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Інтерес до теми органічного виробництва з боку української і світової громадськості зростає з
кожним роком все більше і більше.
Розвиток органічного тваринництва та виробництво органічних харчових продуктів в Україні
передбачені у Пріоритетах аграрного сектору 3+5, у Єдиній комплексній стратегії сільського
господарства та сільських територій України на 2015-2020 роки (стор. 81-84, стор.96-108) та ст. 5
Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».
Важливо знати і правильно розуміти, що органічні продукти — це продукція сталого
сільського господарства та/або харчової промисловості, отримана в результаті сертифікованого
органічного виробництва, на всіх етапах якого застосовуються природні речовини та процеси задля
збереження природних ресурсів, захисту навколишнього середовища, відновлення родючості
ґрунтів, підвищення рівня біологічного різноманіття, застосування високих стандартів добробуту
тварин, виробництва продуктів високої якості, розвитку сільських територій та сприяння гармонії між
людиною і природою. Під час виробництва органічних продуктів забороняється застосування хімічно
синтезованих допоміжних речовин (добрив, пестицидів, технологічних добавок), іонізуючої радіації,
регуляторів та стимуляторів росту, генетично модифікованих організмів (ГМО), антибіотиків з
профілактичною метою, гормонів, консервантів, штучних ароматизаторів та барвників.
Задля забезпечення доступу до достовірної інформації про органічне виробництво та
підвищення рівня обізнаності населення про органічні продукти шляхом висвітлення цієї теми у
засобах масової інформації Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL,
Швейцарія), органічний виробник «Старий Порицьк», Спілка виробників сертифікованих органічних
продуктів «Органічна Україна», орган сертифікації «Органік стандарт» організували органічний
прес-тур для представників ЗМІ 28 липня 2016 року. Під час заходу представники ЗМІ
відвідали підприємство Волинської області, що займається виробництвом та переробкою
органічної сертифікованої продукції ТОВ «Старий Порицьк»1, а також взяли участь у відкритті
першої органічної сироварні у Західній Україні ТОВ «Старий Порицьк» у селі Старий Порицьк,
Іваничівського району, Волинської області.
На початку заходу всіх гостей привітав власник органічної сироварні ТОВ «Старий Порицьк»
Валентин Обштир, розповівши про історичний розвиток органічного виробництва в Україні та
зазначивши про клопітку щоденну працю свого колективу, яка привела до здійснення його давньої
мрії – відкриття органічної сироварні та розширення асортименту органічних молочних продуктів,
доступних для українського споживача. Також пан Валентин Обштир вказав, що на ТОВ «Старий
Порицьк» працює кожен шостий мешканець села Старий Порицьк. Головний спеціаліст відділу
виробництва харчових продуктів Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та
продовольства України Ганна Войтюк зазначила, що одним із важливих завдань Міністерства
аграрної політики та продовольства України є розвиток органічного тваринництва та виробництво
органічних харчових продуктів в Україні, які зазначені у Пріоритетах аграрного сектору 3+5, у Єдиній
комплексній стратегії сільського господарства та сільських територій України на 2015-2020 роки, а
також наголосила на наявності державного логотипа для маркування вітчизняних органічних
1

Підприємство «Старий Порицьк» сертифіковано міжнародно акредитованим і визнаним органом сертифікації «Органік стандарт»
відповідно до органічного стандарту, еквівалентного Постановам Ради (ЄС) № 834/2007, № 889/2008. Сертифікат доступний за
посиланням http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9eed324d687043a1ac7cedc8958f40e8

продуктів. Наприкінці свого виступу пані Ганна Войтюк вручила колективу ТОВ «Старий Порицьк», в
особі директора органічного підприємства Миколи Юсковця, подяку за високі показники молочної
продуктивності корів та виробництва якісного органічного молока. Далі до слова запросили Юрія
Горбенка, директора Департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної державної
адміністрації, який відзначив, що він не один раз відвідував дане підприємство і на початку органічне
виробництво він сприймав за міф, проте зараз він бачить реальні можливості виробництва
високоякісної органічної продукції на прикладі потужностей ТОВ «Старий Порицьк». Богдан
Лозинський, начальник Головного управління ветеринарної медицини у Волинській області,
головний державний інспектор ветеринарної медицини Волинської області продовжив, сказавши про
впровадження належної практики виробництва органічної молочної продукції на ТОВ «Старий
Порицьк». Представник Спілки виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна»
Олена Ракова привітала пана Валентина Обштира з відкриттям першої органічної сироварні у
Західній Україні та вручила подяку за вагомий внесок у розвиток органічного ринку України. Інспектор
міжнародно акредитованого і визнаного органу сертифікації «Органік Стандарт» Ольга Лісовик, в
свою чергу, розповіла, що компанія «Органік Стандарт» здійснює сертифікацію не тільки у всіх
регіонах України, а також і в Республіці Білорусь, крім того проводить інспекційні роботи в
Узбекистані, Казахстані та вже з 2016 р у Молдові. Серед виступаючих також була радник з питань
молочного напрямку (переробка) швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в
Україні», FiBL (Швейцарія) Регула Бікель, яка проінформувала про органічний молочний ринок в
Швейцарії та постійне його зростання. Згідно слів пані Регули Бікель частка органічних земель в
Швейцарії з 1994 р. до сьогоднішнього дня зросла від 2,4% до 13,1% від загальної площі всіх
сільськогосподарських земель країни. У свою чергу Руслан Білик, координатор молочного напрямку
швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», FiBL розповів про стан
вітчизняного органічного молочного ринку та розповів, що в Україні налічується 10 органічних
молочних ферм та 5 потужностей з виробництва органічних молочних продуктів, а також вказав, що
асортимент органічних молочних виробів складає 65 найменувань, серед яких молочні, кисломолочні
продукти, масло, м’які та тверді сири, сухе молоко та морозиво.
Під час прес-туру був організований фуршет, де представники ЗМІ та всі учасники мали змогу
скуштувати страви, приготовані з органічних інгредієнтів вітчизняних виробників, а саме: Старий
Порицьк, ТОВ (молоко коров'яче сире незбиране, сир «Бринза» 40% жиру, сир твердий
«Старопорицький» 30%), Фільварок-КЗ, ФГ («Дрогобицька», «Львівська», «Прикарпатська» ковбаси),
Хлібіо трейд, ТОВ (печиво вівсяне, пісочне з насінням соняшнику, кукурудзяне, з горіхом, «хрумтики»
солоні з горіхом).
Наприкінці заходу всі охочі мали унікальну нагоду продегустувати та оцінити смакові
властивості продукції з сироварні ТОВ «Старий Порицьк». На дегустації були представлені наступні
вироби: масло солодковершкове з масовою часткою жиру 80%, сир твердий «Моцарелла» 45% жиру,
сир твердий «Сулугуні» 40% жиру, сир «Рікотта» нежирний, сир «бринза» 40% жиру, сир
кисломолочний 9% жиру, сир твердий «Старопорицький» 30% жиру, сир твердий «Швейцарія» 50%
жиру. Згідно підрахунку результатів дегустаційних листів оцінювання найбільшу кількість голосів
отримав твердий сир «Швейцарія» 50% жиру.
Профайл компанії ТОВ «Старий Порицьк» додається.
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