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7-8 липня Насіннєва асоціа-

ція України прийняла участь у 

форумі: «Посилення потенціалу 

бізнес об’єднань та розвиток ко-

аліційних ініціатив в Україні». 

Форум організований Центром 

міжнародного приватного підп-

риємництва (CIPE) у партнерстві 

з Фондом Фрідріха Наумана за 

Свободу (ФФН) та Німецьким Товариством Міжнародного Співробітниц-

тва. 

Підчас форуму було обговорено такі питання: 

• Сприяння утворенню інституцій, необхідних для створення та підт-

римки ринкових демократій. 

• Збільшення участі приватного сектора в демократичному процесі. 

• Посилення підтримки і розуміння свобод, прав і обов'язків ринкових 

демократій серед урядовців, підприємців, засобів масової інформації та 

громадськості. 

• Покращення управління за рахунок прозорості та саморегулюван-

ня в державному і приватному секторах. 

• Зміцнення свободи асоціацій та при-

ватних, громадських бізнес організацій. 

• Сприяння підприємницькій культурі та 

розумінню того, як працюють ринки. 

• Розширення доступу до інформації, 

необхідної для правильних підприємни-

цьких і політичних рішень. 

Проведення такого форуму підтверди-

ло, що в Україні уже створені всі передумови для створення та функціо-

нування громадських та господарських неприбуткових об’єднань. При 

цьому, ефективність їх функціонування залежить, передусім, від цілей, 

які були закладені при створенні, та використання цивілізованих засобів 
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їх досягнення. Така консолідація спільних зусиль, на наше переконан-

ня, і сприятиме поглибленню діалогу між державою та бізнесом. 

9 липня 2013 року Насіннєва асоціація 

України прийняла участь в урочистому 

обіді з метою висловити щиру вдяч-

ність послу Сполучених Штатів Амери-

ки в Україні Джону Теффту за його ви-

датну та чесну службу у підтримці аме-

риканського та міжнародного бізнесу 

протягом останніх чотирьох років. Зустріч відбулася з нагоди завершен-

ня його дипломатичної місії в Україні. 

Останні кроки українського керівництва переконують американську 

сторону в тому, що уряд та адміністрація президента працюють над ро-

звитком держави на  принципах вер-

ховенства права та демократизму, і 

Україна продовжує просуватися ре-

форматорським шляхом. Це стосу-

ється всіх напрямків бізнесу.  

Пан Теффт, також вказав на акти-

візацію взаємин і здійснення спіль-

них взаємовигідних проектів, які 

сприяли зближенню країн. 

Зі сторони Насіннєвої асоціації України та її компаній-членів було 

засвідчено глибоку повагу до пана Теффта та його професіоналізму 

щодо встановлення та поглиб-

лення відносин між Україною та 

США, та постійну підтримку біз-

несу.  

Хотіли б подякувати, ще раз  за 

ту роботу, яку було проведено  

за час каденції  пана Теффта 

для розвитку наших двосторон-

ніх відносин.  
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11 липня 2013 року Насіннє-

ва асоціація України прийня-

ла участь у Літній зустрічі 

представників німецького та 

українського сільського гос-

подарства. Темою зустрічі 

стали питання ефективного 

використання сучасної сіль-

ськогосподарської техніки. 

Зустріч була проведена Ні-

мецьким сільськогосподарським товариством (DLG) у співпраці з Посо-

льством Федеративної Республіки Німеччини у м. Київ, Німецьким агра-

рним центром в Україні – НімАЦ та IFWexpo Heidelberg GmbH.  

Метою першої Літньої зустрічі представників німецького та українсь-

кого сільського господарства було представлення практичних прикладів 

застосування сучасних аграрних технологій та встановлення нових ді-

лових контактів.  

Відкрив зустріч д-р Крістоф Вайль, Надзвичайний та Повноважний 

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні, також учасників 

привітав Бернд Кох, від імені ТОВ Німецьке сільськогосподарське това-

риство DLG International, Німеччина. Під час заходу було заслухано на-

ступні доповіді:  

- проф. д-р Карлхайнц Кьоллер, Університет Хоенхайм, Німеччина: 

«Ефективний та сталий розвиток – консервуючий обробіток ґрунту та 

прямий посів»; 

- Олександр Журавель, Фермерське господарство «Журавель», 

Полтавська область: «Ефективне використання сучасної сільськогоспо-

дарської техніки. Економіка та практика в Україні.»; 

- д-р Гайнріх Шюле, Німецький аграрний центр в Україні: «Сучасні 

технології виробництва висувають високі вимоги до персоналу – підхо-

ди до кваліфікації сільськогосподарських фахівців». 
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Літня зустріч в німецькому посольстві 

«Ефективне використання сучасної 

сільськогосподарської техніки»  



В цілому, учасниками зустрічі було підтверджено, що АПК України вихо-

дить на лідируючі позиції в економіці України та залишається галуззю 

привабливою для зовнішнього та внутрішнього інвестування. Так, за 

останні роки внесок аграрного сектору України до загального економіч-

ного розвитку держави значно зріс. Завдяки своїй  виробничій діяльнос-

ті сільськогосподарські підприємства не тільки формують значну части-

ну доходу від експорту України, але й представляють зростаючий ринок 

поширення насіння, аграрної хімії, сільськогосподарської техніки тощо.  

