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9 квітня 2008 р. 
«Укрпошта» випустила по-
штову марку присвячену 
знаменній для аграрної 
України події - проведенню 
в Києві 10-12 квітня 2008 р. 
Міжнародної Конференції 
«Розвиток органічного сек-
тору в Центральній, Схід-
ній Європі та країнах Сере-
дньої Азії». Весь наклад 
марок для відповідного ви-
користання та розповсю-
дження передано Федерації 
органічного руху України. 
Як підтвердили численні 
учасники конференції 
«Розвиток органічного сек-
тору в Центральній/
Східній Європі та країнах 
Середньої Азії», це перший 
в світі приклад випуску по-
штових марок, присвяче-
них темі органічного руху. 
10 - 12 квітня 2008 р. 228 
учасників із 25 країн світу 
зібралися разом на Міжна-
родній конференції 
«Розвиток органічного сек-
тору в Центральній/
Східній Європі та країнах 
Середньої Азії», щоб обго-
ворити концепції, можли-
вості та стратегії розвитку 
органічної продовольчої та 
сільськогосподарської сис-
тем в країнах, які, в своїй 
більшості, знаходяться на 
початковій стадії розвитку 
органічного ринку. Більше 
40 провідних експертів і 
лідерів органічного сектору 
взяли участь у конференції, 
звернувши увагу присутніх 

на важливості як суспільної 
і приватної співпраці, по-
треби в розробці органіч-
них планів дій, розвитку 
місцевих і експортних рин-
ків, так і сертифікації виро-
бництва та всіх інших ета-
пів. 
Згадана Конференція була 
організована Федерацією 
органічного руху України, 
фірмою Органік Сервісиз 
(Німеччина) і Національ-
ним аграрним університе-
том України у співпраці з 
Міністерством аграрної по-
літики України та підкрес-
лила важливість системати-
чних підходів до розвитку 
органічного сектору. Про-
ведення конференції під-
тримали Міжнародна про-
довольча організація (FAO), 
Європейська комісія (EU), 
Міжнародна Федерація ор-
ганічного сільськогосподар-
ського руху (IFOAM), Ox-
fam Novib, Біофах, а також 
багато інших організацій та 
зацікавлених сторін. Орга-
нізації конференції сприя-
ли численні спонсори, в 
т.ч. золотий: Украгросоюз 
КСМ, срібні: торгова марка 
ПАН ЕКО органічний про-
дукт, NEMIROFF, Агрофі-
рма «Гермес» та компанія 
ССРВ (Італія), а також бро-
нзові: Компанія 
«УКРАГРОФІН», ВАТ 
«Рівнехолод», Центр 
«Біотехніка», фірми Tradin 
(Нідерланди) та  ICEA 
(Італія). Із зростанням спо-

