
Прес-реліз національного павільйону України 

 

Національний павільйон України – втретє на БіоФах  

м.Київ, Україна, 4 лютого 2016 року  

Зала 5, стенд 5-255 

Після двох успішних років 11 українських компаній знову беруть участь в якості експонентів 

у найбільшій міжнародній виставці органічної продукції БіоФах-2016 у м.Нюрнберг 

(Німеччина), які пропонують широкий асортимент органічної продукції, в тому числі, 

зернові, олійні і зернобобові культури, соняшникове насіння і олію, крупи/пластівці, 

дикорослі/культивовані ягоди та ягідні пасти, а також послуги сертифікації. Павільйон 

організовано консорціумом трьох ключових учасників органічного ринку України: 

Інформаційним центром «Зелене досьє», сертифікаційним органом «Органік Стандарт» та 

консультаційним органом «КьюС». Окрім безпосереднього внеску компаній-експонентів, 

організацію Павільйону підтримав швейцарсько-український проект «Розвиток органічного 

ринку в Україні», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 

господарства за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних 

питань (SECO); проект «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства» (EaP 

GREEN), що фінансується Європейською Комісією і впроваджується Програмою ООН з 

навколишнього середовища (UNEP) та іншими організаціями. Вперше Павільйон також 

підтримує держава - інформаційний партнер Державне підприємство «Державний 

інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» 

(Держзовнішінформ, ДЗІ), яке є провідним дослідним і експертним центром під управлінням 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  

БіоФах – це найбільша виставка органічної продукції в світі, яку щорічно відвідують більше 

40 000 осіб і на якій представлено 2 300 компаній.  «Український національний павільйон 

також привертатиме багато уваги цього року, - каже Ксенія Гладченко, член консорціуму 

організаторів і директор консультаційного органу «КьюС», - оскільки попит на органічну 

продукцію для переробки та виробництва кормів зростає». Сергій Галашевський,  директор 

єдиного українського сертифікаційного органу «Органік Стандарт» і член консорціуму, 

додає: «Насправді, Україна, маючи чудові умови для виробництва сільськогосподарських 

культур, знаходиться в центрі уваги багатьох компаній Західної Європи, які мають на меті 

збільшити об’єми імпорту високоякісної органічної продукції, що виробляється в 

конкурентному середовищі» . 

БіоФах-2016 проходитиме з 10 до 13 лютого 2016 р. і під час виставки проходитиме багато 

заходів, присвячених розвитку органічного ринку у світі. Один з таких заходів буде 

організовано Українським національним павільйоном. «На особливому форумі під назвою 

«Україна – надійний постачальник органічної продукції» ми хотіли б розповісти про 

структури виробництва органічної продукції, які зараз існують в Україні, і мотивувати 

зацікавлених трейдерів встановлювати прямі зв’язки з українськими виробниками», - 

зазначає Катерина Малькова (Шор), менеджер проектів Інформаційного центру «Зелене 

досьє», третього члена консорціуму. Цей захід відбудеться під час другого дня виставки 

БіоФах, у четвер, 11 лютого з 14:00 до 16:00 в залі «Мюнхен 2» Виставкового центру 

«Мітте» (NCC Mitte).  

Попередня реєстрація на Форум http://goo.gl/forms/SJOonVRJQE. 

 

За інформацією щодо Українського національного павільйону і співпраці в 

органічному секторі України звертайтеся до Ксенії Гладченко, Сергія Галашевського і 

Катерини Малькової (Шор) за електронною адресою: biofach.ukraine@gmail.com. 



 

Більше інформації за посиланням: https://www.facebook.com/UkraineatBioFach2016.  

Офіційну брошуру Українського національного павільйону можна завантажити за 

посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/0B8AgqRpAghnuVzNuMHZtQ3lTN1U/view?usp=sharing 

 

Експоненти Українського національного павільйону: 

 ТОВ «Агрофірма «Поле»: пшоно; лузга проса; борошно пшоняне; борошно з твердих 

сортів пшениці; висівки пшениці твердих сортів; тверда пшениця; м’яка пшениця; 

насіння ріпаку; насіння соняшнику. 

 ПП «Галекс-Агро»: пшениця спельта; озима пшениця; просо; овес; ячмінь; гречка; 

соя; кукурудза; мед. 

 ТДВ «Рівнехолод»: чорниця; журавлина; ожина; брусниця; бузина; горобина. 

 ТОВ «Фірма «Каспер»: соняшникова олія, макуха; високоолеїнова соняшникова олія, 

макуха; олія лляна; олія гірчична, макуха гірчична; олія ріпакова, макуха ріпакова; олія 

росторопші, макуха росторопші; олія рижію, макуха рижію. 

 ТОВ «Фірма ДІАМАНАТ ЛТД»: цільні і різані вівсяні пластівці, крупа вівсяна, борошно 

вівсяне, толокно вівсяне; пластівці пшеничні, крупа пшенична, борошно пшеничне; 

пластівці гречані, крупа гречана, толокно гречане, борошно гречане; пластівці пшоняні, 

крупа пшоняна; пластівці ячні, пластівці перлові; крупа перлова і крупа перлова січка; 

пластівці житні; пластівці кукурудзяні, толокно кукурудзяне; суміш пластівців (вівсяних, 

пшеничних, ячних); макаронні вироби з твердих сортів пшениці. 

 ТОВ «Агролідер»: гірчиця; просо; пшоно; льон; соя. 

 ПрАТ «Етнопродукт»: пшениця спельта, люпин, вика, овес; сире і пастеризоване 

коров’яче молоко, молочна продукція, в тому числі кефір, сметана, йогурт, масо, сир; 

сире м’ясо (телятина), м’ясні напівфабрикати (напівфабрикати з телятини, фарш 

телячий, різні типи сосисок і ковбас). 

 ТМ «LiQberry» (ФОП Шмигельська Анастасія): паста з ягід чорниці; паста з ягід 

журавлини; паста з ягід брусниці.  

 ПП «Граніт-Агро»: соя; кукурудза; коноплі; люцерна. 

 ПП «Агроекологія»: просо; пшоно; яра пшениця; озима пшениця; гречка; соняшник; 

крупа гречана; крупа гречана січка; крупа пшенична; борошно пшеничне; крупа 

перлова; крупа ячна; пластівці вівсяні; борошно житнє. 

 ТОВ «Органік Стандарт»: послуги інспекції і сертифікації в Україні, Білорусі і 

Казахстані за органічними стандартами (наприклад, стандартом еквівалентним 

Постановам ЄС 834/2007, 889/2008, Біо Свісс, Натурланд, КРАВ, тощо), послуги 

інспекції та відбору зразків продукції для експорту, навчальний проект «Органічна 

школа».  