Разом з тим, у середній та довгостроковій перспективі важливо і на-

далі розбудовувати ці ділові відносини на взаємовигідній основі. Одним 

із вирішальних факторів підвищення конкурентоспроможності українсь-

кого аграрного сектору є підвищення ефективності виробництва шля-

хом використання інноваційних технологій. 

7 серпня 2013 року на базі Інформаційного агентства «УкрІнформ» 

відбулась прес-конференція на тему: «Встановлення прозорих «правил 

гри» на ринку насіння – шлях до економічного зростання АПК». 

Організатором виступила Насіннєва асоціація України. Учасники: 

Наталія Храпійчук – начальник відділу насінництва Департаменту 

землеробства Міністерства аграрної політики та 

продовольства України; 

Олена Фоміна – Голова Правління Насіннєвої асоці-

ації України; 

Валерій Хаджиматов – Виконавчий директор Насін-

нєвої асоціації Украї-

ни; 

Максим Рябушев – ке-

рівник бізнес-напрямку 

насіння ТОВ «Байєр»; 

Олександр  Вержиховський  – виконав- 
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чий директор Українського клубу аг-

рарного бізнесу (УКАБ); 

Сергій Глущенко - Радник з право-

в и х  п и т а н ь  П р о е к т  I F C 

"Інвестиційний клімат в аграрному 

секторі України". 

Також участь приймали: представ-

ники аграрного бізнесу, представни-

ки профільних рейтингових ЗМІ. 

Прес-конференція була присвячена обговоренню  змін, що пропону-

ються в системі державного регулювання сфери насінництва та розсад-

ництва України. 

Так, 15.07.2013 Мінагрополітики було офіційно оприлюднено текст 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів», яким пропонуються зміни і до Закону України «Про насіння і садив-

ний матеріал». 

Розробку такого проекту було аргументовано необхідністю виконан-

ня підпункту 214.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впрова-

дження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне су-

спільство, конкурентоспроможна економіка, ефекти-

вна держава", затвердженого Указом Президента 

України від 12 березня 2013 року № 128/2013, згідно 

якого передбачено внесення на розгляд Верховної 

Ради України проекту Закону України «Про внесен-

ня змін до Закону України "Про насіння і садивний 

матеріал"». 

У проекті, безпосередньо, пропонується внести 

зміни до Закону України «Про насіння та садивний 

матеріал». Суть змін до попередньої редакції поля-

гає у приведенні  положень  Закону у відповідність із базовими законо-

давчими актами у сфері сертифікації та підтвердження відповідності . 

Разом з тим, запропонована система сертифікації насіння в якості -  

оцінки (підтвердження) відповідності такого виду продукції, як насіння, 

концептуально відрізняється від нинішньої системи та потребує роз’яс-

нення для учасників ринку. 

Враховуючи  зазначене, під  час прес-конференції  було  обговорено 
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такі питання: 

- відповідність механізму серти-

фікації насіння та садивного матеріа-

лу із базовим законодавством України 

у сфері технічного регулювання та 

вимог СОТ і ЄС; 

- чітке визначення термінів, скла-

ду органів, які здійснюють державне 

управління та наділені повноваженнями з реалізації та формування 

державної політики в галузі насінництва та розсадництва; 

- усунення бар’єрів при ввезенні в Україну насіння і садивного ма-

теріалу; 

- удосконалення механізму проведення арбітражного 

(експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, забез-

печивши при цьому додержання принципів неупередженості, прозоро-

сті та доступності процедур підтвердження відповідності посівних якос-

тей насіння та/або садивного матеріалу та конкурентних засад розвит-

ку підприємницької діяльності у зазначеній сфері; 

- закріплення прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у сфері 

обігу насіння та садивного матеріалу. 

 

 

 

9 серпня 2013 року Насіннєвою асо-

ціацією України було проведено на-

уково-практичний семінар на тему: 

«Державна реєстрація на сорти рос-

лин: практичні аспекти». Захід від-

бувся у готелі «Ramada Encore 

Kiev». 

Участь взяли керівники профільних 

структурних підрозділів Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби України та установ, задіяних в 

процесі державної реєстрації прав на сорти рослин, а саме – Українсь-

кого інституту експертизи сортів рослин та безпосередньо представни-

ки компаній – членів НАУ. 

Під час семінару було розкрито питання процесу подачі заявки на 

сорти рослин, особливості проведення формальної та кваліфікаційної 

експертизи, специфіку постачання дослідних зразків,  аспекти прийнят- 



тя рішення за заявкою. Також, заслухано інформацію щодо офіційної 

публікації відомостей, що стосується охорони прав на сорти рослин, в 

тому числі опублікування бюлетенів, 

наказів, методик та змін до них на офі-

ційному сайті уповноваженого органу. 

Крім того, учасники – представники 

компаній - членів НАУ мали змогу пос-

тавити питання до уповноважених 

представників органів влади. 

В цілому, під час семінару було дослі-

дже но 

практичні аспекти здійснення державної 

реєстрації прав на сорти рослин. Споді-

ваємось, що проведення таких зустрічей 

і семінарів стане важливою складовою 

подальшого співробітництва між НАУ та 

Державною системою прав на сорти ро-

слин. 

