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З метою публічного та експертного обговорення тексту законопроек-

ту «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний мате-

ріал»,  Насіннєвою асоціацією України за підтримки ТОВ «Євраліс Се-

менс Україна» 13 вересня 2012 року був проведений круглий стіл на те-

му: «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний ма-

теріал».  

Ціллю проведення даного заходу було надання пропозицій щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання даної сфери відносин без-

посередньо виробниками насіння та садивного матеріалу та налаго-

дження конструктивного діалогу між органами державної влади, авто-

рами законопроекту та представниками ділових кіл, які працюють на 

ринку України.  

Учасники: автори законопроекту, представники аграрного бізнесу, 

представники Міністерства аграрної політики та продовольства Украї-

ни, державних установ, представники рейтингових економічних і аграр-

них ЗМІ та ін.  

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

насіння і садивний матеріал» ( реєстр. № 6598 від 29.06.2010 р., пода-

ний народними депутатами України Калетніком Г.М. та Терещуком 

С.М.) розглянуто комітетом Верховної Ради України з питань аграрної 

політики та земельних відносин на засіданні 7 липня 2010 року, 

та прийнято в першому читанні постановою Верховної Ради від 

03.02.2011.  

Станом на жовтень 2012 року, законопроект прийнятий Верховною 

Радою України та підписаний президентом України.  

Круглий стіл відбувся на базі заводу «Черліс» за адресою: Черкась-

ка обл., с. Білозір'я, вул. Леніна 2а.  
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   7 вересня 2012 року компанія 
«Агробонус» провела ІІ Національний 
День поля  на тему: «Комплексний підхід 
у сучасному агровиробництві». 
Захід відбувся на землях СТОВ 

«Агрофірма «Корсунь» (Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) за 

участі понад 250 виробників сільськогос-

подарської продукції України, представників Білорусії  та Польщі, які 

мали можливість ознайомитися з новинками від світових брендів – ви-

робників насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних 

добрив; оглянути демонстраційні та товарні посіви; та оцінити якість 

майбутнього врожаю. 

Партнерами заходу виступили: “Сингента Україна”, “Піонер Насіння 

Україна”, “Адванта Сідз”, “КВС - Україна”, “Євраліс Семенс Україна”, які 

мали унікальну можливість продемонст-

рувати прогресивні технології вирощу-

вання сільськогосподарських культур 

безпосередньо виробникам сільськогос-

подарської продукції. 

Ключовими напрямками цьогорічного 

Дня поля стали сучасні технології у рос-

линництві, а саме: нові сорти і гібриди польових культур, здоров’я ґрун-

ту, нові діючі речовини,  а також інформаційні технології. 

 В рамках Дня поля також відбувся благодійний аукціон та лотерей-

ний розіграш призів. Настрою учасникам додало і знайомство з тради-

ційними слов’янськими ремеслами, зокрема участь у таких майстер-

класах, як: виготовлення ляльки-мотанки, гончарне мистецтво, коваль-

ська справа, виготовлення іграшок із сіна. День поля став не лише май-

данчиком для демонстрації новітніх технологій, але і вдалим місцем 

для налагодження бізнес контактів. 
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13 вересня 2012 на базі насіннєвого заводу 

«Черліс» (с.Білозір’я, Черкаська обл.)  за під-

тримки ТОВ «Євраліс Семенс» відбувся 

 День поля.  

Участь прийняли світові лідери – транснаціо-

нальні компанії в сфері насінництва, що пра-

цюють на ринку насіння  України, та входять в склад Насіннєвої асоціа-

ції України.  

Отримання рентабельного показника врожайності значною мірою 

залежить від початкового вибору насіння планованої до вирощування 

культури. В даному випадку найактуальнішим питанням стає підбір на-

сіння для нового сезону.  

На сьогодні в Україні представлено більше сотні гібридів, дозволе-

них до вирощування в усіх кліматичних зонах. Переважна більшість 

найновіших гібридів – імпортної селекції. Багато з них добре себе заре-

комендували на українських полях. Але навіть у цьому переліку є гібри-

ди, котрі варто виділити окремо. З цими деталями й особливостями гос-

ті були ознайомлені на Дні поля.  

