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Посіяти і зібрати
Льон олійний використовують 

у різних галузях промисловості. 
Він має фітосанітарні власти-
вості, є хорошим попередником 
для більшості культур. «Кожно-
му господарству потрібно, щоб у 
структурі посівів льон займав до 
20%,  – запевняє Ігор Брагинець, 
генеральний директор компанії 
«Альфа-Агро», який уже шість 
років займається насінництвом 
льону.  – Наша компанія щоріч-
но сіє його 200–300 гектарів  –  
це 15–20% усіх посівів. Ми звер-
нули увагу на посухостійкий 
льон, який ідеальний як страхо-
ва культура для озимих зернових 
та олійних. Цього року на різ-
них полях ми, через різний час 
сівби, мали врожайність від 10  
до 18 центнерів».

Є технології безвідходного 
використання льону. Однак ри-
нок лляної трести в Україні не-
розвинений, тож агрономи вва-
жають, що вигідніше залишати 
«відходи» на полі.

«Солому з льону використову-
ють мало – на корм худобі вона не 
годиться, бо жорстка. Тому, з огля-
ду на брак органічних добрив, 

її краще приорювати», – ділиться 
досвідом Ігор Брагинець. 

Наприкінці 2000-х україн-
ське льонарство почало відро-
джуватися. Але за останні кіль-
ка років посіви зменшились і 
зупинилися на рівні 55-60 тис. га. 
Торік засіяли 57  тис.  га та зібра-
ли 48 тис. тонн насіння. Згідно з 
інформацією ІА  «АПК-Інформ», 
у 2012-2013  МР обсяги пропози-
ції насіння українського льону  – 
44,5 тис. тонн. 

Льон олійний нині вирощу-
ють переважно на півдні України, 
хоча він може рости в усіх при-
родних зонах країни.

«Наші природні умови дозво-
ляють льону самостійно дозріти 
на стеблі (уже не потрібна ні де-
сикація, ні примусова сушка), 
тому він екологічніший, а це  – 
додаткова перевага на світово-
му ринку»,  – розповідає Микола 
Шкурко, генеральний директор 
ТзОВ «Просвітньо-виробничо-ко-
мерційна фірма «Сяйво». 

Однак у вітчизняному льонар-
стві є суттєва прогалина: недо-
сконала інфраструктура галузі, а 
також те, що українські держстан-
дарти не відповідають світовим .

Середня врожайність льону 
в кліматичних умовах України 
сягає, коли дотримуватися тех-
нології, 20  ц/га. Наявні нинішні 
8–12  ц/га не відповідають по-
тенційним можливостям куль-
тури, і тому аграрії втрачають 
прибутки. Фахівці пояснють їхні 
невдачі з вирощування неви-
багливого льону порушеннями 
технології. Серед типових поми-
лок  – використання сумнівного 
насіння (в Україні процвітає ринок  
фальсифікату).

«Шахраї, яких немало, вида-
ють за елітний або репродукцій-
ний насіннєвий матеріал товар-
ний льон, дещо спускаючи ціну. 
Елітне насіння льону олійного 
коштує 30 тис. грн. за тонну (нор-
ма висіву  – 50  кг/га). Перша ре-
продукція теж недешева – 15 тис. 
Тож аферисти з кожної вкладеної 
гривні отримують більше двох 
гривень прибутку,  – розповідає 
І. Брагинець про підводне камін-
ня льонарства.  – Оскільки льон 
не любить високих репродукцій, 
то аграрій не отримає бажаного 
результату. Тому я завжди на-
голошую на необхідності пере-
вірити походження насіння, а 

w Наталка Пахайчук

своїм клієнтам розповідаю всі 
нюанси технології вирощуван-
ня. Як свідчить практика, якщо 
клієнт буде задоволений резуль-
татом, то і його сусіди прийдуть  
купити моє насіння». 

