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Тенденції розвитку 
органічного виробництва на 

світовому ринку 
• За останні десять років площа сертифікованих земель у світі 

збільшилась у 3,2 рази. При тому потреби споживачів органічних 
продуктів за останні 10 років зросли вдвічі. 

• В Європі продаж органічних продуктів перевищує 30 мільярдів євро в 
рік. Європа займає друге місце після США по споживанню органічних 
продуктів. 

• Лідерами у світі за площами під органічними культурами є Австралія 
(22,7 млн га), Аргентина (3,1 млн га), США (2,0 млн га) 

• Лідерами у Європі є Іспанія (2,0 млн га), Італія (1,8 млн га), Франція 
(1,5 млн га) 

• Україна входить у двадцятку найбільших виробників органічної 
продукції у світі. У Європі займає дванадцяте місце по органічному 
виробництві 
 



Тенденції розвитку 
органічного виробництва в 

Україні 
• Загалом в Україні згідно найбільшого сертифікаційного органу Органік 

Стандарт у 2018 році 279 господарств рослинництва сертифіковані.  

• З них - 78 мають органічні малину,  суницю садову чи полуницю – 27, 
ревінь – 5 господарств по усій Україні. 

•  Напрямок органіки найшвидше набирає обертів у центральній Україні. 

• В Україні загальна площа органічних земаль складає близько 430 тис га з 
них 197 тис га зернові, 67 тис га – олійні, 9 тис га овочі. 

• Україна найбільший постачальник екологічної пшениці на світовий ринок 
та забезпечує 25% потреб споживачів даного продукту у світі. 

 



Потенціальні можливості 
органічного напрямку ягідництва 

на Волині 
• Оптимальні погодні умови 

• Натуральні методи господарювання на земельних ділянках 

• Прикордонна область з Європейським Союзом та Білорусією 

• Легкі землі, що придатні для ягідництва 

• Багато малих сімейних господарств, оптимальний варіант для 
органічного ягідництва та організації локальних кооперативів 

• Польські сусіди інвестори, спільно з місцевою владою, сприяють 
активному розвитку садівництва та ягідництва на Волині. Створено 
«Західноукраїнський садівничо-городницький кооператив», який 
є одним із поштовхів у розвитку Волинського села 



Органічний Ревінь с. Кобче, с. Олешковичі Рожищенський район 



Заморожена малинка 
екстра клас 

Заморожена малинка гриз 
лазеровосортуваний 



Сорт «Зюгана» 
 с. Кобче,  

Рожищенського району 

Сорт «Джоан Джей»  
с. Черськ,  

Маневицького району 

Сорт «Полана»  
с. Седлище, 

Любешівського району 



Спеціально 
розроблена 

підприємством тара 
для органічної малини  



Коротко про «POLKO 
GROUP» 

• Фірма створена у 2001 році. Серитфікована згідно органічних 
стандартів ЄС і США у 2003 році 

• POLKO GROUP- два підприємства з виробничими потужностями 
для замороження та переробки у 10 тисяч тон протягом сезону  

• POLKO GROUP лідер в Україні по експорту органічних ягідних 
фруктів 

• POLKO GROUP – це 350 постійних працівників та близько 400 
постачальників, роботодавець для декількох тисяч селян Волині 

 



Фірма має усі сертифікати необхідні для 
експорту на ринок ЄС, США та Азії 



Лінія для чищення і миття свіжих ягід  



Процес сортування замороженої малини 



Власний автопарк, що дає можливість швидкої 
доставки ягід з поля на виробництво 



Проект «POLKO GROUP» зі 
створення нових органічних 
плантацій на Волині 

• Проект розпочато у 2016 році  
• Організування та фінансування процесу сертифікації БІО-органіки, 

консультації для с/г виробників 
• Багаторічні договори з гарантією збуту на 7 років з гарантованою 

ціною у євро 
• На сьогодні у нас 28 плантаторів у Волинській області з 

Маневицького, Любешівського, Ківерцівського, Рожищенського, 
Ковельського та Турійського районів. 

• Це площа у 32,84 гектари органічних малинових насаджень сортів: 
Полка, Полана, Джоан Джей, Зюгана, Брусвяна, Феномен. 

• POLKO GROUP має великий досвід у експорті свіжих  гибів та ягід на 
ринок ЄС. У 2018 році стартує новий проект «Волинська ягода на 
фреш-ринок ЄС». 



0,67 га, Черськ, 
Маневицький район,  
з вересня 2017 року 

3,00 га, Городище, 
Ківерцівський район,  
з вересня 2016 року 

 

2,70 га Кобче, 
Рожищенський район,  

з вересня 2016 року 



З погляду на інтенсивний 
розвиток насаджень 
органічної малини у 2018 
році POLKO виділила 2 
млн євро у збільшення 
потужностей в 
Маневичах 



Бар’єри в розвитку 
ягідництва 

• Процедура оформлення експортного фітосертифікату на Волині - 
основна перешкода для експорту свіжих фруктів на фреш-маркет 
Європи 

• Невідповідна охорона авторських прав. Європейські розсадники, 
що селекціонують нові сорти не бажають продавати для України 
саджанці нових селекцій, оскільки в країні немає охорони 
авторських прав, що виключає оновлення сортів малин та інших 
ягід.  

• Висока відсоткова кредитна ставка та відсутність державних 
програм економічної підтримки малих органічних господарств. В 
Європі фермери, що розвивають органічний напрямок отримують 
доплати за кожен гектар від держави 



На завершення позитивні 
ноти 

• Населення відкрите до співпраці у нових напрямках 
господарювання 

• Впровадження Закону України про органічне виробництво 

• Активна і реальна допомога закордонним інвесторам 
працівниками обласних Департаментів економічного розвитку 
та залучення інвестицій у подоланні бюрократичних бар’єрів.  

• Тривала глобальна тенденція щорічного збільшення 
споживання органічних продуктів, навіть не зважаючи на 
економічну кризу 



 Запрошуємо до 
співпраці 



POLKO 
GROUP 

Органічні проекти 

Славомір Полковський 
info@biokray.com 

www.polko.com.pl 