Директор департаменту фітосанітарної безпеки, заступник Головно-

го державного фітосанітарного інспектора України державної ветерина-

рної та фітосанітарної служби України Ро-

манченко В.О. запевнив, що такі форми 

співпраці центрального органу виконавчої 

влади та Насіннєвої асоціації України бу-

дуть проводитися на постійній основі і в 

тісній співпраці. 
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21 серпня 2013 року відбулося 

засідання Правління Насіннєвої 

асоціації України, на якому біло 

прийняте рішення про прийняття 

компанії “Dow AgroSciences” в 

Насіннєву асоціацію України на 

умовах асоційованого членства. Цим рішенням Правління асоціації зно-

ву підтвердило відкритість асоціації для членства компаній, які обрали 

політику надійності, прозорості та ефективності на сільськогосподарсь-

кому ринку України.  

Dow AgroSciences — добре відома українським аграріям компанія зі 

світовим ім’ям завдяки низці унікальних, високоефективних та економіч-

них засобів захисту рослин. Досить складно знайти агронома, який би 

не знав гербіцидів Пріма, Галера, Трофі, Цитадель, Домінатор, інсекти-

циду Нурел-Д чи фунгіциду Дітан тощо. Успішності на ринку компанія 

завдячує потужній технологічній та науково-дослідницькій платформі й 

значним інвестиціям у розробку та розвиток інноваційних технологій та 

стратегій. Наразі одним з нових напрямів розвитку компанії є насіннє-

вий бізнес. 

Насіння компанії Dow AgroSciences відоме на ринках європейських 

країн під брендом Dow Seeds. Основна увага вчених зосереджена на 

стратегічних для компанії культурах — соняшнику, кукурудзі та ріпаку. 

Організатор: Насіннєва асоціація України 

Дата та час: 22 серпня 2013 р, 15:00-17:00 

Місце проведення: Ramada Encore Kiev 

(Столичне шосе 103). 

Питання, що були запропоновані до обговорен-

ня на Порядку денному:  
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Поповнення складу членів НАУ 21 серпня 
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Робоча зустріч з представниками 

Департаменту митної справи при Міністерстві 

доходів та зборів України 

22 серпня 

2013 



1. Практичні аспекти при визначенні митної ва-

ртості. 

2. Необхідність подачі сертифікатів OECD та  

ISTA. 

3. Перелік документів для митного оформлен-

ня зразків для селекційних та дослідних цілей. 

Учасники: 

Юлія Волошина – заступник начальника Управління з питань митної 

вартості Міндоходів; 

Юрій Климюк – головний спеціаліст Відділу нетарифного регулюван-

ня Міндоходів; 

Представники Насіннєвої асоціації України та компаній-членів. 

1. По першому питанню СЛУХАЛИ Юлію Волошину, яка доповіла 

про суть митної вартості, її функції, та методи визначення, послідов-

ність порядку їх застосування. 

Зазначено, що сьогодні всі методи оцінки митної вартості імпортова-

ного товару базуються на ціні угоди, яка реально сплачується за товар, 

і враховує додаткові витрати покупця, комісійні та брокерські витрати, 

витрати на пакування, перевезення тощо. Якщо ціна угоди не підтвер-

джується документально, лише тоді застосовуються інші методи. 

Представниками компаній було заявлено, що не завжди митний ін-

спектор при оформленні об’єктивно оцінює документ, та своєчасно 

здійснює всі необхідні дії щодо митного оформлення, вимагаючи без-

підставних обґрунтувань. Це потребує зі сторони компаній постійних 

додаткових ресурсів.  

Представником Департаменту митної справи повідомлено, що це 

питання постійно опрацьовується, крім того підтверджено, що кожен, 

хто вважає свої права порушеними,  має право звернутися за захистом 

свого права до суду. 

Піднято питання, щодо необхідності застосування одиниці виміру – 

посівної одиниці при митному оформленні насіння. Це пояснюється 

тим, що маса 1000 насінини одного і того самого виду насіння, тієї ж ка-

тегорії може відрізнятися залежно від калібру насіння і його характерис-

тик, але при цьому, митниця застосовує – вимір у кілограмах, що є доці-

льним у насінні і впливає на збільшення митної вартості. 

2. По другому питанню СЛУХАЛИ Юрія Климюка. 
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Наголошено, що вимога міжнародних серти-

фікатів у сезон січень-березень 2013 рр. виникла 

в зв’язку зі вступом в дію нового Закону України 

«Про насіння і садивний матеріал» та неодно-

значним трактуванням Держсільгоспінспекцією 

ст. 20 Закону, згідно якої  митне оформлення на-

сіння і садивного матеріалу здійснюється за ная-

вності сертифікатів країни - експортера. 

Разом з тим, після численних звернень Насіннєвої асоціації України, 

Міндоходів було прийнято офіційний лист від 20.03.2013 № 11.1/2-

16/2603-ЕП та доведено його до відома територіальним органам. 

Відповідно до цього роз’яснення, міжнародні сертифікати не вимага-

ються, якщо при митному оформленні надається будь-який документ, 

що підтверджує сортові та посівні якості. 

 Також, представниками компаній-членів НАУ було піднято питання 

щодо процедури  цільового підтвердження насіння соняшника. 

Зі  сторони Департаменту митної справи зазначено, що станом на 

сьогодні в Міндоходів здійснюється ревізія всіх підзаконних актів, що 

стосуються митного регулювання ефективності їх застосування. 

