить Вам усіх величезних ризи-

ків, яким Ви самі себе піддаєте. 

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ? 

1. Вартість. Звичайно, ціна не може бути основним критерієм якості, 

але принаймні враховувати, що справжнє виробництво недешевий про-

цес і кожний продукт має рекомендовані ціни. 

2. Що також може убезпечити покупця від купівлі підробки – місце 

самої купівлі. Ніколи не зайвим буде педантично поспілкуватися з про-

давцем та запросити в нього додаткову інформацію щодо товару та пе-

реконатися в його автентичності. 

3. Якість та упаковка. Фірмові речі завжди укладають в якісну упако-

вку з логотипом фірми. 

Зовнішній вигляд та якісні показники повинні підтверджуватися сер-

тифікатом на насіння/садивний матеріал. 

4. Наявність сертифіката на насіння/садивний матеріал, який вида-

ється на кожну партію насіння 

5. Секретні пастки виробника для підробників - маркування, нане-

сення спеціальних голограм, магнітних смуг  на тару із засобами захис-

ту). 

6. Сайти виробників. Як правило, вони публікують власну лінійку то-

варів, особливості власного маркування, додаткових захисних елемен-

тів, повідомляють про мережу офіційних дистриб’юторів. 

У випадку наявності фактів фальсифікації насіння, просимо повідом-

ляти Держсільгоспінспекцію України для вжиття заходів реагування в 

межах її повноважень. 

На початку травня журналісти українських видань взяли участь у 

другій зустрічі Медіа Клубу DuPont Pioneer. Виїзне засідання на тему 

«Відкриваємо  можливості сталого розвитку» відбулося на території на- 
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членів 

Асоціації 

DuPont Pioneer продовжує розвивати КСВ-

ініціативи в Україні  



насіннєвого виробничого комплексу у с. 

Стасі Полтавської області. Під час захо-

ду представники ЗМІ мали змогу не тіль-

ки здійснити екскурсію підприємством, 

відвідати фермерські ділянки, але й на 

власні очі побачити, як компанія на прак-

тиці реалізує програму підвищення якості життя місцевої громади та 

збереження довкілля.  

Компанія DuPont Pioneer із початку 

діяльності допомагала мешканцям гро-

мади. За допомогою вивчення громадсь-

кої думки на початку 2014 року компанія 

виявила суттєву проблему - доступ ста-

сівчан та мешканців навколишніх сіл до 

якісного медичного обслуговування. Піс-

ля детального вивчення міжнародний фонд Pioneer Hi-Bred Foundation 

надав фінансування для купівлі машини швидкої допомоги. Автомобіль 

сертифікований та повністю обладнаний сучасним електрокардіогра-

фом і глюкометром, тож відтепер місцева громада матиме можливість 

отримати більш кваліфіковану медичну допомогу. 6 травня під час свят-

кування Дня села машину вручив Стасівчанам Генеральний директор 

DuPont Pioneer у Східній Європі Чаба Молнар. «Соціальна відповідаль-

ність – центральний елемент культури компанії DuPont Pioneer. Вдоско-

налення якості життя, турбота про праців-

ників та мешканців громад, забезпечення 

чистоти довкілля, слідування високим ети-

чним нормам і неухильне дотримання за-

конів складають основу нашої діяльності і 

забезпечують сталий успіх в усіх країнах 

світу», - наголосив Чаба Молнар. 

Продовжуючи розвиток програм з КСВ, ком-

панія пишається реалізацією проекту 

«Університет DuPont Pioneer», мета якого - 

сприяти агрономічній освіті і розвитку украї-

нської молоді, а також розробити  довго-

строковий пошук  талантів. З  початку 2014 
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року партнер DuPont Pioneer - організація WISE (Worldwide International 

Student Exchange) - провела відбір студентів і недавніх випускників ВНЗ 

по агрономічних спеціальностях для програми. Кандидати оцінювалися 

за такими критеріями, як знання англійської мови, захоплення сільсь-

ким господарством і інтерес до побудови кар'єри в цій сфері. Фінальний 

відбір був заснований на технічних здібностях студентів після участі в 

семінарах DuPont Pioneer. За підсумками конкурсу компанія відібрала 

52 учасника з України, які отримають міжнародне навчання у рамках 

цієї програми. 