Відвідувачі також мали змогу ознайо-

митися безпосередньо із заводськими 

цехами «Черліс», де й відбувається пов-

ний цикл виробництва насіння різних ку-

льтур. Окрім вже відомих фактів про сам 

завод і його сучасні виробничі лінії, агра-

рії ознайомилися також і з новими систе-

мами енергозбереження і технологічного 

контролю якості, впровадженого в останні роки. Ці факти підтверджу-

ють ще раз безальтернативну якість підготовленого на українських те-

ренах насіння.  

Використовуючи передовi технологiї свiтових лiдерiв в данiй галузi 

та вiдстежуючи  свiтовi тенденцiї оснащення  передовими  технологiями 

та устаткуванням, на заводi  щорiчно  проводиться модернiзацiя вироб- 
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ництва. 

Завдяки здiйсненню всього необхiдного комплексу складних техно-

логiчних процесiв та постiйного пошуку в питаннi вдосконалення очи-

щення, калібрування завод доводить 

насiння до свiтових стандартiв за  всiма 

показниками якостi: високої енергiї проро-

стання, схожостi, вирiвняностi. Учасники 

заходу обговорили цілий ряд проблем, 

що стосуються розвитку системи насінни-

цтва України в цілому.  

Під час проведення заходу обговорю-

валися кроки Уряду, Верховної ради України, органів виконавчої влади, 

щодо функціонування ринку насіння. Так, було відмічено напрацювання 

щодо законодавчого врегулювання основних засад виробництва та обі-

гу насіння і садивного матеріалу, а також порядку здійснення державно-

го контролю в галузі АПК.  

Буде приємним відзначити, також вітальне слово Жана-Батіста МА-

СА, генерального директора компанії «Євраліс Семенс», що свідчить як 

про віру насіннєвої компанії світового рівня в українських аграріїв, так і 

про довіру з боку наших господарників до продуктів французької селек-

ції.  

Дякуємо всім учасникам даного заходу за участь та керівництву ком-

панії «Євраліс Семенс» за можливість його проведення.  

 

 

 

 

 

20 вересня 2012 року відбувся цьогоріч-

ний День поля Німецького аграрного 

центру (далі – НімАЦ). Захід одночасно 

проводився і як  «День відкритих две-

рей», щоб презентувати діяльність та 

успіхи НімАЦ.  
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Фірми-члени  Асоціації НімАЦ, серед 

яких і компанії-члени Насіннєвої  асоціа-

ції України, на дослідному полі презенту-

вали свої найновіші  селекційні  досяг-

нення та продукти техніко-технологічного 

переоснащення агропромислового ком-

плексу та розвитку сільськогосподарсько-

го машинобудування.  

У рамках Дня поля НімАЦ відвідувачам було представлено селек-

ційні розробки компаній, що займа-

ються виробництвом насіння 

(посівного матеріалу) - KWS та 

STRUBE—ознайомили гостей на дос-

лідному полі з їхніми сортами картоп-

лі, цукрового буряку, соняшнику та 

кукурудзи на зерно.  

BASF та STEFES розповіли про 

результати дослідів по системам захисту рослин на дослідному полі 

НімАЦ.  

Також, було здійснено огляд сільськогосподарської техніки для зби-

рання, післязбиральної обробки і збері-

гання зернових та продемонстровано 

технічні новинки. В практичному засто-

суванні були показані трактори, техніка 

для обробітку ґрунту та посіву, а також 

збиральна техніка та інші машини таких 

фірм, як CLAAS, AMAZONE, HORSCH 

та LEMKEN.  

Крім того, на великій виставковій площі, 

відвідувачі мали можливість отримати інформацію про широкий спектр 

продукції фірм-членів Асоціації НімАЦ.  

В цілому, День поля надав можливість презентувати широкому колу 

публіки продукти, виробничі процеси та мережі продукції НімАЦ.  
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27 вересня 2012 року відбулося засідання орга-

нів управління Насіннєвої асоціації України.  

Правлінням асоціації знову було підтверджено 

відкритість асоціації для членства компаній, які 

обрали політику надійності, прозорості та ефек-

тивності на сільськогосподарському ринку Укра-

їни. Новими членами стали: «Сампо-Україна», «Сесвандерхаве Украї-

на», «Рійк Цваан Україна».  

Принцип, якого неухильно дотримується компанія "Сампо Розенлев 

ЛТД" - принцип зворотного зв'язку: завод - споживач - завод. Керуючись 

цим принципом, завод блискавично реагує на всі зауваження покупців, 

що надходять через регіональних дилерів. Таким чином, індивідуаль-

ність комбайна визначається самим покупцем, а допомагає йому дилер 

заводу. Разом вони складають конфігурацію машини відповідно до 

умов роботи.  