живчого попиту на органіч-
ну продукцію, органічне 
агровиробництво пропонує 
альтернативні стратегії для 
розвитку сільської місцевос-
ті, таким чином збільшую-
чи економічне, соціальне і 
екологічне процвітання. 
Позиція Міністерства аграр-
ної політики України була 
оголошена на Конференції 
начальником Департаменту 
рослинництва Олександ-
ром Демидовим у його віта-
льній промові. Окремі твер-
дження особливо яскраво 
підкреслюють прагнення 
України до подальшого 
розвитку органічного секто-
ру: “Ми націлені на досяг-
нення 10% частки органіч-
ної продукції в загальному 
об'ємі валової продукції 
сільського господарства 
нашої країни вже до 2015 р. 
Ми готові підтримувати 
розвиток органічного рин-
ку і сприяти створенню 
вільних від ГМО регіонів. 
Органічне агровиробницт-
во обіцяє великі можливості 
для України”. 
Райнер Крелл, представник 
ФАО, підкреслив, що орга-
нічне сільське господарство 
має важливе місце в страте-
гії та політиці ФАО в боро-
тьбі з проблемою світового 
голоду. В цілому, органічна 
система надзвичайно важ-
лива для суспільства. В 2007 
р. на своїй Конференції, 
ФАО визнала великий по-
тенціал органічного сільсь-
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кого господарства. Ізабелла 
Пеутц, представниця Євро-
пейської Комісії, пояснила 
ключові моменти Європей-
ського органічного регулю-
вання і запропонувала спів-
працю, як для українського 
уряду, так і для урядів інших 
країн з питань кооперації та 
підтримки з боку ЄС. 
Геральд Херрманн, прези-
дент Міжнародної Федера-
ції органічного сільськогос-
подарського руху (IFOAM), 
у своїй вітальній промові 
відзначив: “Ми досягли 
успіху в створенні загально-
прийнятого розуміння тер-
міну «органік» у всьому сві-
ті, і ми просунулися в цьому 
напрямі набагато далі ніж 
інші сектори. Ця конферен-
ція – унікальна можливість 
для країн-новачків в органі-
чному секторі. Близько 20 
років тому назад перші чле-
ни IFOAM започаткували 
те, що ми можемо розвива-
ти сьогодні”. 
Доповідачі з різних країн 
цільового регіону акценту-
вали увагу присутніх на сво-
їй діяльності, досягненнях і 
цінному досвіді. У той час, 
коли окремі країни, такі як 
Молдова, вже мають порів-
няно добре розвинуту сис-
тему, інші країни ще зали-
шаються далеко позаду, 
відчуваючи брак досвіду і 
потребують величезних 
інвестицій, якщо вони хо-
чуть бути учасниками між-
народного органічного ри-
нкового простору, який 
постійно зростає. 
Учасники конференції од-
ностайно прийняли Київсь-

ку Декларацію, яка, зокре-
ма, постановила, що, так як 
сільські громади наража-
ються на реальну небезпеку 
з боку корпоративних мо-
нополій і генної інженерії, 
будь-яким чином має поси-
люватися регіональний 
розвиток. Декларація про-
голосила підтримку громад-
ської і приватної співпраці 
у сфері розробки органіч-
них стандартів, сертифікації 
і розвитку місцевих, регіо-
нальних, експортних рин-
ків, і, разом з тим, підви-
щення свідомості спожива-
чів. Схеми фінансової під-
тримки повинні мотивувати 
розвиток і субсидування 
ринку, при цьому не тільки 
лише шляхом субсидій для 
органічних фермерів. 
Високопрофесійні, високо-
го рівня презентації конфе-
ренції будуть доступні в 
матеріалах конференції для 
широкої публіки з метою 
інформаційного обміну і 
передачі знань. Окремі пре-
зентації можуть бути дуже 
корисними при плануванні 
діяльності зацікавлених осіб 
у сфері органічної політики 
і розвитку ринку. 
Учасники конференції ви-
соко оцінили гостинність 
співорганізатора заходу -
Національного аграрного 
університету (найбільшого 
аграрного ВУЗу України, 
який на Конференції був 
представлений 30 вченими, 
працюючими в органічній 
сфері) і подякували команді 
організаторів конференції 
за складену на високому 
рівні цікаву програму кон-

ференції, за можливість 
інформаційного обміну в 
такий відповідальний мо-
мент часу, коли більшість 
країн ще знаходиться тільки 
на початковому етапі фор-
мування органічної аграр-
ної культури. 
12 квітня 2008 р. більше 80 
учасників Конференції від-
відали в Шишацькому р-ні 
Полтавської обл. приватне 
сільськогосподарське під-
приємство 
«Агроекологія» (члена Фе-
дерації), де змогли не лише 
ознайомитись з майже 30-
річним досвідом господа-
рювання за органічними 
принципами Героя України 
С.С.Антонця та його коман-
ди однодумців, але й про-
довжити налагоджувати 
тісніші стосунки між со-
бою.  
Неможливо було прове-
сти конференцію такого 
високого рівня без фі-
нансової підтримки всіх 
шановних спонсорів, 
партнерів, колег, друзів, 
за що всім їм           
ЩИРА ПОДЯКА! 
Після конференції про її 
роботу та досягнення вже 
написано десятки відгуків в 
пресі та на Інтернет пор-
талах і не лише в Україні, а 
на абсолютно всіх контине-
нтах. Нижче наводимо пе-
реклад з німецької мови 
досить красномовної статті 
Кая Крейцера з   organic-
market.info, який безпосе-
редньо після конференції 
поділився своїми враження-
ми: 
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228 учасників із 25 країн 
взяли участь у першій Між-
народній органічній конфе-
ренції в столиці України, 
яка відбулася 10 – 12 квітня 
2008 р. Ця подія була орга-

