Список учасників Виставки «Organic made in Ukraine»
м. Київ 07 липня 2016 р., ВРУ
Місце проведення: вул. Грушевс ького, 5 (3-й поверх), м. Київ, сесійний будинок ВРУ
Регламент проведення: з 10.00 до 17.00.
Користуйтесь #organicmadeinukraine
УЧАСНИК

КОНТАКТИ

ІНФО О КОМПАНІЇ

1.

ТОВ «Формула життя
плюс», ТМ «LiQberry»

2.

ФГ Кості ва Романа
Пилиповича

Нечетова Євгені я, 050-3112225 Київ
info@l iqberry.com
Зубань Світлана Юріївна , медичний
консультант, 0954826333
Кості в Богдан Романович, влас ник,
агроном, + 380680118382,
kostiv_z@ukr.net

3.

ПП «РІЧОЙЛ»

Рус лан Мох 098 980 77 55
rrm@richoi l.ua
Олена Романишин менеджер з
адміні стративної діяльності, 098 61
66 061, o.romanyshyn@richoil.ua

4.

Приватне Підприємство
«Боровик»

5.

ТОВ «ЛИБІДЬ-К», ТМ
“Світ Бі о»

6.

Селянс ьке фермерське
господарство «ВЕС»

7.

Приватна агрофірма
«Т арасі вка»

Галина Турчин, Турчин Мирон
Євгенійович, генеральний директор
myron.turchyn@mail.ru
067-673-02-30, (032)485-05-08
Borovyk1@mai l.ru
Яблонс ька Тетяна, Зас новник
органі чного господарства ТОВ «ЛибідьК», ТМ «Світ Біо», +38 050 3119325,
Organi c_farm@ukr.net,
https://www.facebook.com/svitbio2009
Васянович Ві талій Миколайович
0661831178, vital_wes@ukr.net;
Женя Васянович,
zhenya.100479@gmail.com, 0936028375
Карацюба Світлана Іванівна, директор
097-1683017 agrofirmavs@mail.ru

Продукти функ ціональні харчові: паста
з ягід чорниці , паста з ягід брусниці,
пас та з ягід журавлини ТМ «LiQberry»,
с. Софіївська Борщагівка, Київська обл.
с. Поляни, Золочівський р-н, Львівська
обл., kostiv_z@ukr.net
http://organic-kostiv.in.ua
http://organic.co.ua
виробництво олій холодного віджиму,
макухи, клітковини та борошна.
Адрес виробничих потужностей: 75101,
с. Саги, Олешківський р-н, Херсонська
обл., +38 098 543 90 90 info@richoil.ua,
richoi l.ua
Заготівля органічних дикорослих
продукті в, (03248)50508, м. Борислав.
Драгобицького р-ну, Ль вівської обл.

ОРГАНІЗАТ ОР ВИСТАВКИ
Органі чний фермер: органічні яйця,
овочі, Ві нніцька обл., та Хмельницька
обл.

Органічна сертифікована
продукція та сировина для
представлення на Виставці
07.07.2016р у ВРУ
Пас ти з ягід чорниці ,
журавлини, брусниці

Амарант (щириця), спеції,
зерно, круп и, зерно-крупи,
борошно, вис івки, овочі,
бобові.
Органі чна олія льону та
соняшнику

Гриб бі лий сушений, гриб
бі лий маринований

Яйця, салат, огірки, томати,
зелень

Теп личне господарство. Овочі вництво. Томати, огірки, Пряні
Житомирська обл., Коростеньський р-н, трави,с алати,цукіні,квасоля,мо
рк ва,картопля,буряк,мангольд,
кап уста
Виробництво та переробка молока та
Органі чні молочні продукти:
вирощування органі чної городини
молоко, 5 видів вершкового
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Чернігівська обл., Коропський р-н, село
Тарас івка
8.

ТОВ «Лілак» , TM "Spring
drops"

Андрій Мартинюк , комерційний
директор
38095 4194848 galsltd@gmail.com
+380372585365,

9.

