До ув аги ЗМІ!

Українська органічна продукція – виставка у Верховній
Раді
7 липня 2016 р. з 10.00 до 17.00 у фойє третього поверху сесійного будинку ВРУ
(вул. Грушевського, 5) проходитиме виставка-пропозиція органічної продукції від
сільськогосподарських виробників України «ORGANIC MADE IN UKRAINE».
У роботі в ист авки берут ь участь 45 компаній. Серед них 33 сільськогосподарські в иробники, котрі
серт ифіковані за ст андартами органічного в иробництв а ЄС, пост ачають продукцію та сировину
для в нут рішнього та зовнішніх ринків , а також оператори органічного ринку т а надавачі послуг.
На в ист авці будут ь представлені серт ифіковані органічні харчов і продукти:
o фрукти, овочі, ягоди, зелень та продукція з них;
o молоко та молочна продукція; сири
o м’ясна продукція; яйця
o бакалійна продукція (борошно, крупи, олія);
o злаков і та бобов і культури та продукція з них;
o хліб, хлібобулочні в ироби, печиво;
o соки, варення, солодощі
o мед та продукція бджільництв а;
o лікарські трави, чаї, спеції, гриби, горіхи;
тощо.
Україна має в еликий потенціал в иробництв а органічних продукт ів: здатна забезпечити повний
асорт имент органічного споживчого кошика для в нут рішнього ринку т а вагомий внесок в експорт
сільськогосподарської продукції. За даними Федерації органічного руху України, в 2015 році статус
органічних серт ифікованих угідь мала площа понад чот ириста тисяч гектарів (410550 га), тобто
близько 1% в сіх сільськогосподарських земель України. Внутрішній органічний ринок у 2015 році
досяг 17 млн. єв ро. (Для порівняння: за даними ІФОАМ (Міжнародна Федерація органічних
сільськогосподарських рухів) та FiBL (Дослідний інститут органічного сільського
господарства, Швейцарія), глобальний органічний ринок у 2014 р. зріс до 43,7 млн. га органічних
сільськогосподарських земель і складає 80 млрд. доларів США.)
Органічне сільське господарст в о в Україні може ст ати одним з локомотивів економічного розвитку
країни, при цьому зберігаючи та зміцнюючи родючість українських земель та забезпечуючи
добробут громадян. Але для успішного руху цього локомот иву потрібна підтримка держав и.
Українські виробники органічної сільськогосподарської продукції сподіваються на
підтримку влади, пе рш за все, в наступному:
1. ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ДЕРЖАВИ в здоров’ї нації: оздоровлення молодого покоління через
запровадження органічного харчув ання у закладах осв іти (школах та дитсадках), лікув альних та
оздоровчих закладах.
2. ЗАКОНОДАВЧЕ в регулювання ринку органічної продукції. Незабаром парламент
розглядатиме законопроект «Про в несення змін до деяких законодавчих актів України щодо
органічного в иробництв а, обігу та маркув ання органічної продукції». Над новим законом
працюв ала робоча група з питань в досконалення законодав ств а і нормативно-правов их акт ів у
сфері органічного виробництв а, до якої ув ійшли предст авники міністерст в а аграрної політики та
продовольств а та інших міністерст в і в ідомств , а також представники громадських організацій
та реальні органічні в иробники. До 14 липня триває громадське обгов орення представленого
законопроект у на сайті Мінагрополітики. Сподів аємось, що парламентарі підтримають ці
спільно в ироблені пропозиції.
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3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНИХ ВИРОБНИКІВ. Зокрема, підтримка малих в иробників
через в ідшкодув ання в артост і серт ифікації, надання дотацій протягом перехідного періоду та
інші засоби ст имулюв ання виробників.
4. ПІДТРИМКА ТА ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ в засобах масової інформації,
осв ітніх т а науков их установах, сприяння розв итку науки т а осв іти.