Оптимізація роботи замовника та постійне удосконалення виробни-

чих процесів Сампо Розенлев ЛТД є ключовими принципами успіху ком-

панії на ринку України.  

Компанія «Сесвандерхаве – Україна» на українсь-

кому ринку насіння є провідною серед західноєвро-

пейських виробників насіння цукрових буряків. Підт-

вердженням чого є реалізація щорічно сотні тисяч 

посівних одиниць. В Україні представлена предста-

вництвом ТОВ «Сесвандерхаве - Україна» із надсучасним насіннєвим 

заводом в с. Гоголів Броварського району Київської області.  

Селекційно-насіннєва компанія, одна з перших компаній у світі, яка 

має повний цикл виробництва насіння цукрового буряку, включаючи на-

укові дослідження, селекцію, насінництво та переробку. Сьогодні компа-

нія проводить дослідження лише з цукровим буряком з максимальним 

поєднанням ресурсів та нових технологій. Це єдина компанія, що на 

100% фокусується на створенні гібридів цукрового буряку.  

Сучасний насіннєвий завод ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» викорис- 
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товує сировину, вирощену як в Україні, так і імпортовану. Насіння повні-

стю відповідає стандартам за посівними якостями.  

Провідна компанія, яка, як результат хорошої інтерпретації потреб 

ринку, дослідження та розробки, забезпечує стабільний внесок у виро-

щуванні цукрових буряків в Україні. Підтвердженням чого, є те, що на-

ша країна залишається у числі найбільших бурякосійних країн світу, не-

зважаючи на скорочення площ під цукровими буряками за останні роки.  

Всесвітньовідома селекційно-насіннєва компанія «Рійк Цваан» поча-

ла свою діяльність в Україні у 1998 році, а в 2000 - ві-

дкрила дочірнє підприємство ТОВ «Рійк Цваан Украї-

на». Сьогодні – це міжнародна компанія, що займа-

ється селекцією та насінництвом овочевих культур, 

зосереджена на розробці високоякісних сортів і гібри-

дів для підприємств, які професійно займаються ово-

чівництвом. Насіння компанії призначене для промислового вирощу-

вання в закритому та відкритому ґрунті.  

«Рійк Цваан» має 10 великих селекційних станцій, які розміщені в 

різних кліматичних зонах світу та входить у п'ятірку провідних світових 

компаній, що спеціалізуються на селекції і насінництві овочів. 

ТОВ «Рійк Цваан Україна» - це: лідер на ринку насіння овочів; висо-

коякісний сервіс і технологічна підтримка виробників; великий асорти-

мент насіння овочів; сучасні технології виробництва овочів адаптовані 

до різних ґрунтово-кліматичних і господарських умов; співпраця з голов-

ними учасниками овочевого ринку (виробниками, переробними підпри-

ємствами, оптова та роздрібна торгівля); навчання та обмін досвідом 

на міжнародному рівні.  
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14-17 жовтня в м. Брюссель відбулося щорічне засідання Генераль-

ної Асамблеї Європейської Насіннєвої Асоціації (ESA).  

ESA сприяє тісному співробітництву між національними і регіональ-

ними асоціаціями, а також представляє інтереси насіннєвої галузі в та-

ких міжурядових організаціях, як OECD, UPOV, ISTA, WIPO та інших.  

Враховуючи, що українська зовнішня політика націлена на широку 

взаємодію з різними іноземними партнерами, актуальним є і розбудова 

стратегічних партнерських відносин між членами ESA в рамках органі-

зованої, ініціативної співпраці.  

"Для України важлива позитивна динаміка у відносинах не лише з 

традиційними «глобальними гравцями», а й з новими світовими та регі-

ональними лідерами. Дипломатична карта України є досить широкою, і 

ми бачимо реальні перспективи по всіх цих напрямках, тому повинні 

приділяти більш предметну увагу подальшому закріпленню позицій 

України на світових ринках», - наголошує Виконавчий директор В. Ха-

джиматов.  

 

Насіннєва асоціація України планує провести конференцію на тему: 

“Перспективи розвитку насіннєвої галузі України як складової інтегра-

ційних процесів світової економіки”.  

Захід планується провести на початку 2013 року. 