нізована в Києві з метою 
стимулювання в країнах 
регіону інтенсивнішої учас-
ті в органічному сільському 
господарстві та розвитку 
органічного ринку. Євген 

Милованов, Президент Фе-
дерації органічного руху 
України та співорганізатор 
Геральд Херрманн з Орга-
нік Сервісиз ГмбХ були 
задоволені успіхом конфе-

Органічна конференція в Києві - великий успіх! 
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Європи (переважно з Німе-
ччини). Організатори кон-
ференції та близько 30 по-
мічників Федерації органіч-
ного руху України, слідкува-
ли за тим, щоб все в ході 
самої конференції та пере-
рвах на чай та каву прохо-
дило без перешкод. 42 лек-
ції з синхронним перекла-
дом на англійську та росій-
ську мови, були показником 
справжнього організовано-
го мистецтва. Все до остан-
ньої деталі було добре орга-
нізовано, включаючи 
транспортне сполучення 
готелів та місця проведення 
конференції – Національ-
ного аграрного університе-
ту України. 
На самому початку конфе-
ренції, з політичної точки 
зору про проблему висло-
вилися представники Мініс-
терства аграрної політики 
України, ЄС, ФАО, IFOAM 
та Федерації органічного 
руху України. Олександр 
Демидов, представник Міні-
стерства аграрної політики 
України, заявив про про-
грес, досягнутий в сфері 
органічного сільського гос-
подарства в Україні за 
останні роки. Він сказав, 
що вже понад 260 000 га 
(0,6 % сільськогосподарсь-
ких угідь) обробляються за 
органічними принципами. 
За загальними розмірами 
органічних площ, Україна 
посідає 19 місце серед 200 
країн світу. Україна ставить 
собі за мету збільшити ви-
робництво органічних про-
дуктів, а також довести час-
тку органічної продукції в 
загальному валовому виро-
бництві продукції АПК до 
10 % вже до 2015 р. Він 
пояснив, що зараз вже готу-
ється Концепція Програми 
розвитку органічного агро-
виробництва та прийняття 
відповідного Закону про 
органічне агровиробницт-

во. Так як в Україні ще до-
сить складна ситуація з фо-
рмуванням внутрішнього 
органічного ринку, він ре-
комендує створювати спеці-
альні органічні магазини. 
Ізабелла Пеутц, представ-
ниця Європейської Комісії, 
Генеральний директорат 
сільського розвитку, висло-
вила своє бачення великих 
можливостей: “Перед Укра-
їною стоїть 490 млн. потен-
ційних споживачів з країн 
ЄС”. З 1 січня 2009 р. в дію 
ввійде нове Органічне Регу-
лювання, що дозволить 
органічним винам бути ма-
ркованими як такі. Вона 
також відмітила, що органі-
чний ринок в ЄС найкраще 
розвивається в тих країнах, 
де власний уряд безпосере-
дньо прагнув прискорити 
розвиток органічного сек-
тору, наприклад ініціюючи 
власні програми. 
Райнер Крелл, який пред-
ставляв ФАО, висловив 
переконання в тому, що 
термін «органік» включає в 
себе більш ніж, визначення 
альтернативного методу 
землеробства. Він наголо-
сив на глобальних змінах в 
стилі життя суспільства, і на 
тому, що в деяких країнах 
органічний рух вже досяг 
високого рівня розвитку. 
Його виступ був поклика-
ний донести, що органічне 
сільське господарство може 
надати набагато більше, ніж 
просто продовольство – 
воно здатне зробити знач-
ний внесок для продоволь-
чої безпеки світу та пропа-
гування здорового способу 
життя. Як член ФАО, Украї-
на могла разом з іншими 
країнами, запропонувати 
спільний проект на розгляд. 
Президент IFOAM Геральд 
Херрманн нагадав про час, 
коли світ був розділений на 
два блоки. Між іншим, по-
чатківці того часу пройшли 

