
 

Від  02.01.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

У рамках механiзму Ради експортерiв та iнвесторiв при МЗС України 
пропонуємо для використання в роботі пiдготовлену Посольством України в 
Алжирськiй Народнiй Демократичнiй Республiцi довiдку щодо сучасного ринку 
зернових в Алжирi 

За iнформацiєю Мiнiстерства сiльського господарства Алжиру, нацiональне 
виробництво зернових у перiод 2017-2018 pp. досягло рекордного рiвня – понад 6 
млн. тонн. У разi сприятливих клiматичних умов, планується збiльшити збiр зерна 
до рiвня 9 млн. тонн протягом сезону 2018-2019 pp. 

Алжир обiймає третє мiсце серед найбiльших свiтових iмпортерiв зернових, 
поступаючись Єгипту та Iндонезiї (за рейтингом американського видання 
«АgrоСhаrt»). 

Iмпорт лише пшеницi м'яких сортiв складає близько 7 млн. тонн на рiк. За 10 
мiсяцiв 2018 р. вартiсть iмпорту зернових, круп та борошна склала 2,61 млрд. дол. 
США, що становить 36% вартостi всього iмпорту харчових продуктiв. Зростання 
вартостi iмпорту товарiв цiєї групи до аналогiчного перiоду минулого року склало 
340 млн. доларiв США (+15%). 

Уряд Алжиру вживає заходiв для збiльшення власного виробництва зернових та 
зменшення iмпортозалежностi. Мiнiстерство сiльського господарства Алжиру 
планує збiльшити кiлькiсть оброблюваних земель з 263 000 га до  600 000 га, а 
також увести в експлуатацiю 125 000 га земель для вирощування бобових культур, 
зокрема, сочевицi та нуту. Мiнiстерство сiльського господарства проводить 
полiтику передачi землi в користування тим пiдприємствам, якi змогли «довести» 
свою професiйну спроможнiсть. Здiйснюються заходи з посилення державно-
приватного партнерства – 17 фермерських господарств, що опинились у кризовiй 
ситуацiї, отримують державну допомогу для вiдновлення виробництва. Численнi 
фермерськi господарства отримують на пiльгових умовах насiння, добрива тощо. 

Крiм того, в рамках державної полiтики забезпечення населення зерновими, 
Алжир провiв переговори з РФ щодо можливостi поставок пшеницi м'яких сортiв, 
якi досі постачаються головним чином з Францiї (4,3 млн. тонн протягом сезону 
2017-2018 pp.). 

За попереднiми оцiнками, росiйське зерно буде дешевше від французького на 5-20 
доларiв США за тонну, хоча якiсть росiйського зерна, зокрема показник 
враженостi комахами, не вiдповiдає вимогам алжирських санiтарних служб. 
Очiкується, що перша партiя 40 тонн зерна росiйського походження прибуде до 
Алжиру на початку 2019 р. для проведення тестiв та аналiзу якостi. 

Алжир в коротко- i середньостроковiй перспективi продовжуватиме iмпортувати 
великi обсяги зернових i готовий до пом'якшення вимог щодо їхньої якостi. 

Налагодження спiвробiтництва з експортерами належить до компетенцiї 
Державної алжирської компанiї iз закупiвлi зернових – «Office Algérien 
Interprofessionnel des Céréales» (iнтернет сайт: http://oaic-office.com/). 

У разi зацiкавленостi у встановленнi двостороннiх контактiв рекомендуємо 
звертатися до Державної алжирської компанiї iз закупiвлi зернових – «Office 



Algérien Interprofessionnel des Céréales» (iнтернет сайт: http://oaic-office.com/) 

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:  

(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua 

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери 

 

Алжирська компанiя «SАLD» пропонує для експорту в Україну миючi засоби 
та iншi товари 

Каталог продукцiї - - на сайті підприємства (https://sald-dz.com/) 

Єгипетська компанiя «Yоussеf For Multi Investments» має на меті 
встановлення прямого бізнес-контакту з українськими експортерами 
переробного чавуну та компанiями, якi реалiзують брухт сталевих листiв 

Директор компанії М.Йосеф, email: youssefintl@hotmail.com 

 

Єгипетська компанiя «Наggаg-Вrоthеrs» (НАGВRОS) прагне налагодити 
співпрацю з українськими експортерами тирси та подрiбненої деревної 
сировини бiлого кольору 

Технічні параметри продукції: вологiсть – 15-25%, довжина – до 30 см,   обсяг – 3 
т щомiсячно. 

Контактнi данi: м. Порт-Саїд (Port Said), P.O.Box 678, 4 Abd El Slam Aref & El 
Gomhouria St, Makkah Tower.  

Директор компанії В.Хаггаг, tel: + 20 (066) 3208600 , Fax:+ 20 (066) 3208329; 

wael.haggag@haggag-brothers.com. 

 

Компанiя «The Golden Pineapple S.А» пропонує ананаси походженням з Коста-
Рики 

Контакти: 

Менеджер – William Umafia 

Моб. тел. +506-8521-4845 

Email: infо@gоldеnрinеаррlе.со.business 

www.goldenpineapple.co. business – Corporate Site 

www.freshfruit.co.business – Commercial Site 

Whats App Only Phone: +561.623.9313 West Palm Beach Fl. 

 

Південноафриканська компанiя «FLООКВURGН TRADING» шукає партнерiв 
в Українi щодо постачання рослинної олiї на ринки країн Африки 

У разi зацiкавленостi просимо звертатися безпосередньо до компанiї: 

142 Deodar Street Pomona - Kempton Park, Johannesburg 

The Republic of South Africa 

Контактна особа: A.D.Sabra, тел.: +27826060990 e-mail: sabra@ibtsa.co.za 

 

Турецъка компанiя «Маkfеn Маkinа Кim. Іns. Muh. San.ve Tic. Ltd. Sti.» 
(www.makfen.com) шукає потенцiйних українських партнерiв для реалiзацiї 
спiльних проектiв у секторi виробництва промислового обладнання. 



Компанiя «Макфен» спецiалiзується на виробництвi та монтажi високоякiсного 
технологiчного устаткування для харчової, фармацевтичної, нафтохiмiчної та 
хiмiчної промисловостi. 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Цінові дослідження 

Послуги у сфері державних закупівель 

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання 

Послуги юридичного характеру 

Візова підтримка 

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову 

Рекламна та PR-підтримка бізнесу 

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику Сумської 
ТПП «Ділові новини» 

 
Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739 
 е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua 

З повагою, Сумська ТПП 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php
http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php
http://cci.sumy.ua/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



