
 

ПОВНОПРАВНА УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ НАСІННЯМ 

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

                

 

Компанія SESVANDERHAVE (Бельгія) – головний виробник насіння цукрового буряку у світі. Завдяки 

найкращій генетиці буряку та створенню високопродуктивних гібридів ми вже багато років надійно 

посідаємо лідируючі позиції в світі, зокрема в Україні. 

Лідерство SESVANDERHAVE обумовлене багатьма чинниками, серед яких найкраща якість насіння, 

передова генетика, неперевершені досягнення в молекулярній біології, унікальна технологія заводської 

підготовки насіння, регіональна адаптованість гібридів, найвищі показники урожайності, цукристості, 

рентабельності та інше.  

Також компанія SESVANDERHAVE є єдиною провідною селекційною компанією, яка змогла організувати 

та протягом останнього десятиріччя продовжує успішно вирощувати насіння (сировину) цукрових 

буряків в Україні з батьківського матеріалу, отриманого з Бельгії. Займаючись цією справою, Компанія 

ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» досягла неймовірних успіхів щодо якості вирощеного насіння цукрових 

буряків. Даний факт не залишився поза увагою розвинутих країн, які входять до складу Організації 

Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) або мовою оригіналу Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD). 



Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – міжнародна організація, яка об’єднує 35 

найбільш економічно розвинених країн світу – більшість держав Європейського союзу, США, Австралія, 

Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена у Парижі (Франція).  

Штаб-квартира Організації Економічного співробітництва та розвитку в Парижі (Франція) 

 

 

ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), у 

рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів. Іншими словами, ОЕСР – це товариство «багатих» 

країн, які поділяють спільні ідеї. Його країни-члени виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей та 

послуг. Головною вимогою є якість кінцевого продукту та дотримання принципів ринкової економіки і 

демократичного плюралізму. 

Дискусії, які виникають в надрах ОЕСР, приводять до угод між урядами країн щодо застосування єдиних 

«правил гри» в питаннях міжнародного співробітництва. Таким чином, задля повноцінної участі в 

міжнародній торгівлі необхідно бути членом Організації Економічного Співробітництва та Розвитку і мати 

необхідну законодавчу базу в Україні, яка відповідає європейському зразку. 

Рухаючись в даному напрямку, завдяки високій якості насіння цукрового буряку селекції SESVanderHave, 

яке вирощується та обробляється в Україні, 31 січня 2018 р. на засіданні країн-членів учасників Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі було отримано дозвіл повноправно брати 

участь в міжнародній торгівлі насінням цукрових та кормових буряків.  

Даний факт слугує підтвердженням щодо якості продукту компанії ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна», яка є 

єдиною провідною селекційною компанією, яка змогла організувати та протягом останнього 

десятиріччя продовжує успішно вирощувати насіння (сировину) цукрових буряків в Україні. 



      

    

Компанія ТОВ “СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» є головним ініціатором розширення участі України у Схемах 

сортової сертифікації ОЕСР, зокрема Схемі по насінню цукрового та кормового буряків, призначеного для 

міжнародної торгівлі.  

Вже багато років поспіль ми звертались до Міністерства Аграрної політики та продовольства з листами 

щодо активізації дій стосовно розширення участі України у схемах сортової сертифікації насіння OECD. 

                Лист від 01.10.2013 р.                                                                                      Лист від 16.12.2014 р. 

                            



                                                                                        Лист від 04.01.2016 р. 

                            

Також до листування був залучений Голова Бізнес Клубу Бельгії, Нідерландів та Люксембургу 

Лист від 28.03.2016 р. 

   

 



Велику роль в активізації дій щодо розширення участі України у схемах сортової сертифікації насіння OECD 

зіграла Насіннєва Асоціація України, яка також неодноразово штурмувала це питання. 

                      Лист від 28.03.2016 р.                                                                            Лист від 28.03.2016 р. 

                                

                          

Дякуючи усім без виключення, хто приймав активну участь у цьому процесі, Україні все ж таки надали 

дозвіл повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насінням цукрових та кормових буряків. Дана 

подія відбулась 31 січня 2018 р. на засіданні країн-членів учасників Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі. 



Для того, щоб розпочати безпосередній експорт, необхідно розширити (законодавчо затвердити) участь 

України у Схемах сортової сертифікації ОЕСР, зокрема Схемі по насінню цукрового та кормового буряків, 

призначеного для міжнародної торгівлі. Функції розробника законопроекту покладено на Міністерство 

Аграрної політики та продовольства України.  

Станом на 16.08.2018 р. Міністерство Аграрної політики та продовольства України отримало від Організації 

Економічного Співробітництва та Розвитку офіційні Схеми міжнародної торгівлі насінням цукрових та 

кормових буряків. Дані Схеми вже перекладені з мови оригіналу на Українську мову. Враховуючи 

специфіку законотворчого процесу, після офіційного перекладу Схем міжнародної торгівлі насінням 

цукрових та кормових буряків, Мінагрополітики передає законопроект «Про приєднання до Схем 

міжнародної торгівлі насінням цукрових та кормових буряків» до Міністерства Зовнішніх Справ України та 

Президенту України на узгодження. Погоджений законопроект подається Президентом до Верховної Ради 

України. У разі прийняття Закону України «Про приєднання до Схем міжнародної торгівлі насінням 

цукрових та кормових буряків» виникає необхідність в Методиці польового інспектування. Також для 

виходу на ринки інших країн необхідна наявність лабораторії якості дражованого насіння цукрових буряків 

за стандартами ISTA та наявність органу, який би засвідчував відповідність сортів посівного матеріалу та 

видавав Сертифікат OECD. 

До речі, Згідно із Законом України «Про насіння і садивний матеріал» визначено, що перевірка показників 

у міжнародних сертифікатах ISTA та OECD при імпорті не здійснюється. Тобто дані сертифікати визнаються 

Україною. 

Ще багато роботи попереду, щоб досягти кінцевої мети – вийти на зовнішні ринки, в першу чергу 

європейські. Але це вже робота законотворча. Якість насіння цукрового буряку, яке вирощується та 

обробляється єдиною компанією в Україні (ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна») вже на високому 

європейському рівні і визнана країнами-членами Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 

(ОЕСР) або мовою оригіналу Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

 

 

 

 

 



 

 


