
 
 
 
 
 
 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 

 НАЙБІЛЬШОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ 

ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ «БІОФАХ 2015» 

м.Нюрнберг (Німеччина), 11-14 лютого 2015 року 

www.biofach.de/en/ 

БІОФАХ – це провідна світова виставка органічних продуктів, яка щороку проходить в лютому в  

м. Нюрнберг (Німеччина). В 2014 році 2,263 компаній з 76 країн світу взяли участь у роботі 

виставки «БІОФАХ», серед них виробники, торгівельні організації, асоціації, сертифікаційні органи 

та інші організації, що пов’язали свою діяльність з органічним бізнесом. Виставку відвідало 42 445 

осіб з 135 країн світу. БІОФАХ це потужна платформа для позиціонування органічної продукції, яка 

дає унікальні можливості для ознайомлення з актуальними тенденціями органічного сектору та 

найбільший осередок актуальної інформації щодо змін, які відбуваються в міжнародній системі 

регулювання.  

 

 

 

В 2015 році на виставці «Біофах» другий рік поспіль буде організовано національний павільйон 

України, в якому візьмуть участь 9 українських експортно-орієнтованих компаній-

експонентів: 8 важливих виробників українського органічного ринку (ПП «Галекс-Агро», ТОВ 

«Агрофірма «Поле», ТОВ «Фірма Діамант», ТОВ «Фірма Каспер», ФОП  Шмегельська А.С (ТМ 

LiQberry), ПРаТ «Етнопродукт», ТОВ "Агролідер", ТОВ «Рівнехолод») зі своєю органічною 

продукцією: зернові, олійні та бобові культури та перероблені продукти, ягідні пасти, а також 

дикороси (ягоди) та один надавач послуг, сертифікаційний орган органічного виробництва ТОВ 

«Органік Стандарт».  

Український національний павільйон на виставці 
«БІОФАХ 2015» (павільйон № 5 стенд № 151) 

http://www.biofach.de/en/
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ ВИСТАВКИ БІОФАХ 2015 

ПОДОРОЖ  

Дістатися до м. Нюрнберг Ви можете: 

літаком: 
Між Києвом (чи іншим містом України) та Нюрнбергом прямого сполучення не існує. Але Нюрнберг 

– це міжнародний аеропорт, до нього можна дістатись регулярними рейсами з однією пересадкою 

в інших аеропортах Європи. Для придбання квитків на регулярні рейси необхідно звернутись до 

представництв авіаліній (найчастіше рейси за цим напрямком виконують Міжнародні авіалінії 

України та Lufthansa), до туристичної компанії або знайти квитки он-лайн за посиланнями нижче: 

http://air.pilot.ua 

www.anywayanyday.com 

https://aviago.com.ua/дешевые-авиабилеты-Киев–Нюрнберг/ 

https://www.biofach.de/en/exhibitors/travel/flight-tickets  

Ви також можете обрати комбінований варіант, обравши дешевші авіалінії WizzAir 
http://wizzair.com/uk-UA/Search, що прямують до м. Меммінген (Memmingen). З м. Меммінген до 
Нюрнберга Ви можете дістатися швидкісним поїздом. Замовити електронні квитки на поїзд ви 
можете за посиланням http://www.bahn.de/p_en/view/trains/overview/ec-ic-trains.shtml. Час подорожі 
від м. Меммінген до м.Нюрнберг прямим поїздом 3 години, стандартна вартість квитка 70€, можна 
скористатись квитком, який діє тільки на окремі поїзди, вартість такого квитка 29€. 

Примітка: якщо при замовленні квитка на поїзд, Ви зазначте  в посиланнях «Вiofach»  Ви отримаєте знижку на квиток.  