Нині в Україні льоном займа-
ються переважно малі й середні 
агрофірми. Головні гравці на рин-
ку – південноукраїнські компанії: 
ПСП  «Альфа-Агро», «Аграрник», 
«Росія  СТОВ» (Херсонщина),  
СПК «Зеленоярське», «Оазис» 
(Миколаївська область), «Техно-
проект», «Елана КФК», «Драгмі» 
(АР Крим), ФГ «Сократ», Т-во 
«Банівське», ДП «Известия» (За-

порізька область), ФГ «Анастасія» 
і ТОВ «Агрофармахін» (Дніпропе-
тровщина) та інші.

Льон не потребує великих 
коштів  – він обходиться у 1,3– 
1,5 разу дешевше виробництва  
соняшнику.

«Льон  – це культура для ліни-
вих і розумних,  – запевняє Ігор 
Брагинець.  – Він не потребує 
багато роботи і великих капіта-
ловкладень. Тому наші клієнти  – 
це люди, які вміють рахувати 
гроші. Витрати на гектар  – від 
2500  грн. У собівартості виро-
щування льону олійного левова 
частка  – це витрати за оренду  – 
32% (в середньому 800  грн./га) 
та насіння  – 30% (перша ре-
продукція коштує 750  грн./га). 
Підготовка землі для сівби  –  
10,4% (260 грн./га, зокрема дис-
кування восени  – 160  грн. та 
культивація навесні  – 100  грн.). 
Сівба з коткуванням  – 8,8% 
(220  грн./га); обприскуван-
ня  – 6,8% (170  грн./га: пести-
циди обходяться у 50–70  грн. і 
робота обприскувача 100  грн.), 
збирання  – 12% (300  грн./га). 
Прибуток з одного гектара льо-
ну сягає 3–3,5  тис. гривень.  

В Україні через зростання 
попиту на зовнішніх 

ринках відроджується 
традиція вирощування 

льону олійного
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Продати і переробити
Пропозиція українського на-

сіння льону формується влас-
ним виробництвом, бо імпорт 
практично відсутній. Внутрішнє 
споживання незначне. Більшу 
частину врожаю експортують. 
Основні продукти його перероб-
ки  – це олія й макуха. Згідно з 
інформацією ІА «АПК-Інформ», у 
2011/12  МР обсяги переробки в 
Україні – 11 тис. тонн. 

Хоча популярність льону в світі 
зростає, в Україні його ринок за-
лишається нішовим (0,2% усіх по-
сівів) і займає незначний сегмент 
ринку олійної сировини (0,8% 
посівів олійних). Це пов’язано з 
обмеженістю в Україні збуту як 
насіння льону, так і продуктів  
його переробки. 

«Льон переробляють на кіль-
кох заводах і небагато, бо він є 
експортоорієнтованою культу-

рою, чому сприяють і високі зо-
внішні ціни», – пояснює Юлія Іва-
ницька, аналітик олійного ринку 
ІА «АПК-Інформ». – Близько двох 
третин усього врожаю поставля-
ють на світовий ринок. Обсяги 
внутрішнього ринку олійного 
льону в 2011/12 МР 21 тис. тонн 
при врожаї 50 тис. Експорт сягає 
27,5 тис. тонн». 

Серед особливостей внутріш-
нього ринку Іваницька відзна-
чає нижчий рівень конкуренції, 
ніж у сегменті соняшникової та 
соєвої олії, а також сезонність  
виробництва. 

«Зазвичай переробники не ви-
сувають особливих умов вироб-
никам, бо є дефіцит пропозиції 
через потужний експорт. Тобто 
на внутрішньому ринку має місце 
конкуренція між переробниками 
й експортерами», – стверджує 
Юлія Іваницька. 

тема/льон олійний олія, льон, ринок, мито

Витрати Гривень Відсоток

Оренда 800 32

Насіння 750 30

Підготовка землі до сівби

260 10,4дискування 160 грн.

культивація 100 грн.