3. По третьому питанню СЛУХАЛИ Юрія Климюка. 

Зазначено, що  ввезення дослідних зразків є врегульованим питан-

ням профільними Законами України, а саме Законом України «Про охо-

рону прав на сорти рослин» та діючим наказом Мінагрополітики «Про 

затвердження Порядку ввезення в Україну зразків для дослідних та се-

лекційних цілей». 

Якщо компанія ввозить саме дослідний зразок, необхідно одразу 

правильно оформляти документ та зазначити об’єкт та мету ввезення. 

З метою встановлення співробітни-

цтва з питань оптимізації викорис-

тання рослинних сортових ресурсів 

в агровиробництві, обігу на ринку 

України якісних та ефективних  сві-

тових  рослинних  ресурсів, сприян- 
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ня виведенню в Україні нових 

сортів, впровадження у виро-

бництво новітніх технологій, 

Насіннєвою  Асоціацією Укра-

їни 23 серпня 2013 року було 

проведено спільну зустріч з 

представниками Президії НА-

АН України та керівниками 

наукових установ, що перебувають в сфері управління НААН України. 

Під час зустрічі було обговорено наступні питання: 

- сумісне формування пропозицій до законодавчого регулювання 

сфери насінництва;  

- сприяння розвитку селекції та насінництва в Україні, формуванню 

сортової політики України, шляхом використання кращих сортів і гібри-

дів;  

- шляхи реалізації та популяризації досягнень селекційних дослі-

джень. 

Слід відзначити, що сторони ви-

явили взаємний інтерес до спів-

праці та  висловили наміри зміц-

нювати відносини через спільну 

діяльність. Підтверджуючи своє 

прагнення до розвитку та погли-

блення взаємних відносин щодо 

розвитку сфери насінництва, 

Президією НААН було запропоновано підписання Меморандуму взає-

морозуміння між НААН та НАУ, як спосіб фіксації та правового оформ-

лення висловлених намірів. В основу співробітництва буде покладено 

принципи юридичної рівності перед законом всіх суб'єктів господарю-

вання, незалежно від форми 

власності, в тому числі держави, 

при здійсненні господарської дія-

льності; верховенства права та 

стимулювання прогресивних 

структурних змін в  сфері насін-

ництва. 
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4 - 6 вересня 2013 року відбулась V 

Міжнародна конференція виробників 

насіння в СНД, в якій приймала участь 

Насіннєва асоціація України. Організа-

тор: Syngenta. 

Конференція традиційно зібрала  

представників еліти АПК та світового 

насіннєвого співтовариства, що, на ду-

мку і Насіннєвої асоціації України, і організаторів, свідчить про визнання 

досягнень України.  

В цілому, учасники мали змогу обмінятися досвідом та практичними 

навиками отримання якісного насіння, ознайомитись з технологічними 

розробками та заслухати основні тенденції розвитку насіння ринків 

СНД. 

Кожен виробник розуміє, що лише врахування потреб ринку, в поєд-

нанні з використанням новітніх селекційних досліджень, та застосову-

вання високоякісної технології обробітку насіння забезпечують стабіль-

не виробництво та нарощення валових обсягів сільськогосподарської 

продукції. При цьому, учасниками наголошено на важливості збережен-

ня ресурсів планети, та забезпечення її жителів продовольством. 

На конференції було висвітлено актуальні питання розвитку насінни-

цтва і спеціалізовані прикладні завдання, наявні на сьогодні: нарощен-

ня якісного ресурсного забезпечення; доступ виробника до якісних віт-

чизняних та світових сортових та насіннєвих ресурсів, зміни в законо-

давстві та вплив державного управління на галузь. 

Зокрема було обговорено такі спеціальні питання: Огляд ситуації 

щодо заборони неонікотиноїдів в ЄС, можливий вплив на насіннєвий 

ринок; раціональні методи фітопатодіагностики насіння; важливість су-

часного технологічного обробітку насіння, очистка та калібрування на-

сіння.  

Разом з тим, акцентовано на питаннях впливу державного регулю-

вання та тенденцій формування ринку СНД, а саме обговорено: Держа-

вне регулювання системи насінництва в Україні (доповідав Виконавчий 
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директор Насіннєвої асоціації України – 

В.А. Хаджиматов), огляд загальних тенде-

нцій ринку насіння СНД.  

Підкреслено, що правове регулювання 

відносин, в які сьогодні вступають суб’єк-

ти господарювання є особливо важливим, 

оскільки обов’язковим атрибутом розвит-

ку будь-якої галузі є законодавчі та підза-

конні акти, якими керуються оператори ринку. При цьому, будь-які тран-

сформації в агропромисловому комплексі повинні мати регульований і 

планомірний характер. Саме, через формування законодавчих вимог 

здійснюється регулююча роль держави. «Якісна система насінництва як 

невід’ємна частина розвитку аграрного сектору надійно увійшла в сіль-

ське господарство і якісно його змінила» – також, наголосив Виконав-

чий директор Насіннєвої асоціації України В. Хаджиматов. 

Компанія «Агробонус» входить до п'ятірки 

кращих дистриб'юторів України з продажу 

насіння, засобів захисту, препаратів для 

стимулювання розвитку рослин та мікродо-

брив. Щоб продемонструвати всю міць су-

часних можливостей в рослинництві, лідер-

дистриб'ютор спільно з компаніями-партнерами організував 13 вересня 

2013 року  

ІІІ Національний День поля на базі «Агрофірми «Корсунь». На двох 

полях, розташовані в Стеблівській філії та поблизу селища Вільшана, 

було представлено лінійки цукрового буряку, соняшнику та кукурудзи. 

