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Закон України «Про виробниц тво та обіг
органічної сільськогосподарської продукц ії та
сировини» набрав чинності щ е на початку
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Сподіваючись, щ о нардепи розглянуть зміни до
закону щ е до кінц я четвертої парламентської
сесії, виробники органічних продуктів вирішили
продемонструвати свої здобутки наочно і 7
липня у Верховній Раді влаштували виставку
«Оrganic made in Ukraine». Вирощ ені та
виготовлені із забезпеченням натуральних
властивостей, по органічним регламентам, харчові продукти (молоко, морозиво, ковбаси,
сири, яйц я, овочі, ягоди, соки, крупи, олії, борошно, хліб та печиво) мож на було
дегустувати, так би мовити, без відриву від законотворчого проц есу. Відчути на смак
різниц ю з неорганічними продуктами, які продаються в звичайних магазинах.
– Де-юре наш закон щ одо органічного виробниц тва існує , а де-факто не прац ює , бо не всі
необхідні для ц ього підзаконні акти розроблені, – зауваж ує Катерина Шор, менедж ер
проектів Між народної благодійної організац ії «Інформац ійний ц ентр «Зелене досьє ». –
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проектів Між народної благодійної організац ії «Інформац ійний ц ентр «Зелене досьє ». –
Настав час нарешті гармонізувати українське законодавство з є вропейським. Запровадити
вітчизняну органічну сертифікац ію та маркування, та розібратися з товарами, які
маркуються як «еко», «біо», а по суті, часто є псевдоорганікою.
07_ridneselo_друк.pdf

За інформац іє ю організаторів виставки, мож ливості України щ одо виробниц тва органічної
продукц ії необмеж ені. Однак наразі тільки 1% всіх сільськогосподарських земель країни
використовує ться для її отримання. І ц е неправильно, бо з одного боку, вона є запорукою
здоров’я громадян, а з іншого – товаром для внутрішнього ринку та експорту, яким
ц ікавляться дедалі більше іноземц ів.

Переглянути архів

Як парне
– Органічне сире незбиране молоко виробляють у всіх областях: ПП «Галекс-агро» – у
Ж итомирській, ТОВ «Старий Пориц ьк» – Волинській, ФГ «Тізеш» – Закарпатській, ПрАТ
«ЕтноПродукт» і ПАФ «Тарасівка» – Чергінівській, ТОВ «Ж ива земля Потутори» –
Тернопільській на інших, – зазначає Руслан Білик, координатор молочного напряму
швейц арсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні». – Переробне
підприє мство ТОВ «Органік Мілк» має асортимент із 19 найменувань. Ферми, які постачають
туди молоко, розташовані в радіусі 20 кілометрів від підприє мства. Компанія ТМ «Рудь» ПАТ
«Ж итомирський маслозавод» виробляє перше в Україні органічне морозиво і постачає його
в Арабські Емірати та Ірак. Незначну кількість органічної молочки виробниц тва ТОВ
«Органік Мілк» мож на купити в Дубаї. З Європи є попит закуповувати в нас органічне масло
вершкове і сухе молоко для кондитерської промисловості. Лише відкрите питання з
отримання є вро номеру для органічних операторів з переробки та відповідних квот.
Перспективною в ц ьому плані є ферма ПП «Агроекологія» з Полтавської області, яка в 2016
роц і отримала сертифікат на органічне сире молоко. У майбутніх проектах піонера
органічного виробниц тва є будівниц тво власної переробки. Щ одня вони відправляють 20
тонн сировини (молоко органічне сире незбиране) на завод компанії «PepsiCo» для
виробниц тва дитячого молочного харчування бренду «Агуша». І попит на органічне весь
час зростає .
Вичавили – і пий
Яблучно-буряковий, яблучно-гарбузовий, березово-яблучний, яблучно-морквяний, яблучночорносмородиновий… Микола Мисник, директор фермерського садівничого господарства
«Золотий Пармен» із м. Короп Чернігівської області, пропонує спробувати соки, отримані
шляхом прямого відж иму. І баж аючих, треба відзначити, не бракує . Єдиним люди не
вдоволені – щ о на виставц і не продаються. «Без консервантів, ароматизаторів,
стабілізаторів!» – наголошує Микола Ілліч. – Вичавили, пастеризували за температури 82
градуси, щ об збереглися вітаміни, і запакували».
Залишки в господарстві подрібнюють і висушують, а потім продають пекарям як клітковину
й природний барвник.