ренції. Метою конференції, 
на якій виступали доповіда-
чі-найкращі професіонали 
в своїй галузі, було предста-
вити звіти про поточний 
стан органічного агровиро-
бництва як в Україні, так і в 
інших навколишніх краї-
нах, вивчити досвід Євросо-
юзу та налагодити нові ді-
лові контакти. Приклади 
найкращого досвіду та 
практики були представлені 
на пленарних та паралель-
них сесіях з метою обгово-
рення та переймання досві-
ду. 
Країни-члени колишнього 
Радянського Союзу, мають 
дуже різний рівень розвит-
ку органічного руху. Поки 
командна система, доміну-
юча в Білорусі, практично 
запобігає розвитку органіч-
них структур, в Грузії, неве-
ликій кавказькій країні, вже 
діє 400 членів органічної 
асоціації «Елкана». Тоді як 
90 великих господарств в 
Україні переважно орієнто-
вані на експорт, для Грузії 
пріоритетним є створення 
та зміцнення власного міс-
цевого ринку. Всі учасники 
конференції згідні з тим, 
що всі країни мають вели-
чезний потенціал розвитку 
національних ринків та екс-
порту. Перешкодами до 
того є національне законо-
давство, розбіжність у мові 
та відсутність організацій-
них структур – все це і є 
головними проблемами, з 
якими стикаються органічні 
рухи, що з'являються в краї-
нах Східної Європи-
нечленах ЄС. 
Але на бездоганно органі-
зованій органічній конфе-
ренції у Києві не було мов-
них бар'єрів. Половина із 
228 учасників, прибули з 
України, чверть – представ-
ники інших колишніх ра-
дянських республік і решта 
– прибули з країн Західної 



Професор Ульріх Хамм з 
університету Каселля – екс-
перт з органічної статисти-
ки – у своєму виступі зазна-
чив, що світ все більше ді-
литься на країни, які займа-
ються і, які не займаються 
генною технологією. Про-
те, все більше і більше роз-
дрібний харчовий ланцюг 
стає на сторону органіку 
для того, щоб забезпечити 
максимальну продовольчу 
безпеку споживачів. На йо-
го думку, тільки сертифіко-
ване органічне агровироб-
ництво могло б гарантувати 
захист продовольства від 
небажаного забруднення 
пестицидами або генної 
технології, контролюючи 
весь цикл виробничого 
процесу від фермера до 
кінцевого споживача. 
Професор Хамм попередив 
про небажаність введення 
високих субсидій на одини-
цю землі. На його думку, 
ринок з високими чи низь-
кими цінами був найкра-
щим інструментом регулю-
вання. Перевиробництво 
може призвести до обвалу 
цін і, як результат, повер-
нення до традиційного 
сільського господарства, як 
можемо переконатися з 
досвіду окремих районів 
Німеччини, Данії і Австрії. 
Натомість, необхідно впро-
вадити систему сплати по-
датку на забруднення, за 
допомогою чого хімічні 
мінеральні добрива і пести-
циди були б оподатковані, 
тобто ціна на них підвищу-
валася. Тому, він порекоме-
ндував для країн Східної 
Європи розробку власного 
органічного законодавства, 
для того, щоб як виробни-
ки, так і споживачі були 
захищені законом. Він та-
кож висловив підтримку 
розробки національного 
органічного фірмового зна-
ка, таким чином, щоб спо-