Програма «Університет DuPont Pioneer» розрахована на 8 -12 міся-

ців в залежності від локації, де буде знаходитися студент. В цілому пе-

редбачено 10 різних виробничих комплексів компанії, розташованих в 

штатах Айова, Небраска, Північна Дакота, Каліфорнія та Огайо. 

«Компанія DuPont Pioneer розробила цю міжнародну програму для 

того, щоб допомогти українським студентам підготуватися до їх майбут-

ньої кар'єри у сфері сільського господарства. Ми шукали виняткових 

студентів по усій Україні, оскільки віримо в українську молодь і бажаємо 

їй процвітання, - прокоментував Джон Хіббард, менеджер з розвитку 

бізнесу компанії DuPont Pioneer в Східній Європі. - Ми впевнені, що роз-

виток кращих талантів із самого початку - це ключ до створення залуче-

ної і креативної робочої сили для підтримки майбутніх планів зростання 

нашої компанії. Ми пишаємося нашими першокласними студентами, які 

поїдуть в США, і бажаємо їм успіхів». 

http://www.pioneer.com/  
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Проект «Сприяння сталому 

розвитку малого та середнього 

агробізнесу в Україні » має на 

меті покращення практик вироб-

ництва малих і середніх агропід-

приємств в Україні  

12 червня 2013. 12 червня 

2014 Bayer CropScience та Inter-

national Finance Corporation 

(IFC), презентували поточні ре-

зультати Проекту «Сприяння розвитку малого та середнього агробізне-

су в Україні », метою якого є покращення практик виробництва 20 000 

малих і середніх агропідприємств та сприяння подальшому розвитку 

України як ключового гравця на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції. 

Офіційний запуск роботи Проекту відбувся 3 липня 2013 року. Про-

ект здійснюється IFC та Bayer CropScience за підтримки урядів Австрії, 

Канади та Бельгії, у партнерстві із фінансовими інститутами та постача-

льниками ресурсів і послуг для агровиробників.  

Практична мета Проекту – адаптація та впровадження в 

умовах України новітніх технологій з вирощування сіль-

ськогосподарських культур та управління агропідприєм-

ством, що дасть можливість підвищити конкурентоспро-

можність вітчизняної продукції на внутрішньому та світо-

вих ринках.  

Протягом першого року роботи Проект охопив понад 800 госпо-

дарств і провів навчання для близько 400 представників виробників та 

дистриб’юторів матеріальних ресурсів для сільського господарства, фі-

нансових спеціалістів. 

На основі діагностики і результатів оцінки сільгосппідприємств, про-

веденої експертами IFC та Bayer  CropScience, в  рамках  Проекту було 
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Bayer AgroScience і IFC впроваджують 

інновації для підвищення ефективності 

агровиробництва в Україні 

ПРОЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ



розроблено декілька програм, які спрямовані на впровадження іннова-

цій у таких сферах як агроменджмент, технології вирощування культур, 

управління фінансами, маркетинг і реалізація продукції та управління 

персоналом. 

Проект розрахований на 6 років і буде реалізований у 3 етапи. Заве-

ршення активної фази проекту заплановано на кінець 2018 року.  На 

сьогодні 3 дистриб'ютори, 10 агропідприємств і більше 60 професіона-

лів з України, Німеччини, Австрії, Великобританії, Франції, Нідерландів, 

США та Канади залучені до реалізації Проекту.  

Bayer CropScience і IFC, у партнерстві з Райффайзен Банком Аваль 

і Креді Агріколь Банком реалізовують вексельну програму фінансуван-

ня агровиробників яка працює з 2011 року.  Ця програма є складовою 

Проекту і має на меті покращення доступу агровиробників до фінансо-

вих ресурсів.  Завдяки цій програмі більше сотні агропідприємств отри-

мали дешеве фінансування (4 -6% річних у гривні) на суму більше ніж $ 

20 млн.  Також, починаючи з 2013 року була започаткована програма 

страхування врожайності завдяки якій Байєр КропСайєнс запропонував 

ефективні інструменти управління ризиками для агровиробників.  