Мета: визначити сучасний стан інвестиційного процесу в Україні, 

особливостей здійснення його в аграрному секторі економіки та запро-

понувати шляхи його оптимізації. 

Учасники: компанії – члени Насіннєвої асоціації України, представ-

ники аграрного бізнесу,  представники Міністерства аграрної політики 

та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства 
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Робочий візит Виконавчого директора Валерія 

Хаджиматова до Брюсселю. 

14-17 жовтня 

2012 року 

Анонс Перша міжнародна конференція на тему: «Перспективи 

розвитку насіннєвої галузі України як складової інтеграційних 

процесів світової економіки» 



України, наукових і державних установ, представники рейтингових еко-

номічних і аграрних ЗМІ, всього близько 70 чоловік. 

До участі у дебатах будуть також запрошені: Радник Президента 

України з аграрних питань Слаута Віктор, Міністр аграрної політики та 

продовольства України Микола Присяжнюк, Голова Державної ветери-

нарної та фітосанітарної служби України Горжеєв Володимир, Голова 

Державної інспекції сільського господарства України Вашешніков Мико-

ла,  Генеральний секретар ESA  Гарліч Фон Ессен, Генеральний секре-

тар ISF Марсель Бруінс, Президент USUBC Морган Вільямс, Радник 

правління ПАТ «КредіАгріколь Банк» Жан-Жак Ерве,  Директор Францу-

зької насіннєвої асоціації Ерік Деврон, радник Міністра аграрної політи-

ки та продовольства Анрі Барнабо, представники посольства Франції в 

Україні та інші. 

13 жовтня виповнилося 19 років з 

дня заснування компанії «Ерідон». 

“Ерідон” - це провідна компанія в 

українському агробізнесі. 

Основною сферою діяльності компанії, заснованої в 1993 році, є 

продаж усіх необхідних засобів виробництва для сільського господарст-

ва: 

·        засобів захисту рослин 

·        насіння польових культур 

·        мінеральних добрив 

Представництва та мережа регіональних складів компанії представ-

лені по всій території України. Обслуговування господарств проводять 

висококваліфіковані спеціалісти, які надають консультації щодо різних 

аспектів технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

З компанією співпрацює понад 5 000 господарств та, згідно аналізу 

ринку – «Ерідон» є найбільшою компанією на території України з дис-

трибуції засобів захисту рослин, імпортного насіння та добрив. А дотри- 
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Новини від членів Асоціації 

19 років з дня заснування компанії «Ерідон» 



мання взятих на себе зобов’язань, широкий асортимент продукції та 

ефективність логістики дозволяють їм щороку розширювати клієнтську 

базу. 

Протягом 19 років компанія «Ерідон» намагається збагачувати украї-

нські аграрні традиції, доповнюючи їх провідним європейським досві-

дом та високою якістю сільськогосподарської продукції на усіх етапах її 

виробництва.  

http://www.eridon.ua/ 

В Групу компаній Сервіс-Агрохолдинг увійшли ком-

панії: 

ТОВ "Сервіс- Агроцентр"(5 представництв) 

ТОВ " Сервісагро-Київ"(3 представництв) 

ТОВ "Сервісагро-Полтава"(1 представництво) 

ТОВ "Сервісагро-Полтава-Плюс" 

ТОВ "Сервіс-АгроТех" 

ТОВ "Сервісагро-Житомир" 

ТОВ "Сервісагро-Умань" (3 представництва) 

ТОВ «Сервісагро-Південь» 

ТОВ «Сервісагро-Захід» 

ТОВ «Серві-Агромаркет» 

ТОВ «САЦ-Транс» 

Метою створення Холдингу стало прийняття рішення директорами 

Групи компаній щодо підвищення рівня якості роботи, умов праці та по-

ширення єдиних корпоративних стандартів між Групою компаній.  

Це рішення дозволило об’єднати компанії та  створити прозорі від-

носини між її учасниками, покращити рівень обслуговування клієнтів. 

Група компаній Сервіс-Агрохолдинг позиціонується, як Група компа-

ній, що працює над єдиною метою: забезпечення аграріїв найкращими 

продуктами(засобами захисту рослин, мінеральними добривами, посів-

ними культурами, сільгосптехнікою), Холдинг  активно впливає на роз-

виток агропромислового комплексу в Україні та підвищує стандарти ро-

боти на ринку. 

Група компаній  Сервіс-Агрохолдинг  обслуговує  як  великі  агрохол- 
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Сервіс-Агрохолдинг  



динги, так і невеликі фермерські господарства. 