живачі могли з кращого 
боку підтримати вітчизня-
них виробників органічної 
продукції. 
Значну частину свого ви-
ступу професор Хамм при-
святив необхідності орієн-
тації органічного виробни-
цтва на внутрішній ринок, 
проте експорт також не 
повинен залишатися поза 
увагою. Перевагами забез-
печення власним продово-
льством є незалежність міс-
цевих споживачів, можли-
вість створення різних мар-
кетингових структур. Недо-
ліками є необхідність три-
валого часу для впрова-
дження і відносно низька 
норма трансформації. Про-
те, надвиробництво проду-
кції також не приносить 
ніяких переваг. Зосереджен-
ня на експорті – на сьогодні 
спостерігається глобальний 
попит на органічні продук-
ти - виробники дуже зале-
жать від курсу обміну валют 
та окремих великих покуп-
ців. Великі інвестиції на 
ранній фазі розвитку зазви-
чай неминучі. 
Наприкінці роботи конфе-
ренції під аплодисменти 
аудиторії, Геральд Херр-
манн, Президент IFOAM, 
зачитав «Київську Деклара-
цію», яка поміж іншого за-
являє: «Розвиток ринку по-
винен зосередитися в пер-
шу чергу на внутрішньому, 
а також регіональних і екс-
портних ринках. Не потріб-
но акцентувати увагу лише 
на одному ринковому сек-
торі. Фінансові програми 
підтримки повинні бути 
однаково націлені на під-
тримку фермерів, розвиток 
ринку і підвищення рівня 
усвідомлення споживачів». 
http://www.organic-
market.info/bio-markt/
en_inhalte/inh_index.htm?
cаtID=0&childrenID=0&do
cID=217  

довгий шлях аби сформува-
ти органічну мережу, що 
охоплює нині всю Європу. 
З того часу, коли вже не 
було бар'єрів, будь-хто мо-
же зараз приєднатися і до-
помогти подальшому роз-
витку сектору. 
Марко Шлютер, представ-
ник IFOAM ЄC Груп, дав 
чітке пояснення тому, як 
функціонує IFOAM ЄС 
Груп, яке представляє інте-
реси органіків у Брюсселі. 
“Хоча лобіювання інтересів 
будь-якої галузі набагато 
більше і краще, діяльність 
неурядових організацій є 
дуже ефективною і добре 
сприймається парламента-
ріями та адміністрацією. 
Необхідно бути членом 
Брюссельської структури, 
аби відігравати важливу 
роль”. Пан Шлютер також 
зупинився на питаннях ор-
ганічних планів дій і голо-
вних перешкодах при їх 
виконанні, а саме браку фі-
нансів. 
Ханспітер Шмідт, юрист, 
спеціалізується на питаннях 
органічного сектору, пра-
цює з новими нормами 
Регулювання органічного 
сектору ЄС. Він пояснив, 
що ці норми майже не різ-
няться від попередньої вер-
сії, єдина відмінність у їх 
структурі. Він розкритику-
вав той факт, що додатково 
були включені лише вино 
та аквакультура, проте ні 
текстиль, ні косметика не 
згадані. Його рекомендація 
для органічних рухів, що 
розвиваються в країнах Схі-
дної Європи: було б краще, 
якби представники розроб-
ляли методичні рекоменда-
ції самостійно, а не делегу-
вали ці питання до урядів. 
Пан Шмідт висловив стур-
бування великими пробле-
мами, які спричинило від-
строчення розробки органі-
чного фірмового знака ЄС. 
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228 учасників Міжнарод-
ної Конференції 
«Розвиток органічного 
сектору в Центральній/
Східній Європі і країнах 
Середньої Азії», яка від-
булася 10-12 квітня 2008 р. 
у Києві (Україна),  пред-
ставників з 25 країн цільо-
вого регіону, проголосили 
дану декларацію.  
Органічне агровиробницт-
во є найактуальнішою аль-
тернативою для стійкого 
розвитку сільського госпо-
дарства, сільської місцевості 
і продовольчої системи, 
місцевого, регіонального і 
міжнародного рівня. Насе-
лення планети в своїй біль-
шості віддає перевагу орга-
нічним продуктам і підтвер-
дженням чому є те, що сві-
товий ринок органічної 
продукції зростає щорічно 
на 15%. Органічне агрови-
робництво несе цілий ряд 
додаткових благ суспільст-
ву: захист земельних і вод-
них ресурсів, посилення 
біорізноманітності, клімати-
чний контроль, здорова їжа 
тощо. 
Органічне агровиробницт-
во пропонує різні стратегії і 
шляхи розвитку сільської 
місцевості. Таким чином, 
підтримує і створює робочі 
місця на селі, збільшуючи 
економічне процвітання 
регіону, для якого світова 
політична, технологічна, 
глобалізаційна сфера є не-
сприятливою. 
Сільські громади наража-
ються на реальну небезпеку 
з боку монополізації продо-
вольчого ланцюга, генної 
інженерії, інтенсивного ви-
користання пестицидів і 
мінеральних добрив. Тепе-