Сівба з коткуванням 220 8,8

Обприскування та пестициди 170 6,8

Збирання 300 12

Інформація ПСП «Альфа-Агро»

ПОДІЛИТИ ГРОШІ

Собівартість вирощування

олійного льону

Наздогнати і 
перегнати Канаду
Український льон купують 27 

країн – членів ЄС, а також Єгипет, 
Туреччина, Росія, Китай. Основні 
покупці – це Бельгія, яка торік ім-
портувала 8659 т льону, Польща – 
4286 т, Литва  – 2945 т, Німеччи-
на – 2048 т, Італія – 1542 т. Цікаво, 
що Польща й країни Прибалтики 
часто купують український льон 
для перепродажу.

Також щорічно експортують 
близько 1900 тонн лляної олії та 
4200 тонн лляної макухи (серед-
ні дані за 2009/10—2011/12 МР). 
Олія має попит у Китаї, Південній 
Кореї, Туреччині, Польщі, а ма-
куха  – в Польщі, Італії, Білорусії, 
країнах Прибалтики.

«Євросоюз зацікавився льоном 
із країн СНД, оскільки вважає 
їхню продукцію екологічнішою. 
Сумарний експорт із трьох кра-
їн – Росії, Казахстану та України – 
до кінця липня 2012 року сягнув 
510 тис. тонн, що вдвічі пере-
вищує показники попередньо-
го року (237 тис. тонн). Частка 
України  – лише 5,9%. Казахстан 
і Росія нарощують виробництво 
льону, а Україна темпи призу-
пинила»,  – розповідає Микола 
Шкурко, чия фірма займається  
експортом льону. 

Експерти вважають, що зрос-
тання українського експорту на-
сіння льону та його вирощування 
суттєво гальмує мито в 10%. 

«Мито захищає інтереси пере-
робників, бо надає їм переваги з 
формування внутрішньої ціни. 
Завдяки миту Україна стала од-
ним із провідних світових екс-
портерів соняшникової олії. Але 
насіння льону в нас переробля-
ють поодинокі підприємства, їх 
частка мізерна: за 2011 рік  – це 
лише 8144 тонни (15% від зібра-
них 53  тис.  тонн) і 0,11% від за-
гального обсягу переробки олій-
них культур. За 2011-й рік лляної 
олії начавили 2888  тонн, а це 
тільки 0,09% загального вироб-
ництва», – наголошує М. Шкурко.

Вивізне мито на льон зменшує 
внутрішню ціну реалізації і не дає 
можливості сільгоспвиробникам 
продати товар за вигідними ціна-
ми. Для експортера лляне насіння 
стає нерентабельним, бо мито й 
невідшкодування експортерам 
ПДВ робить його неконкурент-
ним на світовому ринку. Внутріш-
ня ціна льону в Україні на момент 
збирання врожаю у 2012 році ста-
новила близько 3600 грн. (450 до-
ларів), а потім поступово зроста-

ла до 4500 грн. (560 доларів), тоді 
як європейські ціни залишаються 
стабільними, на рівні 550–600 
доларів, що з урахуванням мита, 
транспортних та інших затрат 
робить наш льон неконкуренто-
спроможним.

«Мито б’є передовсім по не-
великих агрофірмах. Крім того, 
степова зона придатна для ви-
рощування лише невеликої кіль-
кості технічних культур, зокрема 
й льону. Тому, скасувавши мито, 
держава подбала б про агрофір-
ми, що й так працюють у зоні ри-
зикованого сільського господар-
ства», – вважає Микола Шкурко.

Українські експортери впев-
нені, що після скасування мита 
зросте попит, а відтак і пропози-
ція. Тоді буде можливість збіль-
шити агровиробництво, заван-
тажити переробні потужності та 
нарощувати експорт. Нині Украї-
ні вкрай важливо зберегти статус 
експортера, оскільки багато кра-
їн-імпортерів зорієнтовані саме 
на закупівлю сировини.