Діяльність Групи компаній Сервіс-Агрохолдинг чітко розмежована на 

5 головних напрямки: 

- Постачання та організація продажу засобів захисту рослин; 

- Постачання та організація продажу посівного насіння; 

- Постачання та організація продажу мінеральних добрив; 

- Постачання та організація продажу сільгосптехніки, запчастин до 

сільгосптехніки. 

- Вирощування технічних культур 

Засоби захисту рослин: Група компаній Сервіс-Агрохолдинг є офі-

ційним дистриб’ютором світових лідерів виробників засобів захисту рос-

лин: «БАЙЕР», «БАСФ», «СИНГЕНТА», «Мактешим-Аган», «НУФАРМ», 

«ДЮПОН», «САММІТ-АГРО», «КЕМТУРА», «Август-Україна, «Нертус», 

«Кемінова», «Доу Агро», «Аріста», «ФМС». 

Посівний матеріал: Група  компаній Сервіс-Агрохолдинг є офіційним  

дистриб’ютором світових лідерів виробників посівного насіння:  

«Піонер»,  «Євраліс», «Сингента», «Монсанто» , «Майсадур». 

Мінеральні добрива: Позакореневе живлення («АДОБ», 

«НУТРІВАНТ», «ІНТЕРМАГ»). 

Традиційні добрива українського та російського виробництва. 

Сільгосптехніка: ТОВ «Сервіс-Тех» є дистриб’ютором сільгосптехні-

ки «John Deer», «Farmet», «Kverneland Group». 

http://servis-agro.com.ua/ 

Андреас Неокле-

ус енд Ко спеціа-

лізується на представництві клієнтів в комплексних транзакціях та вирі-

шенні складних юридичних питань. Команда компанії є гнучкою та за-

звичай формується з юристів різних практик та юрисдикцій, що дозво-

ляє здійснювати обмін ноу-хау та міжнародним досвідом для надання 

клієнтам послуг з оптимальним поєднанням професіоналізму та знань.  

Головний офіс компанії знаходиться у місті Лімассол (Кіпр). Фірма 

також вважається однією із провідних як на Кіпрі, так і в країнах Центра-

льної та Східної Європи.  
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Андреас Неоклеус енд Ко було створено 1965 року її керуючим пар-

тнером Андреасом Неоклеусом. Фірма постійно розвивається, що відо-

бражає розвиток Кіпру як регіонального торгового центру з можливос-

тями, що відповідають будь-якому бізнес центру. Вона стала провідною 

юридичною фірмою на Кіпрі та в Східній Європі. Здійснюючи діяльність 

через офіси в таких містах, як Лімассол, Нікосія, Пафос, Москва, Прага, 

Київ, Будапешт, Брюссель, Севастополь, Париж та Пекін, Neocleous є 

справді європейською компанією. У кожному офісі працюють місцеві 

юристи, які надають послуги клієнтам, що займаються бізнесом та інве-

стуванням, а також послуги урядовим установам стосовно багатьох 

юридичних питань, включаючи всі аспекти корпоративного та господар-

ського права, міжнародних фінансових транзакцій, фінансування, арбіт-

ражу та судової практики, банківського права, спільної діяльності, аге-

нтських відносин, природних ресурсів та природокористування, а також 

морського права.  

Представництво у Києві було відкрито у 1997 році. Офіс Андреас 

Неоклеус енд Ко, що надає весь спектр юридичних послуг, відчинив 

свої двері у 2006 році. Neocleous Україна спеціалізується на судових (в 

тому числі податкових) спорах, податковому праві та міжнародному по-

датковому структуруванні, корпоративному праві та злиттях і поглинан-

нях, нафті й газі, природних ресурсах та природокористуванні, нерухо-

мості, арбітражній та судовій практиці, банківському та фінансовому 

праві.  

Компанія надає послуги міжнародним клієнтам стосовно їх інозем-

них інвестицій в Україні та здійснює юридичне забезпечення діяльності 

їх місцевих компаній в Україні. Офіс здійснює представництво клієнтів у 

таких галузях, як аграрний бізнес та харчова промисловість, банківсь-

кий та фінансовий сектори, нерухомість, природні ресурси та природо-

користування тощо. 