рішня система продовольс-
тва монополізує як саме 
людство, так і його розум. 
Країни Центральної/
Східної Європи, а також 
Середньої Азії, в своїй біль-
шості, знаходяться ще ли-
ше на початковій стадії роз-
витку органічного сільсько-
го господарства. У цих краї-
нах органічна система, рин-
ки й політика ще поки не 
сформовані. Ця ситуація 
надає унікальну можливість 
для розвитку цільового сек-
тору при кооперації всіх 
зацікавлених осіб, ознайом-
лення і вивчення наявного 
досвіду розвитку органічно-
го сектору в інших регіонах. 
Ми, учасники Конфере-
нції, заявляємо, що: 

Сільські території в наших 
країнах продовжують віді-
гравати важливу роль для 
сільського господарства і 
охорони природи. Дуже 
важливим є місцевий і ре-
гіональний розвиток сек-
тору, який має стимулюва-
тися всіма можливими 
шляхами. 
Органічне сільське госпо-
дарство повинне, в першу 
чергу, розвиватися і про-
цвітати для забезпечення 
суспільних, екологічних і 
економічних завдань сіль-
ських територій. Стійкий 
розвиток сільської місце-
вості має ґрунтуватися на 
біорізноманітності, а не 
монокультурі, як в сільсь-
кому господарстві, так і 
економіці, підтримуючи 
місцеве багатство культу-
ри. 
Громадський і приватний 
сектори повинні працюва-
ти пліч-о-пліч, обмінюю-

чись досвідом для процві-
тання органічного секто-
ру. Участь приватних ком-
паній – прихильників ор-
ганічного сектору – в його 
розвитку є ключовим чин-
ником і має підтримувати-
ся громадськими організа-
ціями. 
Національні плани дій 
повинні розроблятися, 
включаючи всі стратегії і 
інструменти, які необхідні 
і важливі для розвитку ор-
ганічного сектору. Все це 
має включати як регулято-
рні заходи, так і дослі-
дження, обмін знаннями, 
розвиток сільської місце-
вості, а також маркетинго-
ву діяльність, націлену на 
споживачів органічної 
продукції. 
Країни-новачки потребу-
ють системи еквівалентно-
сті національних та регіо-
нальних стандартів, яка 
служила б єдиною осно-
вою при виході на їх ри-
нок. 
Розвиток органічного ри-
нку повинен зосереджува-
тися на внутрішньому ри-
нку країни, так само як і на 
регіональних, і експорт-
них ринках; при цьому не 
віддавати перевагу лише 
одному ринковому секто-
ру. 
Схеми фінансової підтри-
мки мають бути однаково 
спрямовані як на розвиток 
агровиробництва, так і 
ринкової інфраструктури, 
підвищення свідомості 
споживачів та обізнаності 
покупців. 
11 квітня 2008г., Київ 
(Україна) 

Декларація 
Міжнародної Конференції «Розвиток органічного сектору в 
Центральній/Східній Європі і країнах Середньої Азії» 

10-12 Квітня 2008 р.                 Київ, Україна 
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Банк «Надра» впроваджує програму "Зелений офіс" 