«У нас величезний європей-
ський ринок льону, а лідирує Ка-
нада. В України є величезна пе-
ревага  – можливість поставляти 
невеликі партії. Адже з Канади 
потрібно замовляти ціле судно, 
що за браку оборотних коштів 
(актуальна для Європи пробле-
ма) робить нас привабливим 
партнером. Це вирішує і про-
блему зберігання сировини. Тож 
Україна може відвоювати зна-
чну частину цього ринку. Я  вва-
жаю, що потрібна державна під-
тримка льонарства, на зразок 
тої схеми, яку використали для 
виробників сої  – компенсація за 
придбання насіння»,  – прикидає  
Ігор Брагинець. 

Перспектива України є і в сег-
менті продуктів переробки льону: 
«Нарощування обсягів продукції 
дасть змогу збільшити внутрішнє 
споживання льону, а на зовніш-
ньому ринку відкриє перспек-
тиви тіснішої співпраці з роз-
винутими країнами, а не тими, 
що розвиваються. Для цього по-
трібно забезпечити галузь якіс-
ною сировиною. Тут величезний 
«фронт роботи» для вітчизняної 
селекції, яка повинна покращити 
насіннєвий фонд, створити нові 
сорти», – вважає Юлія Іваницька. 

Нині Україна серед провідних 
виробників льону. Найбільші по-
сівні площі льону олійного в Ка-
наді, Китаї, США, Росії, Казахста-
ні. Нарощує виробництво льону 
Білорусь. Після виявлення ГМО 

у канадському льоні (2008 рік) 
країни ЄС почали звертати увагу 
на продукцію з СНД. Тож Україна 
має не тільки перспективи, а й 
переваги, якими потрібно вчасно 
скористатися. w

 10/11 11/12 12/13*

Початкові запаси 2,1 3,7 5,3

Посівна площа 58,9 60,3 55,6

Збиральна площа 56,3 58,7 54,2

Урожайність, ц/га 8,3 8,7 7,4

Імпорт 0,1 0,2 0,1

Загальна пропозиція 47,8 53,8 44,5

Споживання: 15,5 21,0 17,0

переробка на олію 7,4 11,0 7,2

насіння 0,6 0,6 0,5

Інше 7,0 8,9 8,9

Втрати 0,5 0,5 0,4

Експорт 28,6 27,5 25,0

Загальний розподіл 44,1 48,5 42,0

Кінцеві залишки 3,7 5,3 2,5

Баланс залишків та 
розподілу

8,5% 10,8% 5,9%

* Прогноз

Джерело: ІА «АПК-Інформ»

І Є, І НЕМА

Баланс пропозиції й розподілу олійного 

льону в Україні, тис. тонн, тис. га
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в україні ринок льону залишається 
нішовим (0,2% усіх посівів) 
і займає незначний сегмент ринку 
олійної сировини
(0,8% посівів олійних)

Євросоюз зацікавився льоном
із країн СНД, оскільки вважає

їхню продукцію екологічнішою

Щорічно експортують 
близько 1900 тонн лляної олії та 

4200 тонн лляної макухи

Рентабельність стає позитивною 
при ціні 3500 грн. за тонну і при 
врожайності 7  ц/га. Між сів-
бою і збиранням нічого робити  
не потрібно. 

Оскільки льон достигає піс-
ля ярих, аграрій має можливість 
оптимізувати використання тех-
ніки і коштів та заощадити час, 
важливий під час жнив. Головна 
ж інвестиція в льонарстві  – ви-
тримка, бо для льону характерні 
циклічні стрибки ціни й попиту. 
Рентабельність льону в нашому 
господарстві – 200%».

Однак далеко не всі мають такі 
результати, бо не дотримуються 
технології, адже традиція його 
вирощування була перервана. 
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–  Льонарство не дуже по-
ширене в Україні. Чим воно вас 
приваблює? 