Основні послуги: арбітражна та судова практика, податкове право та 

міжнародне податкове структурування, злиття та поглинання, природні 

ресурси та природокористування, корпоративні реструктуризації, спіль-

на діяльність, набуття та відчуження нерухомості, будівництво нерухо-

мості, фінансування нерухомості, антимонопольне право. 

http://neocleous.com.ua/  
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В поточному році компанія "Sampo 

Rosenlew" ввела деякі нововведен-

ня в конструктив селекційний ком-

байн SR 2010  

Була модернізована конструкція технологічного процесу системи 

аналізу зерна (функції зважування, вимірювання вологості, відбору 

проб), що полегшило експлуатацію і спростило обслуговування даного 

вузла. 

Також, впроваджена система зменшення габаритної висоти для тра-

нспортування (складання переднього мосту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. sampo.ua 
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Компанія ТОВ «Агроскоп Україна» є одним з най-

більш успішних, професійних та динамічних імпо-

ртерів та дистрибуторів засобів захисту рослин, 

насіння та систем живлення рослин в Україні, що 

має розгалужену систему дистрибуції по всій Україні. Надаючи ферме-

рам підтримку у виробництві та прийнятті маркетингових рішень, вико-

ристовуючи продукти аграрного інтелекту ТОВ “Агроскоп Україна” заро-

била бездоганну репутацію серед своїх клієнтів.  Сільгоспвиробники по 

всій Україні відзначають компанію за вклад у покращення ефективності 

сільськогосподарських культур, визнають досвідченим та надійним пар-

тнером у веденні бізнесу.  Для фермерів в офісах та на полях працює 

47 агрономів-консультантів компанії, які супроводжують поставки про-

дукції наданням технологічних консультацій виробникам протягом всьо-

го періоду вирощування врожаю та сприяють кінцевій реалізації товар-

ного зерна. 

Професійно розробляти і впроваджувати ефективні рішення та інно-

вації в технології сільськогосподарського виробництва, підвищувати 

економічні можливості сільськогосподарських виробників шляхом підт-

римки господарських рішень технологіями аграрного інтелекту та тим 

самим сприяти прогресивному розвитку аграрно-промислового сектору 

економіки України – ось основні постулати місії компанії ТОВ «Агроскоп 

Україна». 

Маючи партнерські відносини з ТОВ «Агроскоп Україна» сільгоспви-

робники можуть бути впевнені у високій якості отриманої продукції, так 

як компанія співпрацює з усіма відомими провідними виробниками на-

сіння, ЗЗР та ПКП, чиї імена є гарантією якості. Серед них: Bayer, 

BASF, Syngenta DuPont, Pioneer, Limagrain , Kishkun, Saatbau Linz, 

Maїsadour Semences, Agroselect, Monsanto, Betaseed, SesVanderHave, 

ProFert, BeckerUnderWood, TradeCorp , Valagro, та інші. 

Досягнення ТОВ «Агроскоп Україна» за 10 років: 

- понад 1000 постійно співпрацюючих партнерів – сільгоспвиробни-

ків по всій Україні; 

- більш 3 млн.га в обробітку діючих партнерів – сільгоспвиробників; 
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- співпраця з 30 найбільшими агрохолдингами країни; 

- приріст обсягу дистрибуції на 65% за останні 3 роки; 

- 43 регіональних представника агронома-консультанта по всій тери-

торії України; 

- 7 сертифікованих складів; 

- власний парк автотранспорту, здійснення доставки за 24 години; 

- товарний портфель компанії містить понад 20 ексклюзивних проду-

ктів. 

ТОВ «Агроскоп Україна» постійно розвивається та впроваджує нові 

рішення для партнерів сільгоспвиробників.  Вже зараз компанія пропо-

нує своїм клієнтам не тільки продукцію від визнаних виробників, а й ви-

сокоякісні юридичні та консультаційні послуги, послуги у сфері маркети-

нгу сільськогосподарської продукції, пропонує партнерам огляди товар-

ного ринку сільськогосподарської продукції.  

У 2013 – 2015 роках ТОВ «Агроскоп Україна» продовжить свій роз-

виток як лідер дистрибуції у сільськогосподарському комплексі України, 

сприяючи ефективному розвитку аграрного сектору країни на благо су-

часних та майбутніх поколінь.  

http://agroscop.com.ua/ 

 

Наприкінці 2011 року ми розпочали працю в новій 

сфері діяльності, а саме дистрибуція сільськогос-

подарської техніки. Першим нашим партером ста-

ла французька компанія «Quivogne», яка є одним 

з передових виробників причіпної сільськогосподарської техніки в Захід-

ній Європі, виготовляючи повний спектр продукції, яка повністю відпові-

дає потребам сучасного раціонального і ефективного агробізнесу. 