Демопосіви цукрових буряків загальною кількістю 13 гібридів були пред-

ставлені компаніями Сингента та КВС. 

Демопосіви кукурудзи та соняшнику були представлені в селищі Ві-

льшана. Лінійку кукурудзи представили компанії Сингента, Піонер, Єв-

раліс, Майсадур Семенс, Адванта, КВС. Лінійку посівів соняшнику пред-

ставляли компанії Майсадур Семенс, Адванта, Піонер, Сингента, Лімаг-

рейн. 
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ІІІ Національний День поля «Агробонус» 



Також, в учасників свята була 

можливість ознайомитись з продук-

цією польської компанії Інтермаг, 

яка на європейському ринку є ліде-

ром по обсягам виробництва рідких 

мікродобрив (асортимент продукції 

включає 150 найменувань, за добу 

заводи Інтермаг випускають 100 

тис. літрів продукції). В Україні зареєстровано 57 найменувань мікродо-

брив, чого достатньо для задоволення потреб в підживленні всіх куль-

тур, які вирощують вітчизняні аграрії. 

Крім того, партнери компанії «Агробонус» представили сільськогос-

подарську техніку, преміум- та економ-сегменту. Компанія Vaderstad 

презентувала легендарний вже й в Україні унікальний культиватор Car-

rier 1225 XXL, дисколаповий культиватор TopDown, який готує грунт під 

посів зернових та технічних культур,  універсальний посівний комплекст 

Rapid 400 C для посіву зернових, а також нову, і  вже улюблену багать-

ма аграріями, високотехнологічну надшвидкісну сівалку Tempo 8 для 

посіву просапних культур.  

«Волинська фондова компанія» представила техніку добре відомого 

французського виробника KUHN: нову модель оборотного плуга MULTI-

LEADER 8T; подрібнювач рослинних решток RM 400, а також теж відо-

му на ринку України техніку польського концерну Unia Group, яка харак-

теризується "золотим" співвідношенням ціна/якість: важкий дисковий 

агрегат MARS TWIX; навісний розкидач міндобрив MX premium; причіп-

ний оприскувач професійного класу EUROPA 3024.  

Родзинкою Дня поля стала презентація автоматичного грунтового 

пробовідбірника Wintex 2000, встановленого на пікап Mitsubishi L 200. 

Високотехнологічним пробовідбірником «Агробонус» представила но-

вий вид своєї діяльності – комплексний аналіз грунту. З 2013 році ком-

панія відкрила власну агрохімічну лабораторію, що стало найбільш ін-

новаційно вмісним нововведенням власної діяльності. «Відкриття агро-

лабораторії є логічним кроком розвитку нашої компанії, –  так характе-

ризує зміцнення позицій своєї компанії  Людмила Василенко, голова на- 
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глядової ради компанії «Агробонус». - 

Відтепер ми можемо спочатку визначи-

ти потреби ґрунтів на полях наших парт-

нерів, а потім пропонувати достовірні 

рекомендації, які саме елементи жив-

лення та в якій кількості потрібно вноси-

ти».  

Щоб гарантувати коректні результати аналізу, «Агробонус» пропо-

нує послугу відбору проб вартістю лише 539 грн за одну пробу. Перева-

гами використання пробовідбірного комплексу є оперативність та ви-

значення місця відбору за географіч-

ними координатами у відповідності з 

контурами залягання ґрунтів. Це дає 

змогу точно розрахувати необхідну 

кількість добрив під запланований 

урожай, підвищувати рівень родючос-

ті ґрунтів, досягати ефективності ви-

користання коштів та високого еконо-

мічного результату. Гарантію кваліфікованого відбору надає спеціальна 

розроблена технологія визначення точок та формування маршруту, для 

чого застосовуються дані різних типів супутникової зйомки, матеріли 

ґрунтових досліджень та карти Google Maps. В результаті, аграрій отри-

мує коректні та диференційовані дані про потреби грунту з будь-якого 

поля.  

З грудня 2012 року компанія «Агробонус» започаткувала напрям 

стаціонарних магазинів «Агролавка».  Це мережа стаціонарних і мобі-

льних брендованих магазинів роздрібної торгівлі. Конкурентна перевага 

цих магазинів – це якість продукції. «Агролавка» пропонує насіння, най-

сучасніші засоби захисту рослин та різноманітні добрива від іменитих 

світових брендів. Насіння вже оброблене фунгіцидами та інсектицида-

ми, адаптоване до наших зон вирощування. «Агробонус» також пропо-

нує клієнтам консультаційний супровід продукції: штатний агроном ком-

панії надасть поради щодо вирощування будь якої культури. 
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Ще однією перевагою мережі «Агролавка» є те, що «Агробонус» 

пропонує третім юридичним особам стати партнером шляхом участі у 

франчайзинг-проекті. Це дуже простий і зручний спосіб зайняти свою 

нішу на ринку. Ставши партнером, клієнт купує право на використання 

фірмового найменування – «Агролавка», налагоджену систему поста-

вок, гарантію якості на продукцію, отримує постійну консультаційну та 

маркетингову підтримку та налагоджену систему поставок. Будь-хто 

має чудову можливість придбати готовий бізнес з мінімальними вкла-

деннями. «Агролавка» – це дійсно шлях до успіху! 

http://agrobonus.com/   

14 серпня 2013 року на виробничому ком-

плексі компанії DuPont Pioneer в Україні, що 

розташований у с. Стасі Диканьського райо-

ну Полтавської області, відбувся День відк-

ритих дверей.  Захід зібрав більше 200 охочих ознайомитися із роботою 

підприємства, яке по праву вважається унікальним за рівнем технічного 

оснащення. 