Автобусом: 

Приблизна  тривалість поїздки автобусом 30 годин. Вартість квитків на 20.12.2014 1200-1500 грн. в 
залежності від перевізника.  

http://ecolines.ua/landing/uk/avtobus-kiev-nurnberg  

http://skybus.kiev.ua/ua/international/nuremberg.php 

http://e-travels.com.ua/international/nuremberg.php 

Автомобілем:  

відстань Київ - Нюрнберг  складає  приблизно 1697,00 км, час подорожі не менше 20 годин 
(враховуйте необхідність перетину кордону), детальніший маршрут можна розрахувати за 
допомогою http://della.ua/distance/?cities=0,0 

Переміщення в межах Німеччини  

Для переміщення в межах Німеччини Ви можете скористатися: орендованим автомобільним 
транспортом: https://www.biofach.de/en/exhibitors/travel/car-rental/, або залізницею 
https://www.biofach.de/en/exhibitors/travel/rail-tickets/ 

 

http://air.pilot.ua/ru/directions/ukraina/kiev/germany/nuermberg/?gclid=CMLqorLn0sICFcSWtAodxhsAwA
http://www.anywayanyday.com/
https://aviago.com.ua/дешевые-авиабилеты-Киев–Нюрнберг/
https://www.biofach.de/en/exhibitors/travel/flight-tickets
http://wizzair.com/uk-UA/Search
http://www.bahn.de/p_en/view/trains/overview/ec-ic-trains.shtml
http://ecolines.ua/landing/uk/avtobus-kiev-nurnberg
http://skybus.kiev.ua/ua/international/nuremberg.php
http://e-travels.com.ua/international/nuremberg.php
http://della.ua/distance/?cities=0,0
https://www.biofach.de/en/exhibitors/travel/car-rental/
https://www.biofach.de/en/exhibitors/travel/rail-tickets/
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Переміщення в м. Нюрнберг  

Найзручнішим міським видом транспорту для переміщення по м. Нюрнберг є метро. При наявності 

квитка відвідувача виставки БІОФАХ під час виставки з 11 по 14 лютого проїзд в метро 

безкоштовний. Виставковий центр знаходиться на станції метро «Messe», лінія метро U11. 

Схема метро в місті Нюрнберг: http://www.vgn.de/en/exhibition?Edition=en 

 

ПРОЖИВАННЯ  

Орендувати житло в місті Нюрнберг Ви можете скориставшись спеціальним сервісом підтримки 

відвідувачів виставки БІОФАХ. https://www.biofach.de/en/exhibition-info/staying-in-nuremberg/hotels/ 

он-лайн сервіси для бронювання  готелів: 

http://www.tripadvisor.com 
http://www.booking.com 

Шановні  відвідувачі міжнародної виставки БІОФАХ, будь ласка майте на увазі щорічно виставка приймає біля 40 000 

відвідувачів, ціни з наближенням виставки на готелі зростають. Будь ласка потурбуйтесь про Ваше проживання під час 

перебування на виставці заздалегідь.  

ВІЗА  

Для в’їзду на територію Європейського Союзу, попередньо потрібно отримати 

Шенгенську Візу.  

Повний перелік документів, які необхідно надати в візовий центр для отримання візи Ви знайдете 

з наступним посиланням: http://www.kiew.diplo.de/contentblob/3936472/Daten/4088318/messebesuch.pdf 

Додаткова інформація по документам:  

1. Запрошення для Візи. Для отримання запрошення, будь ласка скористайтесь он-лайн 

сервісом виставки БІОФАХ та заповніть он-лайн форму за посиланням: 

https://www.biofach.de/en/visitors/contact/ 

2. Заповнена анкета для отримання шенгенської візи (2 екземпляри) : 

http://www.kiew.diplo.de/contentblob/2655634/Daten/840529/pdf_visa_schengenvisumantrag__n

eu.pdf 

Зразок заповненої анкети: 
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/2655656/Daten/1200499/pdf_visa_antrag_muster.pdf 

3. Додатковий формуляр для візової заяви (заповнений та підписаний заявником): 

http://www.germanyvac-ua.com/pdf/Erklaerung.pdf 

4. Письмова згода обробки персональних даних: http://www.germanyvac-

ua.com/pdf/Agreement_31.10.12.pdf 

 

 

http://www.vgn.de/en/exhibition?Edition=en
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/staying-in-nuremberg/hotels/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/3936472/Daten/4088318/messebesuch.pdf
https://www.biofach.de/en/visitors/contact/
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/2655634/Daten/840529/pdf_visa_schengenvisumantrag__neu.pdf
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/2655634/Daten/840529/pdf_visa_schengenvisumantrag__neu.pdf
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/2655656/Daten/1200499/pdf_visa_antrag_muster.pdf
http://www.germanyvac-ua.com/pdf/Erklaerung.pdf
http://www.germanyvac-ua.com/pdf/Agreement_31.10.12.pdf
http://www.germanyvac-ua.com/pdf/Agreement_31.10.12.pdf