На початку листопада 2012 року ми підписали дилерську угоду з 

провідним виробником обприскувачів ― компанією «Hardi», техніка і 

комплектуючі якої добре відомі як у всьому світі так і теренах України.  

Зараз спеціалісти «Спектр-Агро»  працюють над розширенням асор-

тименту товарів власної торгової марки  мікродобрив «Спектрум»
ТМ

.  
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І вже в 2013 році на ринку буде представлено новий продукт –  кон-

диціонер води для приготування робочих розчинів у баках оприскувачів 

Спектрум EASI-MIX, а в 2014 році ще 4 продукти торгової марки 

«Спектрум»ТМ для позакореневого підживлення.  

http://www.spectr-agro.com/ 

Французька група «Маїсадур Семанс» — найбільший 

виробник насіння кукурудзи в Європейському Союзі. 

Компанія має в своєму розпорядженні науко-

во-дослідні та селекційні центри, щорічно представля-

ючи до 30-ти нових гібридів. 

Групу «Маїсадур Семанс» організували виробники 

сільськогосподарської продукції в 30-х роках минулого 

століття. На сьогодні компанія об'єднує кілька тисяч фермерських гос-

подарств, має власні поля, складські та логістичні об'єкти, птахофабри-

ки, харчові виробництва і магазини. 

Група «Маїсадур» - лідер серед виробників зерна в Європі із загаль-

ним товарообігом 10 млн. тонн. Групі належить 106 станцій зі збору, 

складування та сушіння зерна. 

У листопаді 2007 р. компанія «Маїсадур Се-

манс» вирішила створити товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Маїсадур Семанс Украї-

на». «Маїсадур Семанс Україна» — частина коо-

перативної групи «Маїсадур» (Франція), створеної 

ще в 1936 р. Компанію «Маїсадур Семанс Україна» створено для поши-

рення діяльності на Східну Європу. Пріоритетними напрямами діяльно-

сті є вирощування зернових і технічних культур, а також торгівля насін-

ням. 

Основне завдання «Маїсадур Семанс Україна» — пропонувати гіб-

риди, адаптовані в агрономії, створені з урахуванням кліматичних умов 

фунту, які сприятимуть оптимізації економічних показників. 

Відмінною особливістю підприємства є унікальне обладнання та тех-

нології, що забезпечують високу якість вироблюваного насіннєвого ма-

теріалу. Навіть якщо ми будемо порівнювати з  існуючими європейськи- 
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ми аналогами, то саме завод, збудова-

ний компанією «Маїсадур Семанс Украї-

на» в с. Могилів Дніпропетровської об-

ласті, є найсучаснішим. Будівництво за-

воду розпочалося 14 липня 2009 p., а 

введення в експлуатацію — в кінці серп-

ня 2010 р. 

Завод обладнано найсучаснішим устаткуванням виробництва Німеч-

чини, Франції, Італії та США. Всі українські майбутні керівники заводу 

здобули освіту з технології виробництва на заводах MAISADOUR у 

Франції. На сьогодні «Маїсадур Семанс» має три заводи — два у Фран-

ції й один в Іспанії. Четверте ж підприємство було вирішено побудувати 

саме в Україні. Проект заводу в с. Могилів продумано таким чином, щоб 

увесь комплекс переробки кукурудзи та соняшнику виконувався майже 

без втрат часу і не приводив до забру-

днення навколишнього середовища. 

ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» є 

об'єднувальною ланкою між ферме-

ром і науковими технологіями. Наші 

гібриди адаптовані до будь-яких кліма-

тичних умов завдяки постійному відно-

вленню генетичного матеріалу з вико-

ристанням новітніх технологій. Так само як це відбувається у Франції, 

виробництво нашого насіння здійснюється у співпраці з фермерами 

України з чітким дотриманням стандартів якості MAISADOUR. 

Усе насіння має необхідні українські та міжнародні сертифікати, що 

відповідає потребам українського ринку, а особливо вимогам для екс-

порту продукції на ринки Білорусі, Ро-

сії та ще 27-ми країн Європейського 

Союзу. 

 

 

 

 

http://www.maisadour-semences.fr/ua/index.php  
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