У будівництво виробничого комплексу, який було введено в експлуа-

тацію у червні 2013 року, DuPont Pioneer в Україні інвестувала понад 40 

мільйонів доларів США.  Зустріч із мешканцями села розпочалася із ко-

роткої презентації, під час якої директор комплексу Петро Туз розповів 

гостям про основні цілі та напрямки діяльності DuPont Pioneer у світі та 

в Україні, а також про виробничі потужності підприємства.  Також він 

зазначив, що інвестиція у виробничий комплекс - одна з багатьох інвес-

тицій компанії, спрямованих на підтримку розвитку місцевого товарного 

виробництва насіння кукурудзи та соняшнику Піонер® і сприяння збіль-

шенню продуктивності та ефективності вирощування цих культур украї-

нськими аграріями. Одна із Ключових Цінностей компанії – повага до 

навколишнього середовища. Ефективне виробництво є безпечним для 

людей та довкілля, на підприємстві встановлено найсучасніші  безпечні 
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відвідувачів 



світові технології та обладнання, а діяльність побудована у відповіднос-

ті до всіх регуляторних вимог.  

Після презентації гості відвідали виробництво, де на власні очі поба-

чили повний процес народження насіння. Загалом, у рамках Дня відкри-

тих дверей відбулися чотири оглядові екскурсії комплексом. Чудовою 

нагодою для учасників заходу стала можливість поспілкуватися із керів-

никами підприємтсва.  

Рішення про будівництво виробничого комплексу у с. Стасі, як і рі-

шення про відкриття науково-дослідницького центру в с. Любарці 

(Київська область) 2010 року, підтверджують прихильність і готовність 

компанії працювати на українському ринку.  А День відкритих дверей 

став унікальною можливістю для всіх охочих переконатися у перевагах 

та високому рівні процесу виробництва на комплексі компанії DuPont 

Pioneer в Україні. 

У 2013 році компанія DuPont Pioneer продов-

жує програму з безкоштовного страхування по-

сівів озимого ріпаку, згідно з умов якої у випад-

ку загибелі посівів після зими сільгоспвиробник 

отримує за рахунок страховки 70% вартості 

насіння ПІОНЕР®.  

Страховим ризиком зідно умов програми вважається загибель посі-

вів озимого ріпаку внаслідок вимерзання, заморозку, вимокання, льодо-

вої кірки, засухи, граду, зливи, тривалих дощів, пожежі,  крадіжок чи  ху- 
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ліганських дій і т.д. 

Для того щоб прийняти участь у програмі, сільгоспвиробники мають 

звернутися до офіційного дистриб’ютора чи безпосередньо до регіона-

льного представника DuPont Pioneer, в залежності від того, де було 

придбане насіння озимого ріпаку компанії. Кінцевий строк подання зая-

вок на страхування – 25 жовтня 2013 року. 

Олег Клименко, менеджер з маркетингу компанії DuPont Pioneer в 

Україні: «Сільське господарство пов’язане із великою кількістю ризиків, 

адже ця галузь залежить не лише від рівня світових цін, людського фак-

тору, але й від природних умов. Саме тому компанія DuPont Pioneer, 

піклуючись про своїх клієнтів, пропонує таку необхідну послугу, що ко-

ристується попитом». 

9 вересня 27 представників однієї з найбіль-

ших фермерських організацій США - сільско-

господарського бюро штату Мічіган – завітали 

до офісу компанії DuPont Pioneer у Києві. 

Фермерська організація  Michigan Farm Bu-

reau (MFB) була заснована у 1919 році. З по-

чатку свого існування вона представляє інтереси діячів агропромисло-

вої галузі. Місія бюро – захищати та зміцнювати ділові, економічні, соці-

альні та освіті інтереси учасників. Наразі на сьогоднішній день MFB на-

лічує 196432 членів. 

На початку вересня 27 фермерів Мічігану та керівництво промисло-

вості сільського господарства подорожували Україною з метою інтенси-

вного вивчення різноманітності та потенціалу колишньої Радянської ре-

спубліки. Будучи значним сільськогосподарським центром, Україна 

швидко нарощує потенціал, модернізуючи виробництво та нарощуючи 

потужності. Більшість з учасників поїздки - фермери Мічігану, які пред-

ставляють найбільш успішні господарства країни. Також серед гостей 

були  представники  фермерської  кредитної  організації  GreenStone та 
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Державного Університету Мічігану. 

"Ми обрали Україну через її унікальну позицію на глобальному рівні, 

- повідомив Боб Боем, маркетинг менеджер MFB і один з організаторів 

поїздки.—Україна унікальна, тому що її потенціал, що розвивається, 

зробить країну головним гравцем на світовому ринку. Масштаб і якість 

зернового врожаю вже мають істотний вплив на світових ринках, але 

це, дійсно, лише верхівка айсбергу". 