–  Спочатку я не міг зрозуміти, 
чому в Україні майже ніхто не за-
ймається льоном, адже традиції 
вирощування цієї культури є. По-
тім усе зрозумів: Україна раніше 
займалася виключно текстиль-
ним напрямком льонарства, тож 
свого часу старі радянські під-
приємства просто не витримали 
конкуренції й закрилися. Аграрії 
втратили ринок збуту й не зна-
ли, куди дівати волокно. Ніхто не 
думав про зовнішній ринок. Тим 
часом у світовій промисловості 
почали активно використовувати 
натуральні волокна. Нині тільки 
машинобудування Західної Євро-
пи щорічно потребує 120  тисяч 
тонн волокна, а там виготовляють 
лише 4 тисячі тонн (3,5% потреб 
ринку). Ніхто не готовий запо-
внити цей ринок  – французи, бі-
лоруси, росіяни вирощують льон 
тільки для текстильної промисло-
вості, в яку давно інвестують. Тож 
компанія «Linen of Desna» прагне 
зайняти нішу виробництва льо-
новолокна для потреб важкої про-
мисловості. Цей напрямок буде 
тільки розвиватися, адже льоно-
волокно дешевше і його удвічі 
простіше виготовити, ніж, скажі-
мо, скловолокно, яке дуже токсич-
не. Також натуральні матеріали 
легші, що дає можливість змен-

Мішель Терещенко, нащадок 
відомих цукрозаводчиків, зайнявся 
відродженням льонарства в Україні і 
вважає, що в нас можна виробляти все, 
що хочуть купувати в світі

СПАДКОВИй 
АГРАРІй

тема/інтерв’ю льонарство, коноплі, бізнес-клімат, модернізація

важно відходи й неякісну сирови-
ну. Тож ми вирішили адаптувати 
французькі технології до україн-
ських умов.

–  Яку техніку використовує-
те? Скільки грошей витрачаєте 
на вирощування й переробку та 
які можна отримати прибутки?

–  Традиційне льонарство по-
требує специфічної агротехніки. 
Нині ми користуємося вживани-
ми льономашинами, які купили у 
Франції, Бельгії, Нідерландах. Але 
після зміни агрономії використо-
вуватимемо універсальну техніку. 
Для заводів ми теж замовили нове 
обладнання, яке робитиме тільки 
коротке волокно. Кожен завод по-
требує 3–5 млн. євро. Поки що ми 
робимо тільки волокно, яке по-
ставляємо партнерам за кордон. 
Але коли в Україні буде достатньо 
сировини, плануємо почати влас-
не виробництво біокомпозитних 
матеріалів.

Вирощування льону-довгунця 
вже зараз рентабельне, проте при 
застосуванні традиційної техноло-
гії культивування прибуток незна-
чний. Поки що на кожен гектар 
льону потрібно інвестувати $ 500, 
який дасть 4 т трести. Для первин-
ної переробки льонотрести потріб-
но понести затрати у розмірі $ 120 
на кожну тонну трести, всього 
$ 480, що дозволить отримати 1 т 
короткого волокна (ціна реаліза-
ції $ 1000), 2 т костриці (ціна $ 100 
за тонну) і 400  кг насіння (ціна 
$ 500 за тонну). Таким чином, до-
хід від реалізації різних продуктів 
з площі 1 га льону становитиме 
$ 1400 і при інвестиції $ 980/га 
прибуток становитиме $ 420. 
Та  ми плануємо застосовувати 
нові технології, які дозволять 
зменшити собівартість волокна, 
а також вийти на нові ринки збу-
ту продукції. Ми зменшимо со-
бівартість вирощування льону до 
$ 400/га та вартість переробки до 
$ 25 за тонну трести, тобто інвес-
тиція на гектар складатиме лише 
$ 500, при реалізації продукції на 
суму $ 1400 прибуток становити-
ме близько $ 900 з одного гекта-

ра, а можливо, ще й більше, адже 
при новій технології волокно та 
костриця будуть користувати-
ся більшим попитом у покупців,  
а отже, і вартість такої продукції 
буде вищою.

