
Можливості експорту органічної продукції:  
що, куди та як продавати?  

 

 

Консультаційний  орган КьюС 

 

Ксенія Гладченко,  29.11.2016 



КьюС  - консультанційний орган з органічного  напрямку  

КьюС -  знаходиться всередині органічного виробництва України та 
міжнародної спільноти. 

Команда КьюС старанно працює над зміцненням позицій українських 
органічних операторів. Ми надаємо унікальну індивідуальну підтримку 
приватним компаніям, проектам розвитку та представникам урядових 
структур в області розвитку органічного ринку, якості системи сертифікації, 
торгових інструментів і налагодження торгівельних зв’язків. 





 

 

Найбільші країни, які 

імпортують корми українського 

походження - це країни, які 

мають доступ до найбільших 

портів Європи:  

Нідерланди 

Об'єднане Королівство 

Німеччина 

Франція 

Бельгія  

Данія 

Італія 

Іспанія 

 

 

 

 
 

Ланцюги постачання  



Загальні  тенденції органічного ринку  в Європі  

•Міжнародний ринок органічної продукції стабільно розвивається  
 

•Попит  на органічну продукцію   перевищує пропозицію  
 

•Європейські покупці намагаються зменшити залежність від заморських країн, 
таких як Китай, Бразилія, і намагаються задовольнити свої потреби в органічних 
продуктах у країнах Європи 

 
•Скандали та випадки шахрайства з органічними продуктами підвищують потребу 
в прозорості і простежуваності постачання органічної продукції 
 

•Існує потреба в надійних та професійних постачальниках продукції, а також в 
високоякісній продукції 
 

•Одна  з найголовніших  складностей -  забезпечення  необхідних  показників 
якості  органічної  продукції  
 

•Зберігання,  очистка, безперебійна  своєчасна  доставка  
•Заборона ГМО 

 

 



Категорії органічної продукції та  сировини орієнтовані 

на експорт 

  
grain  and oil  crops  and processed products : 
Зерновые и  масличные культуры и продукты их переработки:  

Dinkel   
Спельта  

 

Sunflower  seeds  
Насіння соняшнику 

 

 

Corn  
Кукурудза 

  

 

 

Linseeds 
Льон 

  

 

 

Barley 
Ячмінь 

 

  

 

 

Buckwheat   
Гречка 

 

Millet/hulled millet  
Просо/Пшоно 

 

Mustard 
Гірчиця 

 

Оat 
Овес 

 

Soya beens  
Соя  

 



 
 категорії органічної продукції орієнтованої  на експорт  

  
Дикороси : 
 

   
Чорниця 

 

Клюква 

 

Брусниця  

 

 
Ожина  

 

Ядро грецкого  горіха   

 



Основна органічна 
кормова продукція, яку 

запитують імпортери  

1. Макуха Соняшника 18% 

2. Жовта кукурудза 14% 

3. Соя  14% 

4.  Ріпак 11% 

5. Насінні Соняшнику8% 

6. Ріпакова Макуха/ борошно 8% 

7. Насіння Льону 7% 

8. Кормовий горох 7% 

9. Соняшникова макуха 5% 

10. Фуражна пшениця4%  

11. Люпин 4% 
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Sunflower expeller

Rapeseed expeller/meal

Soybeans expeller/meal

Soybeans

Sunflower seeds

Flax seeds

Rape seeds

Yellow Corn

Feed Wheat

Feed Peas

Lupine



Запити на імпорт з України 

Загалом 160’000 тонн  

20’000 тонн органічної соняшникової макухи  

 

15’000 тонн органічного гороху, люпину та ріпаку 

 

40’000 тонн органічних зернових  

 



 Провідний виробник органічного крохмалю потребує 

щорічно 90’000 т. продовольчої пшениці з найвищим 

вмістом протеїну для виробництва крохмалю. 

 = потребі у площі розміром 30’000 га для 

вирощування пшениці найвищої якості 

 Для України є запит на 1/3 даного об'єму 

 

 

 

 

 

 



Органічні зернові: об’єми імпорту 

відповідно до культур 
Звітний рік: липень 2014 – червень 2015  

Об’єми імпорту: 218000 т. 

Частина імпорту: 24%  



Органічні зернові: об’єми імпорту 

відповідно до країн походження 

2014/2015 
Звітний рік: липень 2014 – червень 2015  

Об’єми імпорту: 211 000 т. 

Частина імпорту: 24%  

Україна 17% 



Органічна пшениця: імпорт відповідно до 

країн походження 2014/2015 вкл. з полбою та твердою 

пшеницею  

Україна 20% 

Об’єми імпорту: 126 000 т. 

Частина імпорту: 34%  



Органічні соєві боби (вкл. з соєвою макухою): 

імпорт відповідно до країн походження 

2014/2015  
У відсотках 

Об’єми імпорту: 56 000 т. 