12 вересня у столиці Сполучених Штатів Америки, Вашингтоні, від-

булося Прийняття з нагоди 22-ої річниці Дня незалежності України, ор-

ганізованої Посольством України у США спільно з Американсько -

Українською діловою радою. 

Захід відбувся в готелі«Willard Intercontinental», історичній будівлі, 

яка знаходиться в двох кварталах від Білого Дому та з 1850 року є од-

ним з найпрестижніших готелів столиці США.Попередні прийняття про-

водилися Посольством в таких престижних міжнародних та американ-

ських установах, як штаб-квартира Організації Американських Держав 

та Бібліотека Конгресу.  

На початку прийняття прозвучали український та американський гім-

ни у виконанні українського хору Вашингтонщини. До присутніх з віталь-

ним словом звернувся Посол України в США Олександр Моцик, який у 

своїй промові відзначив, що Україна високо цінує стратегічний рівень 

відносин зі США та висловив вдячність за послідовну підтримку з боку 

Америки євроінтеграційних прагнень нашої держави. Посол підкреслив, 

що Уряд України вживає дієвих заходів з метою підписання восени ц.р. 

Угоди про Асоціацію та Зону вільної торгівлі з ЄС на Вільнюському са-

міті Східного партнерства.  

В ході заходу гості також мали можливість ознайомитися з експози-

цією про науково-технічний потенціал України, а також науковий шлях 

видатного українського кібернетика В.Глушкова з нагоди 90-річчя від 

дня його народження.  

Детальніша інформація на сайті:  http://www.pioneer.ua/ 
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07 серпня на базі ТОВ «Десна» в с. Снов’янка, Чер-

нігівського р-ну відбувся спільний польовий семінар 

компаній BASF – The Chemical Company та «Ерідон» 

на тему «Основні складові системи захисту картоплі 

від BASF – The Chemical Company, мінеральне живлення та ексклюзиви 

від компанії «Ерідон».  

На даному зібранні обговорювався контроль ризоктоніозу картоплі, 

препарати для лікування альтернаріозу та вплив мікро- і макроелемен-

тів на показники якості та врожай картоплі. 

Участь в семінарі прийняв не-

залежний експерт з Нідерландів – 

Хенк Ян Лутгерт, який поділився 

закордонним досвідом захисту ка-

ртоплі та розповів про фунгіциди 

для контролю альтернаріозу. 

Після лекційної частини відбу-

вся виїзд на демо-посіви картоплі, що знаходився в с. Петрове, де на 

практиці було показано як ураження хворобами, так і нестача елементів 

живлення  

8 серпня поточного року на ланах підп-

риємства «Імпак», які розкинулися на 

площі більше 3 500 га біля м. Андруші-

вка, Житомирської обл., відбувся 

польовий семінар, організований ком-

паніями «Ерідон» та «Європлант Укра-

їна» – українського представництва 

відомого оригінатора сортів картоплі, 

компанії Europlant («Європлант», Німеччина).  
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Компанія «Ерідон» провела польовий семінар 

в Чернігівській області 

Компанія «Ерідон» провела польовий семінар 

в Житомирській області 



Гості з Житомирської та Чернігівської областей ознайомилися з тех-

нікою, яку використовують при вирощуванні картоплі, наживо побачили 

роботу цехів з сортування, пакування та підготовки до продажу картоплі 

через роздрібні мережі торгової марки «Овочиста», яка відома на тере-

нах України своєю якістю.  

За підтримки компанії «Ерідон» в роботі польового семінару також 

прийняла участь компанія «Біона», яка відома своїми розробками та 

впровадженням біотехнологій в агропромисловий комплекс. Яка теж 

представила свою продукцію та її можливості для рослинництва.  

16 серпня поточного року в мальовничому 

краю на півночі Миколаївської області – в с. Воє-

водське – відбулося святкування 10-річчя спів-

праці високотехнологічного господарства СТОВ 

«Промінь» та лідера вітчизняного агробізнесу – 

компанії «Ерідон»!  

Захід відвідали керівники провідних господарств з Миколаївської, 

Одеської та Кіровоградської областей, які мали унікальну можливість 

наочно переконатися в успішній та ефективній 10-річчній співпраці двох 

лідерів – СТОВ «Промінь» та МПП Фірма «Ерідон». 

Але поважне товариство аграріїв зібралося не лише на святкові уро-

чистості. У професійному колі вирішили обговорити і проблематику, і 

перспективи розвитку у вітчизняному агропромисловому комплексі. Тим 

паче, що перш ніж поставити акценти і визначити на кого і на що варто 

орієнтуватися в агробізнесі, аби бути дійсно успішним – для гостей Воє-

водського відбулися виробничі оглядини. 

То ж, в рамках зустрічі, в проведенні якої брали участь керівники та 

провідні спеціалісти компаній СТОВ «Промінь» та «Ерідон», запрошені 

мали можливість ознайомитися з: демо-посівами ексклюзивних сільсь-

когосподарських культур; організацією та роботою сучасного тваринни-

цького комплексу; організацією та технологією переробки і використан-

ня органічних відходів тваринництва. 