–  Які фахівці працюють у ва-
шій компанії?

–  У нас є два агрономи, укра-
їнець і француз, які нині разом 
упроваджують французькі тех-
нології на українських землях. 
На заводах працюють українські 
спеціалісти, які там працювали 
й раніше. Після модернізації, що 
передбачає значну автомати-
зацію, нам знадобиться менше 
людей. Якщо на одному заводі 
працює 16 осіб, то буде потрібно 
лише троє – завантажити, відван-
тажити і перевірити. Але це буде 
три інженери, а не 16 робітників. 
Льон і коноплі дуже добре підхо-
дять для маленьких сіл України, 
де без проблем можна розташува-
ти хороший льонозавод.

–  У Франції льонарство по-
будоване на системі кооперати-
вів. Як ви вважаєте, чи можлива 
така схема відродження льонар-
ства в Україні?

–  Кооперативна система у 
Франції працює дуже добре. Там 
льоном займаються фермерські 
господарства, які сіють 30–70 гек-
тарів льону-довгунця. Але один 
фермер не може працювати на 
цілий льонозавод. Тому вони гур-
туються й купують акції льоноза-
воду. Таким чином, завод отримує 
багатьох засновників, які будуть 
разом інвестувати та разом реа-
лізовувати готовий продукт. На-
приклад, «Креді Агріколь» почи-
нав бізнес як банк кооперативу, а 
зараз це дуже потужний банк. Ця 
система хороша, але я не думаю, 
що вона може працювати в Украї-
ні, бо тут більш поширені агрохол-
динги. В Україні неможливо зібра-
ти 300–400 фермерів, які будуть 
разом працювати на льонозавод. 
Тут швидше буде один інвестор, 
який робитиме все. Тому ми не 
хочемо робити все самотужки. Ми 
відкриваємо льонозаводи, щоб ве-

ликі й малі виробники мали куди 
продавати сировину, а самі хоче-
мо зосередитися на переробці.

–  А як ви оцінюєте україн-
ський бізнес-клімат?

–  Україна – одна з найкращих 
країн! Тут є перспективи й можли-
вості. Тут ще можна взяти в орен-
ду поле. У Франції це вже немож-
ливо. Оренда землі – недорога, а 
якість дуже хороша. Є ще люди – 
безробітні експерти з льону й ко-
нопель. Вони можуть працювати 
у маленьких селах Полісся, Пів-
нічної України, на дуже розумних 
умовах, що у Франції також уже 
неможливо. Для фірм, що займа-
ються землеробством, до 2022 
року гарантовано нульовий відсо-
ток податку на прибуток. Є тільки 
фіксований податок на землю.  
Є, звісно, певні адміністративні 
проблеми, але вони не дуже об-
тяжливі для нас, не знаю, як для 
інших. Ми все робимо на сто від-
сотків офіційно, у нас ніколи не 
було корупції. Істотна проблема, 
що в Україні неможливо працю-
вати з банками. 25–30%  – надто 
високі кредитні ставки. При та-
ких процентах треба працювати 
тільки на банк. Це один великий 
мінус. Ми не можемо дозволити 
собі втрачати стільки грошей, 
тому працюємо з інвесторами.

–  А хто інвестує в «Linen of 
Desna»?

–  Брати Ситенки з Харкова, 
є також нові інвестори з Фран-
ції, ОАЕ, Швейцарії. І вони всі 
вважають, що «український ри-
зик»  – розумний, а головна про-
блема України  – дефіцит іміджу. 
Ніхто не займається маркетин-
гом держави. Ніхто не розпові-
дає зарубіжним інвесторам про 
умови роботи в Україні. Вся спра-
ва у відсутності гарного образу. 
Попри це, вже багато відомих 
французьких фірм (наприклад, 
«Ашан») тут таки працюють і зби-
раються розвивати в Україні свій 
бізнес. Але самі українці поши-
рюють негатив, а тому для Євро-
пи Україна  – це тільки проблеми  
газу й корупції. w

шити вагу автомобіля чи літака 
і, відповідно, витрати пального. 
Тому я вирішив зайнятися саме  
технічним льонарством.