Сьогодні, Bayer CropScience та IFC, в рамках спільного Проекту, 

адаптували і впровадили в Україні два нові сервіси для агровиробників, 

це – Байєр ФітосанМонітор  та Сервіс із Моніторингу та Обстеження 

Посівів, який дозволяє щоденно отримувати інформацію про стан посі-

вів на рівні країни, району та полів господарства, дані про погодні умо-

ви, а також інформацію, що дає можливість спрогнозувати потенційний 

урожай.  

Завдяки сервісу Байєр ФітосанМонітор виробник заздалегідь отри-

мує інформацію про ризик розвитку шкідників і хвороб на рівні країни 

(ця інформація доступна на веб -сайті Bayer CropScience у вільному до-

ступі) на рівні регіону та полів агропідприємства та  рекомендації по за-

стосуванню засобів захисту рослин, що дає можливість зменшити втра-

ти врожаю, спричинені шкідниками і хворобами.  Bayer CropScience, 

провідний світовий інноватор в галузі засобів захисту рослин, маючи 

команду висококваліфікованих місцевих фахівців, забезпечує підтримку 

і навчання для дистриб'юторів і агровиробників по застосуванню інстру-

ментів що дають можливість їм приймати правильні та своєчасні техно-

логічні рішення для поліпшення врожайності і підвищення прибутку. 
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Адреас Льохель, керівник бізнес -

групи Bayer CropScience в країнах 

Північного Причорномор'я, сказав: 

«Маючи більш ніж 150 -річний дос-

від у сфері наукових досліджень та 

інновацій в галузі захисту рослин і 

селекційних рішень, Bayer Crop-

Science використовує свої знання 

та досвід, щоб надати українським агровиробникам рішення, які дозво-

лять їм підвищити врожайність, зменшити витрати і виробити продук-

цію, яка буде конкурентоспроможною на світових ринках.  На даний 

час, ми реалізували чотири сервіси для агровиробників і, спільно з IFC, 

працюємо над тестуванням і реалізацією ще більшої кількості іннова-

ційних рішень, які допоможуть агровиробникам і дозволять Україні за-

йняти ключове місце у вирішенні питань глобальної продовольчої без-

пеки». 

Оксана Вароді, керівник Консуль-

тативного Проекту IFC, сказала: 

"Нашою метою є забезпечення ста-

лого розвитку агровиробників в Укра-

їни і підвищення конкурентоспромож-

ності української сільськогосподарсь-

кої продукції на внутрішньому та сві-

тових ринках. Ми залучаємо найкращих світових експертів для того, 

щоб кращі сучасні технології та останні інновації які використовуються у 

світі стали доступним для українських агровиробників " 

www.bayer.com  

Компанія "КВС-Україна" з радістю пові-

домляє про завершення процесу ре-

єстрації: трьох нових гібридів кукуру-

дзи селекції KWS — Корифей (ФАО 

170), Сільвініо  (ФАО 210) та Камаріл- 
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Нові гібриди селекції KWS внесені до 

Державного реєстру сортів в 2014 році 



лас (ФАО 320).  

Корифей (ФАО 170) — самий ранньостиглий гібрид, володіє швид-

кою вологовіддачею, має зерно кремнистого типу та рекомендований 

до вирощування на зерно в регіонах з коротким вегетаційним періодом. 

Сільвініо (ФАО 210) — високоврожайний гібрид зернового напрямку 

використання, володіє дуже швидкою вологовіддачею, стійкий до холо-

ду та вилягання. 

Камаріллас (ФАО 320) має високий потенціал урожайності зерна, 

володіє швидкою вологовіддачею та рекомендований для інтенсивних 

технологій вирощування. 

двох нових гібридів озимого ріпаку селекції KWS — Туран  (X905760) 

та Травіата (X605886). 

Туран (X905760) — високоврожайний гібрид інтенсивного типу, з ви-

сокою стійкістю до вимерзання та розтріскування стручків. Придатний 

для пізніх строків сівби. Стійкий до вилягання. 

