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Коротко про FiBL 

› Засновано в 1973, приватна фундація 

› 150 співробітників 

› 70 практикантів, студентів бакалаврату/магістратури/докторантури, стажерів 

› Дослідження на понад 200 швейцарських органічних господарствах  
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Харчова продукція: дорадництво та дослідження 
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Безпечність їжі 

Якість їжі Переробка 

Нові технології Упаковка 

Рейтинг сталості 
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Фінансова підтримка 

С/г орні  

культури 

 

Сприятливе  

бізнес  

середовище 

Надавачі 

послуг 

Карпатська  

торгова марка 
Молочна  

продукція 

Якість та  

товарообіг  

 для  

експорту 

підвищено 

 

Якість та 

товарообіг  

 для  

внутрішнього 

ринку  

підвищено 

 

 
Регіональна  

харчова 

продукція з 

Карпатського 

регіону 

успішно  

продається 

 

  

 

 

Рівень 

 комерційних  

послуг в  

органічному 

секторі 

підвищився 
 

 

  

 

 

Сприятливе 

бізнес  

середовище, 

що позитивно 

впливає на 

розвиток  

органічного 

сектору, 

створено  

 

 

http://www.google.ch/imgres?q=soja&hl=de&gbv=2&biw=1239&bih=596&tbm=isch&tbnid=uSJUQKTMB5lPNM:&imgrefurl=http://efm.ba/2011/02/23/soja-u-borbi-protiv-starenja/&docid=M2w6NzlDxQr0EM&imgurl=http://efm.ba/wp-content/uploads/2011/02/soja.jpg&w=2126&h=1350&ei=kkuyT-O4BKfP4QSnj-XfCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=372&vpy=178&dur=1237&hovh=179&hovw=282&tx=167&ty=95&sig=104261416151132949492&page=1&tbnh=93&tbnw=147&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:113
http://www.google.ch/imgres?q=dairy+products&um=1&hl=de&sa=N&biw=1239&bih=596&tbm=isch&tbnid=ODidnCrlHzWRdM:&imgrefurl=http://www.talkeczema.com/webdocs/skincare/skin_care_dairy_free_diets.php&docid=sSJSv0-3vCYRDM&imgurl=http://www.talkeczema.com/cms_uploads/Fotolia_7098282_XS_dairy_products.jpg&w=350&h=251&ei=mUOyT6moNMfb4QSX74jFCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=739&vpy=80&dur=352&hovh=190&hovw=265&tx=134&ty=82&sig=104261416151132949492&page=3&tbnh=127&tbnw=169&start=49&ndsp=28&ved=1t:429,r:18,s:49,i:217
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Компонента «Сільськогосподарські орні культури» 

6 www.ukraine.fibl.org 

On Farm consultation 

Crop Conference 

Конференція з органічного 

рослинництва 

Форум «Україна як надійний 

постачальник органічної 

продукції» 

Органічні дні поля Місії міжнародних покупців 

http://www.fibl.org/
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Компонента «Молочні продукти» 

7 www.ukraine.fibl.org 

On Farm consultation Field days 

Crop Conference 

Field day 

Органічний молочний прес-тур 

Моніторинг якості молока 

Дегустація молочних 

продуктів 

Підвищення рівня обізнаності через технічні 

брошури, наукові публікації та інтерв'ю для 

ЗМІ 

http://www.fibl.org/
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Компонента «Карпатська торгова марка» 

8 www.ukraine.fibl.org 

Міжнародні конференції 

On Farm consultation 

АГРО-2016 Мозковий штурм зі 

стратегічними партнерами 

Цифрові фото-рамки 

Великодній 

ярмарок  у Львові 

http://www.fibl.org/
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Компонента «Посилення місцевих надавачів послуг» 

9 www.ukraine.fibl.org 

Organic Business 

Побудова співпраці між 

надавачами послуг та 

органічними виробниками 

Органік школа та Органік Бізнес 
Сприяння у підготовці Національного павільйону 

України на міжнародній виставці Біофах 

Сприяння експорту 

http://www.fibl.org/
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 Компонента «Сприятливе бізнес середовище» 

10 www.ukraine.fibl.org  

 Презентація державного органічного 

логотипу 

Національний павільйон України на 

міжнародній виставці Біофах 

 

 

 

 

Сприяння місцевій торгівлі, 

залучення пілотних областей 

  

 

Діалог, підвищення рівня 

обізнаності та передача знань 

http://www.fibl.org/
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Сертифiкованi оператори органiчного виробництва в 

Україні 

 

 

 

 

›  2015 рiк близько 250 операторiв 

› 2016 рік + 150 операторів 
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ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 

1) ДІЮЧИЙ Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» (зі змінами, внесеними згідно із 

Законом № 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, 

ст.133) 

 

2) Проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції»  
(у новій редакції: Закон України «Про основні принципи та 

вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції») 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470
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 ОГЛЯД ДІЮЧИХ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ  

ПОСТАНОВА КМУ від 30 вересня 2015 р. № 980  

«Про затвердження Детальних правил виробництва органічних 

морських водоростей» 
 

ПОСТАНОВА КМУ від 30 вересня 2015 р. № 982  

«Про затвердження Детальних правил виробництва органічної 

продукції (сировини) аквакультури» 
 

НАКАЗ від 25.12.2015 № 495 

«Про затвердження державного логотипу для органічної 

продукції (сировини)» 
 

ПОСТАНОВА КМУ від 23 березня 2016 р. № 208  

«Про затвердження Детальних правил виробництва органічної 

продукції (сировини) бджільництва» 
 

ПОСТАНОВА КМУ від 30 березня 2016 р. № 241 

«Про затвердження Детальних правил виробництва органічної 

продукції (сировини) тваринного походження» 
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Дякую за увагу! 

 

Контакти: 

Білик Руслан 

координатор молочного напрямку 

Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» 

Дослідний інститут органічного сільського господарства (FіBL, Швейцарія)   

+38067 2518250, 

+38044 2781797 

E-mail: ruslan.bilyk@fibl.org 