ПАТ «Етноп родукт»

10.

ТОВ «Органік Мілк»

Голубє ва Марина, менеджер зі збуту
067-4674515,
m.gol ubeva@ethnoproduct.com,
Андрей Николаюк, директор +38 050
311 17 20
Зінаїда zinakorbut89@yandex.ru
0686754734,
0969120178, Оксана, orgmilc@mail.ru;
estretovi ch@mai l.ru

11.

Публі чне ак ці онерне
товарис тво
«Житомирс ький
маслозавод», ТМ Рудь
ТОВ «Органік Оригінал»,
ТМ «Екород»

Тетяна Іванівна, провідний марк етолог
ТОВ «Т оргова фірма Рудь » тел. 06388-99-329, t.kovalenko@rud.com.ua

Виробництво морозива
м. Житомир, +38(0412) 42 29 02,
www.rud.ua

Олефіренко Андрій Миколайович,
ol efir@ecorod.com.ua, 067-5060757

13.

Фермерс ьке господарство
«Филь варок -КЗ»

Комаровський Святос лав, 050-7717798
filvarok.sv@gmai l.com
Зорян Петрович,
zkom arovskyy@gmai l.com
+38(095)260-45-16., +38(067)674-41-62

Виробництво органічного борошна, олії,
круп ів., Виробничі потужності: Київська
обл, Вишгородс ький р-н, с. Нижча
Дубечня, www.ecorod.ua
Органі чна продукція рослинництва і
тваринництва, с. Радохінці, Мостиський
р-н, Ль вівс ька обл., www.fi lvarok.com

14.

Фермерс ьке Садівниче

Мис ник Микола Ілліч 0504651080

12.

масла, м’які сири, вершки;
Органі чні овочі, зелень, сухі
приправи
Березовий сік

Березовий сік, Сік березовий без цукру,
Сік березовий «лагідний» з фрук тозою,
Сік березовий настояний на м’яті
дієтичний, сік березовий з настоєм
кропиви дієтичний, сік березовий з
настоєм шипшини
м. Черні вці, http://galsltd.com.ua
Виробництво органічних молочних
Молочка, ковбасні вироби,
продукті в, м’ясних та ковбасних виробів органі чні сири
www.ethnoproduct.com

Переробка молока, виробництво масла
та сиру, м. Баранівка, Жиромирська
обл.
(041144) 31515б orgmilc@mail.ru
www.omilk.com.ua

Виробництво органічних соків прямого

Молок о 2,5%, 3,5%
Кефір 1%, 2,5%
Ряжанка, сметана 10%, 15%,
20%. Йогурт «Чорниця»,
йогурт нежирний, сир
кис ломолочний 0,2%, 9%,
бринза, сир твердий
Органі чне морозиво

Вс я ліні йк а продукції, біля 20
SKU

Органі чне м’ясо в упак овках,
1. Ковбас а "Дрогобицька"
органі чна.
2. Ковбас а "Львівська"
органі чна.
3. Ковбас а "Прикарпатська"
органі чна.
4. Грудинк а органічну копчену.
5. Стегно органічне копчене.
6. Руль ка органічна копчена.
7. Бастурма органічна
сиров’ялена (яловичина)
8. Биток органічний копчений
Соки в асортименті
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Гос подарство «Золотий
Пармен»

zol otoi _parmen@ukr.net

15.

ТОВ «Хлібі о-Трейд», ТМ
Хлібі о

Попель Наталія Олександрівна,
Комерційний Директор, 0503334393,
nataliya.popel@gmail.com

16.

Сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив «Київський»

17.

ТОВ «Фабрика
бакалейних продуктів»,
ТМ Жменька, ТМ Сладов

Зубаха Дмитро Сергі йович, глава та
зас новник, asckyivskyi@ukr.net
ol egschubrat@ukr.net
+380975093133,
Оксана Лесковская, керівник відділу
марк етингу, o.lyaskovskaya@fbp.ua
067-2235091,

18.