Погода 22.04.17, в ечір

Погода у Києві

+12°

в ологість: 37% тиск: 741 мм
в ітер: 6 м/с, західний

Погода у Харков і Погода у Луцьку

Сімейний кошик
Тетяна Яблонська – не тільки засновник ТОВ «Либідь-К», щ о виробляє курячі органічні яйц я
під власною ТМ "Світ Біо", а щ е й натхненниц я проекту «Сімейна Корзина органічних та
місц евих продуктів». Принц ип полягає в тому, щ о фермери напряму постачають власні
продукти родинам з дітьми та усім баж аючим спож ивати органічні продукти. Через
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продукти родинам з дітьми та усім баж аючим спож ивати органічні продукти. Через
соц іальні мереж і баж аючі повідомляють про намір отримувати комплект продуктів, щ о
складає ться з базового набору, а потім, у п’ятниц ю зранку отримують свій замовлений
умовний Кошик. Цю ідею 4 роки тому принесли в Україну франц узи, які ж ивуть та
прац юють в Киє ві, для них ц е звичний формат закупівель, так прац ює між народний проект
АМАР у Франц ії, США та інших країнах. Сьогодні ТМ "Світ Біо" постачає яйц я курячі
органічні ц ій спільноті а також просуває саму ідею Спільнокошту, адж е, оплачуючи
продукц ію, спож ивачі тим самим підтримують маленького виробника, який стабільно
постачає їм свою продукц ію. Зі слів учасників проекту, комплекту продуктів "Органічного
Кошика" вартістю 350 гривень середній сім’ї вистачає на тиж день. У нього входять літр
коров’ячого молока, півлітра кефіру, по 200 грамів м’якого сиру, сметани та вершкового
масла, бездріж дж овий хліб, випечений в печі, десяток курячих яє ц ь, сезонні овочі, такі як
огірки, томати, капуста, морква, салат, зелень. Загальна вага такого комплекту сягає ,
приблизно, 8 кг.
– Ті самі продукти мож на придбати на базарі в бабц і, але хто гарантуватиме їх походж ення
та якість? – каж е Тетяна. – А органічне виробниц тво передбачає сертифікац ію, тобто,
перевірку за є вропейським стандартом, а отж е, і простеж ування проц есу виробниц тва
продукту від «А» до «Я», від землі до столу. Зараз годує мо до 40 сімей у Киє ві, приє днує ться
до проекту Львів. Але наші мож ливості більші і ми сподіває мося, щ о до нас долучатимуться
все більше свідомих українц ів, які хочуть якісно змінити своє ж иття і харчування на кращ е.
Власники ФГ «ВЕС» у с. Старики Ж итомирської області, брати Віталій і Євген Васяновичі –
теж учасники проекту «Сімейний кошик органік». Пропонують козиний сир, овочі, частина
яких вирощ ує ться на 20 сотках закритого ґрунту. Хазяйнують із 2004 року, але
пож вавлення попиту на свою продукц ію відчули тільки зараз. Оскільки в них відсутня
логістика, ц іни виставлять на 60-70% менші, ніж у конкурентів. Якщ о порівнювати зі
звичайними магазинними чи ринковими, то вони дорож чі на 30-40%. Та органічні продукти
дійсно варті того. За дослідж еннями вчених Нац іонального медичного університету імені
О.О. Богомольц я, здоров’я дитини на 20% залеж ить від генетики, на 20% – умов ж иття, на
10% – лікування і 50% – харчування.
Ольга ЧЕРНЕНКО
Фото: Маркування органічних продуктів
Тетяна Ситник, організатор «Organic made in Ukraine», експерт із розвитку органічного
ринку в Україні
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