Детальніша інформація на сайті: http://www.eridon.ua/   
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10-річчя співпраці компанії «Ерідон» та 

товариства «Промінь» 



12 вересня вдруге поспіль в цьому році власники госпо-

дарств та провідні фахівці з Полтавщини і всіх навколи-

шніх областей зібрались на Лубенщині відвідати спіль-

ний Агроцентр Групи компаній Сервіс-Агрохолдинг та 

компанії Syngenta, який діє на постійній основі,  сюди 

завжди можна завітати за досвідом чи порадою.  

Захід можна назвати логічним завершенням літнього Агроцентру, 

коли демонструвались гібриди соняшнику і кукурудзи, зернові культури, 

сучасні технології захисту рослин. 

Агроцентр пройшов на професійному рівні. Будемо раді бачити гос-

тей та партнерів наступного року! 

Вдалих врожаїв!Разом краще! 

www.servis-agro.com.ua  
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12 вересня відбувся спільний Агроцентр 

Групи компаній Сервіс-Агрохолдинг та 

компанії Syngenta. 



IFC, член Групи Світового банку, і глобальний 

концерн Байєр оголошують про старт іннова-

ційного партнерства, націленого на модерніза-

цію сільськогосподарського сектора України, 

що сприятиме в реалізації аграрного потенціалу країни і допоможе під-

вищити глобальну продовольчу безпеку. 

Нова консультативна програма IFC “Сприяння розвитку малого та 

середнього агробізнесу в Україні” буде реалізовуватися в партнерстві з 

Міністерством фінансів Австрії. 

Bayer CropScience, ключовий партнер з приватного сектора, допомо-

же фермерам отримати більш широкий доступ до сільськогосподарсь-

ких знань, технологій і ресурсів, таким як покращене насіння та іннова-

ційні рішення для захисту рослин. Компанія сприятиме підвищенню 

продуктивності сільського господарства в пілотних господарствах, що 

служитиме прикладом для всього сектору. 

«Головна мета - досягнення більш стійкого способу вирощування 

сільськогосподарських культур в тих кі-

лькостях, які необхідні для підвищення 

харчової безпеки», - сказав Ліам Кондон, 

головний виконавчий директор Bayer 

CropScience, під час офіційного запуску 

проекту в Києві. «Ми підтримуємо фер-

мерів в Україні і в усьому світі, надаючи 

їм інструменти, технології та навчання, що допомагають поліпшити як 

продуктивність сільського господарства, так і відповідність екологічним 

стандартам. Це нове партнерство є ще одним прикладом того, як Bayer 

CropScience використовує потенціал співробітництва у сучасному сіль-

ському господарстві». 

Джеспер К'яєр, керівник консультативних програм IFC у Європі та 

Центральній Азії, зазначив: «Малі та середні фермери обробляють бли-

зько 60  відсотків  сільськогосподарських  земель  в  Україні. Наша нова 
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IFC, уряд Австрії та концерн Байєр 

допомагають українським фермерам 

підвищити продуктивність 



ініціатива спрямована на те, щоб 

допомогти їм стати більш конкурен-

тоспроможними і ефективними, 

щоб вони могли збільшувати виро-

бництво на стійкій основі. Наша ро-

бота в Україні - частина більш мас-

штабної регіональної програми з 

розвитку агробізнесу, який є одним 

з найбільш важливих секторів для створення робочих місць в регіоні.» 

Шестирічний консультативний проект IFC спрямований на модерні-

зацію сільськогосподарського виробництва в Україні, чому сприятиме 

більш широкий доступ фермерів до інноваційних технологій і високоте-

хнологічним рішенням. Ці рішення будуть включати практики сталого 

управління фермерським господарством, дистанційне зондування куль-

тур і практики точного землеробства. 

Нова консультативна програма за участю концерну Байєр продов-

жує успішний досвід співпраці в рамках якого IFC, Байєр і два провідних 

українських комерційних банків спільно розробили і представили на ри-

нку програму кредитування агросектору з використанням часткової кре-

дитної гарантії, що дозволило розширити доступ до фінансування та 

сприяло тому, що високоякісні засоби захисту рослин стали більш дос-

тупними. 

IFC сприяє Україні в реалізації її аграрного потенціалу і вже інвесту-

вала в агросектор понад $ 600 мільйонів. В агробізнесі IFC інвестує по 

всій вертикалі виробництва від сільськогосподарського виробництва до 

збору, обробки і продажу продукції. IFC також реалізує масштабну кон-

сультаційну програму, в тому числі проекти, спрямовані на поліпшення 

стандартів управління харчовою безпекою, ефективного використання 

ресурсів та розширення доступу до фінансування через розвиток агро-

фінансування та ринку агрострахування в Україні. 

IFC, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститу-

том розвитку, що фокусує свою діяльність у приватному секторі. IFC  

сприяє сталому економічному зростанню країн, що розвиваються, фі-

нансуючи інвестиції, мобілізуючи приватний капітал на міжнародних фі-

нансових ринках, і надаючи компаніям і урядам консультативні послуги. 

У 2012  фінансовому  році  об'єм  інвестицій  IFC, спрямованих на поси- 
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лення потенціалу приватного сектора створювати робочі місця, стиму-

лювання інновацій та вирішення найгостріших глобальних проблем роз-

витку, досяг рекордного рівня, перевищивши $ 20 мільярдів доларів 

США. Додаткова інформація: www.ifc.org  

 

http://bayer.ua  
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