Частина імпорту: 94%  
Україна 2% 



Органічний соняшник (вкл. з макухою): 

Німецький ринок відповідно до країн 

походження 2014/2015  у відсотках 

Об’єми ринку: 57 000т. 

Об’єми імпорту: 56 000 т. 

Частина імпорту: 97%  

Україна 25% 



 Під час виставки Біофах 2015 імпортер з США 

звернувся до FiBL із запитом на 1 мільйон тонн 

органічної кукурудзи з України 

 = потребі у 100’000 га для вирощування кукурудзи 

 = потребі у 500’000 га органічних угідь з України ( 

якщо вирощування кукурудзи буде складати  

 20% загальної сівозміни)  

 

 

 

 

 



Важливі складові органічного експорту  
  



 
Експортна стратегія для  органічного виробника  



756 188,322 551,162 734,637 
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* Джерело інформації  сертифікаційний орган Органік Стандарт  

Динаміка органічного  експорту з України  

 

зростання в 

13 раз  
 (1304%) 



 
Статистика  на прикладі органічного 

господарства  
Об’єми продажів  до країн імпортерів  2011-2015 по 

врожайності  
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Статистика  на прикладі органічного 
господарства  

Тенденціїї органічного експорту  

2011-2015рр., т (by harvesting) 
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Спостереження за цінами на врожай 2015/16 

  Ціна (традиц. / EXW) 

Ціна (орг. / FCA) 

1€/28.5UAH 

Органічна 

надбавка до 

ціни (%) 

Продовольча пшениця 3900- 5000 UAH/мт 8500 89 

Кормова пшениця 3550 - 4400 UAH/мт 6000 50 

Кукурудза 3550 – 4500 UAH/мт 6000 50 

Соєві боби 9500 – 10000 UAH/мт 16800 71 

Соняшникове насіння  9800-10700 UAH/мт 16000 55 



 

 

 

• Ціновий Бюлетень  КьюС-АМІ 

Жов 16.docx
Жов 16.docx
Жов 16.docx
Жов 16.docx
Жов 16.docx
Жов 16.docx
Жов 16.docx
Жов 16.docx


 

виробник органічної продукції 



Український  павільйон  на міжнародній виставці 

органічної продукції «Біофах» 

Координатор  стенду  українського  павільйону на  міжнародній  Виставці  «Біофах»  в 2017 році  
консорціум трьох організацій в співпраці  с Інститутом  органічного сільського  господарвства  FiBL: 

 

Можливість  участі для  українських 
експорт-орієнтованих компаній 

 в українському павільйоні   
на найбільшій міжнародній виставці 

органічної продукції  
«БІОФАХ», 15 -18 лютого 2017 року  

м. Нюрнберг, Німеччина 
   



Покупець.  Імпортер   



Експортні   проекти в Україні  у  співпраці  з  іноземними 

компаніями  



Вирощування  високо-протеїнової  пшениці  на замовлення  німецького  
імпортера компанії  Eickernmuhle. 

Щорічно компанія Eickernmühle GmbH готова купувати в Україні 
близько 30 000 т борошномельної пшениці.  

  

•Вимоги до шуканої сировини: 

•  

•Число падіння –  250 сек. 

•Сира клейковина – більше 26% 

•Вміст білку – більше ніж 11,5% 

•Натура – більше 78 кг / 100 літрів  

•Здорова –  без живих і мертвих паразитів 

 

Експортні проекти в Україні -   

на замовлення імпортерів  

 



Корисні посилання  

• Вимоги   щодо   упаковки харчових продуктів, маркування,  рівнів залишків 
пестицидів,   мікробного  осеменіння,  радіації,  гігієни продуктів харчування :  
сайт http://www.cbi.eu/marketintel_platform  

• Зернові: http://www.food.gov.uk/business-
industry/imports/want_to_import/tradeinfosheets#.U6Frn7GuMs8  

• Насіння  олійних  культур  та  рослинні олії: 
http://www.cbi.eu/marketintel_platform/vegetable-oils-and-
oilseeds/136060/buyerrequirements  

• Зернобобові: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/rice-and-
ulses/195529/mar 

• Перероблені фрукти  та  горіхи: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/ 
processed-fruit-and-vegetables-and-edible-nuts/177430  

• Трави та спеції : http://www.cbi.eu/marketintel_platform/spices-and-herbs-
/177404  

• Мед та бджолиний віск : http://www.cbi.eu/marketintel_platform/honey-and-
sugars/195547 

29 
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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 



Співпраця з O-TX 

платформа електронної торгівлі  органічними 

продуктами   

 

 

 

 

  
       www.ques.com.ua 
 

            
 

           www. O-TX.com 
 

 



 

 

Coming  together is a beginning; 

 Keeping together  is a progress  

   Working together is a success  

                                                                                                                                                     
Henri Ford  

 