ТОВ фірма «Каспер», ТМ Олег Троф анчук, 067-5586940
«ORGANICO»
Olegt_kasper@ukr.net

19.

ТОВ «Фірма ДІАМ АНТ
Лтд», ТМ Козуб

Сафонов Мик ола Сергійович,
info@diamantltd.com.ua, директор
067-5318757, 0532-677355
safonovko@mai l.ru

20.

ФОП Бородин В. О.
ТМ «Царс кий садовникъ»
Фермерс ьке господарство
«Organi c Vi lla»

Бородин В. О., 067-2207693
organicsad@ukr.net
Сабельні кова Валентина, директор
050-3828082, 067-5034888,
v.sabel ni kova@gmail.com

21.

віджиму, вирощування органі чних
зернових
16200, Чернігівська обл., м. Короп
www.parmen.com.ua
Виробництво та реалізація
хлібобулочних виробів, с. Гатне,
Київська обл., 0504954060
www.hlibi o.com.ua
Органі чні ягоди, кооператив
Київська обл

Виробництво та реалізація органічних
круп , рису та тростинного цукру.
м. Сквира, Сквирський р-н, Київська,
(044) 289-50- 05, info@fbp.ua
www.rice.ua

Виробник /переробник, м. Одеса, вул
Троїць ка, 33а, 0482-375075,
http://organico.od.ua
Органі чні крупи та органічні пластівці
миттєвого приготування в ас ортименті.
Переробка зернобобових культур в
борошно, толокно, крупи та пластівці
миттєвого приготування та суміші з них.
Вс ього близько сорока найменувань.
м. Полтава, вул.. Ос тровс ького, 57, +38
0532 677355, www.diamantltd.com.ua
Київська обл. Києво-Святошинський рн, м. Вишневе
Вирощування органі чних овочів, зелені
та ягід.
Корс унь -Шевченківський р-н.,
Черк ас ька обл. +38-067-503-4888, +38-

Хліб, печиво

(ягоди для пок азу, дегус тації
відсутні. Вс е на ек спорт)

Горох шліфований колотий
Крупа гречана Ядриця
Крупа кукурудзяна
Крупа манна
Крупа перлова
Крупа пшенична
Крупа пшоно шліфоване
Крупа ячна
Рис не шліфований довгий
Рис шліфований довгий
Цукор трос тинний органічній
Плас ті вці «3 злаки»;
Плас ті вці вівсяні
Плас ті вці гречані органічні
Плас ті вці пшоняні органічні
Олі я соняшникова, лляна,
рапсова, рижієва
Органі чні крупи та органічні
пласті вці миттєвого
приготування в ас ортименті

Овочі, зелень
Бажає мо представити томати,
огірк и, суницю, руколу,
петрушку, перець гі ркий, м’яту.
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Фес енко Олек сандр Миколайович
0661224309, sanja.fes@gmail.com.
lukyanenkogleb@gmail.com 0956915000
Лук 'яненк о Гліб Віталійович

050-382-8082, v.sabel nikova@gmail.com,
www.organi cvilla.com.ua
Рослинництво, тваринництво,
переробка
Шишацький р-н, Полтавс ька обл.,
0535297859, agroecologia@i.ua
http://www.agroecology.in.ua
Виробництво кондитерських виробів, в
тому чис лі органічної продукції
відповідно до Стандарту, що
ек вівалентний Постановам ЄС
No834/2007 та 889/2008.
+38-044-362-00-40, info@kvartet.org.ua
www.pryaniki.com.ua
Овочі та зелень

22.

ПП «Агроекологія»

23.

ТОВ «КОНДИТЕРСЬКА
Михайлов Ві ктор Євгенович,
МАЙСТЕРНЯ «КВАРТ ЕТ» +38(099)463-60-23,
office@kvartet.org.ua, Владислав
0671015301

24.

ФОП Романченко О. А.

Олексій Анастасійович
0675032310, Organic-kom pleks@ukr.net

25.