Травіата (X605886 — гібрид з високою зимостійкістю та значним по-

тенціалом врожайності. Підвищена стійкість до розтріскування стручків 

та висипання насіння. 

Рекомендована густота рослин на момент збирання — 400-450 

тис./га.   

Одного гібриду озимого жита селекції KWS — КВС Магніфіко. Це ви-

сокопродуктивний гібрид з підвищеною зимостійкістю, який можливо 

використовувати для приготування високоякісного силосу. Він має ви-

сокий врожай зеленої маси та високий вміст сухої речовини. Завдяки 

технології PollenPlus гібрид КВС Магніфіко має підвищену стійкість до 

ураження ріжками. 

Одного сорту ярого ячменю селекції KWS — Натасія. Це сорт ярого 

ячменю з високим потенціалом врожайності, стійкий до основних хво-

роб. Характеризується швидким ростом на ранніх етапах розвитку. 

Компанія КВС -Україна з гордістю повідомляє, що гібриди кукурудзи 

КВС 381 (ФАО 350), Роналдініо (ФАО 210) та Крабас (ФАО 300), гібрид 

цукрового буряку Олеся та  сорт  ярого  ячменю КВС Алісіана посіяні на 
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Гібриди селекції KWS — на Байєр АгроАренах! 



Байєр АгроАрені в Миколаєві та Терно-

полі! Біля 3000 відвідувачів зможуть оці-

нити потенціал гібридів та сортів селек-

ції KWS в різних природно - кліматичних 

умовах та системи захисту сільськогос-

подарських культур. 

КВС-Україна спонсор Національного Дня свиноферми! 

14 травня 2014 року на базі господарства ТОВ «Камчатка » 

(Хмельницька обл., Ізяславський р -н, с. Радошівка), відбувся Націона-

льний День свиноферми. Компанія «КВС-Україна» виступила спонсо-

ром даного заходу.  

На питання зниження собівартості 

продукції компанія KWS має відпо-

відь. Це — гібридне жито. Жито —це 

більш дешева альтернатива пшениці 

для використанні у годівлі свиней. Гі-

бридне жито КВС – це простий спосіб 

зменшити собівартість виробництва 

кінцевого продукту! 

На Дні Свиноферми представники компанії КВС -Україна інформува-

ли гостей про нові гібриди жита власної селекції та ділились європейсь-

ким досвідом використання жита в годівлі свиней та ВРХ. 

КВС-Україна спонсор Шостого Міжнародного Конгресу Прибут-

кове Свинарство. 

Європейський досвід годівлі свиней та ВРХ свідчить, що знизити со-

бівартість виробництва кінцевого продукту можна завдяки використан-

ня в раціоні тварин гібридного жита, яке значно дешевше пшениці, але 

не поступається їй по вмісту поживних речовин та енергії. Селекція гіб-

ридного жита цілеспрямовано велась на покращення якісних показників 

житнього зерна. Гібридне жито KWS – основа кормів німецьких, дансь-

ких, польських та інших європейських виробників свинини.  

03 червня 2014 року, в рамках Шостого Міжнародного Конгресу При- 
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Компанія «КВС-Україна» розпочала тісну 

співпрацю із виробниками свинини: 



буткове Свинарство, одним із  спонсорів 

якого виступила компанія «КВС-Україна», 

до Києва приїхав поділитись цим досвідом 

данський спеціаліст компанії KWS Якоб 

Ньюманд. Маючи практичний досвід виро-

щування свиней і володіючи знаннями в аг-

рономії, містер Ньюманд надає консульта-

ційну підтримку фермерам скандинавських 

країн та країн Східної Європи, в тому числі і 

українським фермерам. Для зниження собі-

вартості виробництва свинини, він рекомен-

дує доводити частку жита в раціоні свиней, 

в залежності від віку, до 40-50%. 