–  Якими активами володіє 
ваша компанія? 

–  У 2008 році ми взяли в орен-
ду півтори тисячі гектарів землі, 
де посіяли близько 100 гектарів 
льону-довгунця. Потім поступо-
во розширювалися і 2012-го вже 
мали 400 га. Цього року плануємо 
посіяти 800 га льону і 100 га коно-
пель. Зараз маємо всього 3 тис. га 
землі (агрофірма «Еліфібр» у 
Глухові), на якій сіємо інші куль-
тури  – ріпак, пшеницю, ячмінь, 
гречку тощо. Цього року беремо в 
оренду 400 га землі на Житомир-
щині. Для первинної переробки 
сировини купили Шосткинський 
льонозавод на Сумщині. Пізніше 
до активів компанії додалися Нов-
город-Сіверський (Чернігівщина) 
та Володарсько-Волинський (Жи-
томирщина) льонозаводи. Остан-
нє придбання  – Глухівський пря-
дивний завод, де ставимо нове 
обладнання на дві лінії: на пере-
робку льону й конопель. 

–  Чи маєте конкурентів-льо-
нарів в Україні?

–  На Житомирщині є 2 компа-
нії, які засівають разом 1  тис.  га 
льону-довгунця, також 2 підпри-
ємства на Чернігівщині вирощу-
ють близько тисячі гектарів льо-
ну. На Сумщині працюємо тільки 

ми й зі своїми 400 гектарами за-
ймаємо близько 15% ринку. Але 
наші українські колеги займа-
ються класичним виробництвом 
довгого волокна для текстилю і 
шпагатів. До того ж вони корис-
туються дуже застарілими техно-
логіями, які не дають експортної 
якості. А наш продукт іде тільки 
за кордон. Вважаю, краще роби-
ти те, що хочуть купити у всьому 
світі. Французькі компанії  – на-
приклад, «Пежо» чи «Рено» – дуже 
уважно придивляються до того, 
що ми можемо привезти з Украї-
ни. Їм потрібні великі обсяги про-
дукції недалеко від автозаводів, 
розташованих у Румунії, Словач-
чині, Туреччині. Важливо, щоб 
Україна могла їх гарантувати. 

–  А які технології використо-
вуєте ви ?

–  Ми виробляємо лише корот-
ке волокно. Наприклад, на термо-
пластичні гранули (складаються 
на 60% з поліпропілену і на 40% з 
конопель або льону) потрібні во-
локна довжиною 3 мікрони. Нині 
ми поки що експериментуємо й 
змушені використовувати дорогі 
та застарілі технології текстиль-
ного виробництва. Оскільки це не 
дуже вигідно, бо технічні волокна 
не цінять так, як текстильну сиро-
вину, ми працюємо над повною 
зміною і агрономії, і переробної 
індустрії. У Франції для технічних 
потреб використовували пере-

Компанія «LinenofDesna» – одне з найбільших підприємств України, що працює за повним циклом 
виробництва, починаючи з вирощування льону-довгунця, первинної переробки льонотрести та закінчуючи 
виробництвом лляних шпагатів і мотузків. Очолює французько-українську компанію Мішель Терещенко, 
прямий нащадок Артемія, Ніколи, Івана і Михайла Терещенків, відомих цукрозаводчиків та меценатів.  
Він вирішив розвивати батьківщину прадідів – регіони, де свого часу були розташовані їхні цукрові 
заводи: Сумщину, Чернігівщину та Житомирщину. Втім, вирощуючи вже не цукровий буряк, а придатніші 
льон-довгунець та коноплі. Тим більше, що в колишньому маєтку Терещенків, збудованому у Глухові  
1855 року, нині Інститут луб’яних культур. 
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