За даними численних досліджень у св іті споживачі органічних харчов их продукт ів в в ажають стан
св ого здоров’я значно кращим, ніж споживачі конв енційної їжі (не органічної). Наприклад, завдяки
багаторічному заст осув анню програми «Їжа для життя» (в ключення органічних продукт ів до меню
шкільної їдальні) в Лондоні в ідсоток учнів з надмірною в агою знизив ся з 10% у 2002 році до 2% у
2010 році. Водночас покращились успіхи школярів у навчанні, - позитивно склали іспити 90%
в ипускників, порів няно з 32% у 2002 р. У 2010 році Мішель Обама оголосила про старт у США
в еликої десятирічної державної програми “Let’s Move!”. Її мет а - «здорові діти, зниження в ідсотку
ожиріння, здорова нація», а урядов е фінансув ання - мільярд доларів щорічно. Новий бюджет Данії
передбачає фінансув ання 60% органічних продукт ів в їдальнях держав них установ.
Дослідження в чених Національного медичного унів ерситету імені О.О.Богомольця показало, що
харчув ання на 50% в плив ає на здоров’я дитини в Україні, поряд з тим лікув ання на 10%, генетика
на 20%, умови жит тя на 20%.
Такі показники яскрав о демонструють, що органічне харчув ання – це не прост о модний т ренд, а
здоровий спосіб життя, який св ідомо обирають уряди багатьох розвинених країн. До органічного
руху у св іті українські фермери приєднуються семимильними кроками, і в же сьогодні близько
двомстам операторам органічного ринку України є що запропонув ати для споживачів на
в нут рішньому т а зовнішньому ринках.
Організатори виставки:
Народний депутат України Ярослав Маркевич,
Асоціація учасників органічного виробництв а «БІОЛан Україна»,
в иробник органічної продукції ТОВ ЛИБІДЬ-К,
ГО «Інст итут дослідження адаптації законодавств а»,
Академія роздрібної торгів лі (Retail Academy).
Подія в ідбув аєт ься за підтримки шв ейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного
ринку в Україні», що в проваджується Дослідним інст итутом органічного сільського господарст в а
(FiBL) за фінансов ої підтримки Шв ейцарської Конфедерації.

Брифінги для журналістів:
06 липня о 15:00 - Український кризовий медіа-центр (Український дім, вул.Хрещатик, 2)
http://uacrisis .org
07 липня о 09:30 – прес-центр ВРУ (2й поверх сесійного будинку ВРУ, вул. Грушевського, 5)
Контакти:
Тетяна Ситник, ек сперт з розвитку органічного ринку в Україні , к ерівник Retai l Academ y
+38 063 338 3939, topm anager09@gmai l.com, https://www.facebook.com/tatiana.sitnik.3, www.antre.kiev.ua
Тетяна Яблонська, зас новник органічного гос подарства Т ОВ «ЛИБІДЬ-К», Т М «Світ Бі о»
+38 050 3119325, Organi c_farm@ukr.net, https://www.facebook.com/svitbio2009
Ірина Купчук, п омічник-конс ультант народного депутата України Ярослава М аркевича
+38 093 002 9774, iryna.kupchuk@gmai l.com
Світлана Горбань, дирек тор ТОВ «Центр підтримки органі чного виробництва», викладач Іллінець кого
державного аграрного коледжу, +38 067 430 8253, illintsi@bi ol an.org.ua, http://www.biol an.org.ua
Марта Руда, ек сперт з питань наближення зак онодавс тва України до права ЄС у сфері довкі лля ГО
"Інс титут дослідження адаптаці ї законодавс тва"
+38 050 402 6686, martysya.r@gmai l.com
Катерина Ш ор, менеджер проектів Міжнародної благодійної організації "Інформаці йний центр "Зелене
досьє", www.dossier.org.ua, координатор національного павільйону України на Бі оФах
+38 067 440 5937, kateryna.shor@gmai l.com
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