Компанія «КВС-Україна» рада представити розділ 

«Енергетичні культури» на своєму сайті. Тут мож-

на знайти не тільки опис 

гібридів кукурудзи, які ми 

рекомендуємо для виро-

щування на біогаз, але й 

ознайомитись з досвідом 

Німеччини в питанні біое-

нергіі. З брошури «Рослини — джерело енергії» 

можна дізнатись, що компанія KWS — єдина в 

світі компанія, що займається селекцією енерге-

тичних рослин. Цей, та багато інших цікавих фа-

кторів чекають на вас після прочитання. 

Компанія «КВС-Україна» запрошує відвідати наші Дні поля, актуаль-

ний графік проведення яких розміщений на нашому сайті kws.ua. Слід-

куйте за новинами, адже щодня інформація оновлюється! 

Більше інформаціі на сайті компанії www.kws.ua  
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Біоенергія — наше майбутнє! 

Розпочалися Дні поля 2014! 



Компанія «Монсанто Україна » в березні 

2014 року запросила своїх ключових кліє-

нтів до участі у Світовому саміті ключових 

клієнтів «Монсанто», що цього разу пройшов у Південно -Африканській 

Республіці. Участь у ньому взяли представники 35 аграрних компаній з 

8 країн світу, у тому числі – 8 компаній з України. Ключові клієнти 

«Монсанто», що були представлені на цьогорічному саміті, обробляють 

понад 5 мільйонів гектарів землі, в тому числі понад 1,3 мільйона гекта-

рів – під кукурудзою. 

П’ятиденна програма саміту була присвячена перспективам розвит-

ку сільського господарства світу та Африки зокрема, інвестиційному по-

тенціалу та найкращим аграрним практикам континенту. Учасники захо-

ду мали нагоду познайомитись, обмінятись досвідом та налагодити 

зв’язки з аграріями Африки, представниками уряду Південно -

Африканської Республіки та ключовими клієнтами «Монсанто» з інших 

країн, а також відвідати місцеві господарства. Для українських аграріїв 

особливо цікавим було вивчити африканський досвід культивації куку-

рудзи в екстремальних умовах та дізнатися про нові технології вирощу-

вання. Керівники «Монсанто» розповіли учасникам заходу про бачення 

і стратегію компанії щодо майбутнього сільського господарства, а також 

про перспективні напрями досліджень «Монсанто», майбутню продук-

цію компанії (зокрема, мікробіологічні технології та технології точного 

землеробства) та користь, яку вони принесуть сільському господарству 

світу. 

За результатами  міжнародного  грантового конкурсу Фонд “Монсан-  
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Ключові клієнти «Монсанто» відвідали 

Південну Африку 

Фонд «Монсанто» надасть соціальним 

проектам з України гранти розміром у 1,9 млн 

грн., а «Монсанто Україна» виділить на 

соціальні проекти близько 1 млн грн. 



то” ухвалив рішення про надан-

ня 1,9 млн гривень на реаліза-

цію двох проектів для сільських 

громад України: з розвитку ма-

лого підприємництва (у Кірово-

градській та Черкаській областях) та відновлення криниць (у Хмельни-

цькій та Вінницькій областях). Ці проекти стануть першими в історії Фо-

нду проектами з України. Організації, що отримають гранти, подали за-

явки на міжнародний конкурс Фонду «Монсанто» у 2013 році. Після ре-

тельного відбору Наглядова рада Фонду вирішила, що їхні проекти 

увійдуть до числа проектів -переможців з різних країн світу – як такі, що 

вирішують нагальні проблеми сільських громад та матимуть у перспек-

тиві значний соціальний ефект. 

Тим часом компанія «Монсанто Україна» оголосила результати пер-

шого конкурсу національної програми соціальних інвестицій «Україна – 

житниця майбутнього ». На підтримку ініціатив сільських громад буде 

виділено  близько 1 мільйона гривень. П’ять соціальних проектів, що 

перемогли у конкурсі, будуть реалізовані у Вінницькій, Житомирській, 

Львівській, Харківській та Черкаській областях і спрямовані на допомогу 

людям з особливими потребами, спорудження дитячого майданчика, 

комп’ютеризацію сільської школи, а також проведення фотоконкурсу 

задля вирішення проблем місцевих громад. 

