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Landkom International

� Компанія Landkom
International заснована у 
2007 році.

� Основною сферою 
діяльності є вирощування 
зернових та олійних культур зернових та олійних культур 
для їх подальшого 
використання, як у харчовій 
промисловості, так і для 
виробництва біопалива.



Landkom International

� В січні 2012 року Landkom
International PLC 100% 
ввійшов в Alpcot Agro, 
шведське Товаристово з 
обмеженою 
відповідальністю, відповідальністю, 
засноване в 2006 році.

� З 19 жовтня 2009 року акції 
Компанії Alpcot Agro 
реалізуються на біржі 
NASDAQ OMX First North в 
Стокгольмі



Земельний банк

� Landkom International 
орендує землі у:

� Львівській,
� Івано-Франківській,
� Тернопільській,
� Житомирській,

� Landkom UA

LVIV

14 001 hа

� Житомирській,
� Хмельницькій,
� Рівненській областях та
� АР Крим.

1

Farm base

ZHYTOMYR

6 363 hа

IVANO-

FRANKIVSK

4 149 hа

TERNOPIL

6 858 hа

KHMELNYTSKYI

1 254 hа

Total

LANDKOM UA

32 625 hа

UKRAINE



Технології

� Компанія застосовує передові 
світові технології виробництва 
сільськогосподарської 
продукції.

� Компанія широко використовує 
новітні технології п`яти та 
семипільної системи обробітку семипільної системи обробітку 
сільськогосподарських земель
та переходить до технології
мінімального обробітку ґрунту.

� Landkom дотримується 
відповідності техніки, 
обладнання і матеріалів 
державним та світовим 
стандартам; проводить 
необхідне оновлення у 
необхідних сферах.



Культури

� Landkom вирощує такі 
культури:

� пшениця,
� ріпак,
� ячмінь,
� кукурудза,
� соя,
� соняшник,
� гречка,
� гірчиця.



Біопаливо

� У  с.Добросин, 
Жовківського
району 
налагоджене 
виробництво 
налагоджене 
виробництво 
паливних брикетів.

� У планах 
підприємства 
виробництво 
пілетів, біодизелю.



Сертифікація сталості 
біопаливної сировини

� 12.07.2011 Компанія 
отримала сертифікат 
ISCC, котрий діє 
протягом року, по 
вирощуванню ріпаку вирощуванню ріпаку 

� В травні 2012 року 
пройдено повторну 
аудиторську перевірку 
щодо подовження дії 
сертифікації



Чому сертифікація сталості? 

� Відкритий ринок збуту в країнах ЄС
� Німеччина, Польща, країни
Прибалтики вже зараз 100% 
вимагають наявність сертифікатувимагають наявність сертифікату

сталості для експорту біомаси
� Збільшення вартості сертифікованої

продукції

� Підвищення попиту на продукцію



Основні проблеми при 
проходженні сертифікації

� Відсутність порядку, процедури проходження сертифікації, 
розробленої на державній мові

� Відсутність паперових карт полів в окремих регіонах;
� Брак повної і достовірної первинної інформації стосовно 

розпаювання земель
� Перервання зв’язку між організаціями, які власне проводили � Перервання зв’язку між організаціями, які власне проводили 

розпаювання

� Відсутність вільного доступу до електронних карт полів, (а в деяких
випадках відсутність самих електронних карт

� Проблема забезпечення всіх власників земельних ділянок

державними актами нового зразка
� Відсутність агро-хімічних паспортів



Зовнішня підтримка

� Забезпечити (створити) акредитований орган з сертифікації в Україні
� Забезпечити проведення інвентаризації земельних ділянок (часток, паїв), як 

у приватній, так і державній власності, на рівні держави
� Прискорити процес видачі державних актів нового зразка
� Забезпечити повноту відомостей про всі земельні ділянки; 
� Забезпечити застосування єдиної системи просторових координат та 

системи ідентифікації земельних ділянок; системи ідентифікації земельних ділянок; 
� Забезпечити запровадження єдиної системи земельно-кадастрової 

інформації та її достовірності.
� Прискорити формування повної автоматизованої системи земкадастру (дані 

про власників, межі всіх ділянок, цільове призначення, якість земель тощо)
� Забезпечити земельне законодавство чіткими і прозорими законами та 

нормавно-правовими документами, 
� Забезпечити врегулювання порядку ведення земельного кадастру
� Забезпечити якісне і вчасне розроблення Кабінетом Міністрів та 

Держземагенством порядків і положень передбачених ЗУ «Про Державний
Земельний Кадастр»



Дякую за увагу!
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