ТОВ «Дунайсь кий
аграрі й»

Роман Дяжук, ТОВ "Дунайський
аграрі й", dunagrariy@mail.ru, 0674842890, camryd@mail.ru

26.

Мельник В.В., ФОП

Мельник Ві ктор, +38(067)711-19-34,
mel ni k.ludmila-91@yandex.ru

27.

Фермерс ьке господарство
«Соломея»

Яремчук Тетяна Ананіївна, 067-674-4942, tanj a-jaremchuk@ukr.net

Органі чне рослинництво і
тваринництво.
с. Сокільники, Пустомитівський р-н.,
Ль вівс ька обл.

28.

ДП «Дослідне
господарство
«Сквирське» ІАП НААН

Вдовиченк о Андрій, директор,
a.vdovychenko@gmail.com, 098-5188709

29.

ТМ Органі чна садиба

Кирей Олек сандр Анатолійович,

Вирощування сільськогосподарської
продукці ї, наукові дослідження,
консультації
м. Сквіра, Київська обл., 04568 2-83-23
www.doslidnepole.com.ua
Органі чне рослинництво

Вирощування органі чних: пшениці
озимої та ярової, ячменя, рі пак у,
гороху, сочевиці, проса, соняшнику,
кавунів, буряку; птиці, кури-несучки,
качки, овець ; продаж органічних яєць .
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с
Саф’яни
картопля, морква, буряк, спельта,
пшениця, Ві нницька обл, Калинівський
р-н, с. Голубі вка

Органі чні пряники, пісочне
печиво, вівсяне печиво,
гріссіні. Печиво, пряник «мініджинджер», пряник «с ерце»,
пряники «еко-200», пряники
«еко-300», пряники «еко-500»
салат, огірки, кінза, рук кола,
салат, кріп, листя мангольду,
петрушка, м’ята, базилік,
шпинат, огі рок
Органі чні яйця

картопля, морква, буряк,
спельта, пшениця

Бажає мо представити
пампушки домашнь ого
виробництва та баночні
паштети : паштет печінковий
«Зранку до сніданку», сало з
овочами «Український
сні керс»,
Сало із зеленню «Ді дова
зак уска»
Зерно, наукова література,
насіння

Малина, томат, перець
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“Екородина”, ФОП Кирей
О. А.

зас новник, (067) 5040046,
ecorodyna.info@gmail.com

30.

ТзОВ «Жива земля
Потутори»

31.

Старопорицьке, ТОВ
Старий Порицьк
Фермерс ьке господарство
"Т ізеш", ТМ ПанЕко
ТзОВ "Агро Радехі в", ТОВ
"Агрі Ком"

Крістіна Лі бергер , 067 679 80 04
cristina.lieberherr@gmx.ch
Бойк о Іван, ivan_boyko@mail.ru 067208-38-59
Ткач Наташа, 097-9520032,
porutsk@ukr.net
Тізеш Павло Павлович,
tuzespal@gmail.com, 0973814052
Павловський Сергій Анатолійович,
директор, 0676739030,
sergijdgo@gmail.com

32.
33.

34.
Bi ol ogic.ua, Ресторан
Greengugu

35.

36.

37.

38.

39.

Швейцарсько-український
проек т "Розвиток
органі чного ринку в
Україні " (2012-2016)
Дослідний інститут
органі чного сільського
господарства (FiBL)
Ль вівс ька міська
громадська організація
«ЕКОТ ЕРРА»
Конс ультаційний орган
«КьюС»
Міжнародна благодійна
органі зація
"Інф ормаційний центр
"Зелене досьє"
ТОВ “Органі к стандарт”

Лаврик Андрій, 0635605176
0635605176, lavrik@ukr.net;

м. Київ, (067)9100405,
ecorodyna.info@gmail.com
Ecorodyna.com.ua
Пряно смакові культури, приправи
молочна продукція, зерно, овочі.
c. Потутори Бережанського р-ну
Тернопільської обл..
Гречка