Журнал Corporate Responsibility (CR) назвав компанію «Монсанто» 

однією з 100 найбільш соціально відповідальних компаній (100 Best 

Corporate  C i t i zens)  у 2014 році. Вже вп’яте 

«Монсанто» увійшла до щорічного рейтингу найбіль-

ших американських компаній за показникам корпора-

тивної соціальної відповідальності, зайнявши 38 міс-

це. Ключовим фактором у включенні «Монсанто» до 

цьогорічного рейтингу стала  довготривала відданість 
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«Монсанто» знову визнано однією з 100 

найбільш соціально відповідальних компаній 

у 2014 році  



компанії побудові стосунків із зацікавленими сторонами, захисту навко-

лишнього природного середовища, пошуку рішень проблеми змін клі-

мату, захисту прав людини, забезпеченню належного управління та фі-

нансових результатів, філантропічній діяльності, а також підтримці сво-

їх працівників. Упорядники переліку відзначили збільшення рівня відк-

ритості та прозорості «Монсанто», а також послідовне поліпшення її 

програм із сталого розвитку.  

Користува-

чі України 

одними з 

перших 

отримали доступ до веб -порталу RoundupWeedApplication, що допомо-

же аграріям ідентифікувати бур’яни та планувати обробку полів засоба-

ми захисту рослин «Раундап». Портал вже доступний для користувачів 

України та Польщі, а незабаром будуть відкриті версії для Південної 

Африки та 5 країн Європи. Українська версія доступна за адресою:  

 www.weedapplication.roundup.ua 

Всі користувачі RoundupWeedApplication можуть скористатися візуа-

льним посібником для ідентифікації всіх розповсюджених у країні бур’я-

нів, отримати інформацію про їхні характеристики та рекомендації про 

використання засобів «Раундап ЕКСТРА» та «Раундап МАКС» для бо-

ротьби з ними. Після безкоштовної реєстрації у користувача з’являєть-

ся можливість зберігати на онлайн -карті інформацію про бур’яни та рі-

вень забур’яненості для кожного поля, планувати боротьбу з бур’янами 

та вести облік попередніх обробок для кожної ділянки за допомогою 

особистого календаря, а також отримувати індивідуальні рекомендації 

щодо використання гербіцидів «Раундап» з врахуванням рівня забур’я-

неності тими чи іншими рослинами. Крім того, якщо не вдалось визна-

чити бур’ян самостійно, користувач може завантажити його фотографію 

для ідентифікації фахівцями компанії «Монсанто». 

www.monsanto.com 
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«Монсанто» запустила в Україні веб-портал 

RoundupWeedApplication  



Навесні група компаній "Бізон-Тех", дотримую-

чись сталої стратегії розвитку, відкрила Черні-

гівський регіональний підрозділ. Результати 

не змусили себе довго чекати і вже на початок 

літнього сезону регіон показав динамічний 

ріст. Заплановане просування на захід озна-

менувалось покриттям більшої частини Хмельницької та Житомирської 

області. 

На базі ННЦ “Інститут землеробст-

ва НААН” (смт. Чабани) компанія 

“Бізон -Тех” організовала демонстра-

ційне поле, представивши разом з 

ключовими партнерами Лімагрейн та 

Доу Сідс широку лінійку гібридів куку-

рудзи і соняшнику. При цьому співробітники  Бізон -Тех спільно з колле-

гами ДП ДГ “Чабани” ННЦ “ІЗ НААН” ведуть активну наукову діяльність 

в напрямку впровадження інноваційного менеджменту в АПК. Прем'єр-

ний  показ Демо -поля для сільгоспвиробників відбувся в рамках XXVI 

міжнародної агропромислової виставки Агро 2014. 

Особливої уваги заслуговє демонстраційно -випробувальне поле за-

сіянє за підтримки ТОВ “Профі Ленд” у Коростишівському районі Жито-

мирської області. На площі посівів 14,3 га. було закладено понад 45 гіб-

ридів кукурудзи та соняшнику компанії Лімагрейн, а також  нових парт-

нерів компанії. 

www.b-t.in.ua 
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Бізон-Тех" відкрила Чернігівський 

регіональний підрозділ  