 

4 

Додаткова інформація: 

5. Перелік українських страхових компаній, чиї страхові поліси визнаються представництвами 

країн-учасниць Шенгенської угоди 

http://www.kiew.diplo.de/contentblob/3513402/Daten/4906501/pdf_visa_TMI_liste_versicherer.pdf 

6. Інформація про візовий збір 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/05/Visa/Antragstellungen/Reisekrankenversicherung.html 

7. Вимоги до фотографій http://www.germanyvac-ua.com/Visa_to_Attend_a_Fair.html 

8. Подання документів до  візового центру 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/05/Visa/Antragstellung-VAC.html 

РОБОТА ВИСТАВКИ 

Міжнародна виставка «БІОФАХ 2015» буде проходити з 11 по 14 лютого 2015 року  

Місце проведення: Виставковий центр в м. Нюрнберг, 90471, Німеччина 

(Exhibition Centre Nuremberg 90471 Nürnberg, Germany), лінія метро U11, станція метро «Messe» 

Години роботи Виставки: 09:00-18:00 (11-13 лютого ), 09:00-17:00 (14 лютого)  

Вхід на виставку  

Вхід на виставку БІОФАХ дозволений тільки при наявності квитка. Вхідний  квиток можна придбати 

заздалегідь через он-лайн сервіс за посиланням: https://www.biofach.de/en/visitors/tickets/ticketshop/ 

Ви можете придбати вхідний квиток на один день. Вартість такого квитка EUR 30,00 при купівлі 

через он-лайн сервіс (при купівлі на місці EUR 37,00), або весь час роботи виставки: EUR 37,00 

при купівлі через он-лайн сервіс (EUR 54,00 при купівлі на місці).  

Путівник по виставці БІОФАХ 

План виставки: https://www.biofach.de/en/exhibition-info/floor-plan/ 

В рамках БІОФАХ відбудуться форуми, на яких Ви зможете дізнатися  про останні новини та 

тенденції органічного сектору. Програму  форумів, Ви можете найти за посиланням 

https://www.biofach.de/en/events/ 

БІОФАХ запрошує Вас прийняти участь в Органічному турі. Інформацію про органічні тури  

організовані в рамках виставки БІОФАХ Ви можете знайти за даним посиланням: 

https://www.biofach.de/en/highlights/organictours/ 

 

 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/05/Visa/Antragstellungen/Reisekrankenversicherung.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/05/Visa/Antragstellungen/Reisekrankenversicherung.html
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/3513402/Daten/4906501/pdf_visa_TMI_liste_versicherer.pdf
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/05/Visa/Antragstellungen/Reisekrankenversicherung.html
http://www.germanyvac-ua.com/Visa_to_Attend_a_Fair.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/05/Visa/Antragstellung-VAC.html
https://www.biofach.de/en/visitors/tickets/ticketshop/
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/floor-plan/
https://www.biofach.de/en/events/
https://www.biofach.de/en/highlights/organictours/
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У випадку додаткових питань будь ласка звертайтесь до Координаторів українського 

павільйону на виставці «Біофах 2015». 

Контакти координаторів українського павільйону на виставці «Біофах 2015»: 

 

Консультаційний орган «КьюС», Ксенія Гладченко                                                                                         

тел.: +38 (093) 917 29 89, e-mail: info@ques.com.ua  

 

Сертифікаційний орган «Органік Стандарт»,  Сергій Галашевський                                                                                

тел.:+38 (067) 232 65 94, e-mail: sg@organicstandard.com.ua  

 

 

Інформаційний центр «Зелене Досьє», Катерина Малькова                                                                                   

тел.: +38 (067) 440 59 37 e-mail: mkoe-ua@ukr.net  

 

 

ЗАВІТАЙТЕ НА «БІОФАХ 2015» ТА ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ ЧАСТИНОЮ ОРГАНІЧНОЇ 

СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ ! 

 

 

mailto:info@ques.com.ua
mailto:sg@organicstandard.com.ua
mailto:mkoe-ua@ukr.net