солодкий, огірок

Унікальні спеції, чаї

Джеми, сок и, ковбаси
Пшениця, с пельта, льон, ячмінь, жито,
горох, люпин,соя, овес, кукурудза,
гречка
Ль вівс ька обл. Радехівський р-н.,с.
Кус тин
Виробництво, торгівля
www.biol ogic.ua.
Ресторан Greengugu,

Гречка зелена, льон, спельта,
ячмінь , горох

Кейтеринг організований за
підтримки ресторану
Greenguru», м. Київ

htt p:/ /greenguru. com.ua,
проспект Героїв Сталінграду 24a

Анас тасія Півнюк
Ас ис тент менеджера проекту
Phone/Тел.: +38044-2781797
Mob./М об.: +38063-6235821
anastasiia.pi vniuk@fibl.org
www.ukraine.fi bl .org
www.fi bl .org
Наталія Чоловська
ЛМ ГО "Екотерра"
www.ecoterra.l viv.ua
+38 050 430 76 23
Гладченк о Ксенія, 0939172989,
quesservice@gmai l.com +38(093) 917 29
89
Шор Катерина, менеджер проектів,
www.dossier.org.ua
+38 067 440 5937;
kateryna.shor@gmai l.com
Галашевс ький Сергій, директор.
вул. Велик а Васильківська, 38-Б, оф іс

Захі дного регіону України

Конс ультаційний орган, координатор
наці онального павільйону України на
Бі оФах
PR органі ки та робота зі ЗМІ,
координатор національного павільйону
України на Бі оФах

Сертифікаційний орган, координатор
наці онального павільйону України на
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40.
41.

Федерація органічного
руху України
Спі лка виробників
органі чних
сертифікованих продуктів
«Органічна Україна»

42.
МГО Ас оціація учас ників
органі чного виробництва
«БІОЛан Україна»
43.

Липковатівський аграрний
коледж,

44.
Retail Academy (Академія
роздрібної торгівлі)
45.
Народний депутат
України Ярослав
Маркевич
46.

ГО "Інс титут дослідження
адап тації зак онодавства"

20 , м. Київ, 01004, Україна, тел: +380
44 200 62 16,
os@organi cstandard.com.ua
Голова Правління Милованов Євген
Володимирович. ofu@organic.com.ua

Бі оФах

Федерація органічного руху України

Березовс ька Олена Михайлівна
Ракова Олена Олександрівна
+380671717577
Пиндус Василь Васильович,
illintsi@biolan.org.ua.
Горбань Світлана Дмитрівна,
консультант Асоціації «БІОЛан
Україна», 067-430-82-53,
bi oextension@yandex.ru.
Панов Павло, 0994310936
info@l ipdak.in.ua
Ситник Тетяна, ек сперт з розвитку
органі чного ринку в Україні , директор
Retail Academy, +390633383939,
topm anager09@gmail.com,
https://www.facebook.com/tatiana.sitnik.3
Ірина Купчук, Помі чник-консультант
народного депутата України Ярослава
Маркевича
+38 093 0029774,
iryna.kupchuk@gmai l.com
Марта Руда, Експерт з питань
наближення зак онодавства України до
права ЄС у с фері довкілля, +38 050
4026686, martysya.r@gmail.com

ОРГАНІЗАТ ОР ВИСТАВКИ
Громадська організація, вул.
Студентська, 2, м. Іллінці, Ві нницька
обл. www. bi ol an.org.ua

Вирощування органі чної продукції
Харк івська обл., Нововодолазький р-н
info@l ipdak.in.ua
ОРГАНІЗАТ ОР ВИСТАВКИ

ОРГАНІЗАТ ОР ВИСТАВКИ

ОРГАНІЗАТ ОР ВИСТАВКИ

Даний захі д відбувся за пі дтримки швейцарсь ко-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», що впроваджуєть ся Дослідним інститутом
органі чного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фі нансової підтримки Швейцарської Конфедерації.
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