у роботі екологічно чистого 
паперу; централізованого 
збору використаного офіс-
ного паперу і передачі в 
центри переробки; при-
дбання меблів, побутової та 
офісної техніки, безпечної 
для здоров'я; передачі ста-
рих меблів і техніки на ути-
лізацію; використання для 
функціонування офісів ене-
ргозберігаючих лампочок, 

кондиціонерів з очисника-
ми повітря, спеціальних 
фільтрів; встановлення 
резервуарів з «екологічно 
чистою» питною водою і 
т.д. Екологічна програма 
"Зелений офіс" - черго-
вий крок «Надра» Банку у 
справі вирішення актуаль-
них проблем суспільства. 

Екологізація, на щастя, по-
чинає охоплювати найріз-
номанітніші сфери нашого 
життя. Надра Банк розро-
бив та успішно втілює в 
своїх відділеннях програму 
"Зелений офіс", яка є ана-
логом успішно діючої в 
усьому світі екологічної 
концепції. Програма скла-
дається з низки дуже важли-
вих аспектів: використання 

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ОРГАНІЧНОГО РУХУ 

ЄВРОПА  

IFOAM готується до виборів 

дів, Німеччини, Туреччини, 
України ініціювали вису-
нення кандидатури Голови 
Правління Федерації орга-
нічного руху України 
Є.В.Милованова в члени 
Міжнародного Правління 
IFOAM. До речі, це єдина 
кандидатура, запропонова-
на від представників органі-
чного руху з Центральної 
та Східної Європи. Демок-
ратичні вибори 10 нових 

членів Правління з 27 кан-
дидатур, запропонованих 
членами IFOAM, відбудуть-
ся в м.Модена (Італія) 22-24 
червня 2008 р. під час робо-
ти чергової Генеральної 
Асамблеї IFOAM. Попередня 
Асамблея IFOAM проходила 
майже три роки тому - у верес-
ні 2005 р. в Аделаїді 
(Австралія). 

24 квітня 2008 р. IFOAM 
розіслала своїм членам чер-
говий номер свого щоміся-
чного видання “In action”. 
В ньому, між іншим, опуб-
ліковано список нових кан-
дидатів в члени Міжнарод-
ного Правління Міжнарод-
ної Федерації органічного 
сільськогосподарського 
руху. Зокрема, представни-
ки органічного руху з Азер-
байджану, Грузії, Нідерлан-

Біо-Центр в Будапешті площею 600 кв.м. 

шованому в центрі Будапе-
шту. Все це займає площу 
600 м2 роздрібного торго-
вого простору. Біо-центр 
щоденно відвідує понад 400 
покупців. Магазин свіжих 
продуктів, пропонує фрук-
ти, овочі та соки, а також 
має безалкогольний бар, в 
якому готують свіжо вичав-

лені органічні соки, який є 
франшизою місцевого ор-
ганічного фермера. Біо-
центр – єдиний офіційний 
органічний супермаркет в 
Угорщині, який відкрив 
угорським покупцям мож-
ливість купувати органічні 
продукти, так як це роблять 
у Відні, Мюнхені та Парижі. 

Восени 2007 р. Йорг Ве-
бер, угорський фахівець 
органічного ринку, відкрив 
органічний супермаркет, в 
т.ч. магазин органічних 
засобів особистої гігієни, 
органічний ресторан, а та-
кож магазин свіжих продук-
тів у популярному торгово-
му центрі Мамонт-1, розта-

Білорусь бере курс на органічне виробництво? 

же, офіційний Мінськ теж 
починає розуміти важли-
вість та перспективність 
розвитку органічного агро-
виробництва. 29 квітня 
2008 р. Президент Бєларусі 
Олександр Лукашенко в 
своєму зверненні до білору-

ського народу на спільному 
засіданні Палати представ-
ників та Ради Республіки 
Національного зібрання, 
зокрема, зазначив 
«важливість розвитку так 
званого екологічного виро-
бництва». 

На Конференції в Києві 
великий інтерес учасників 
викликала 11 квітня презе-
нтація представниці НДО 
«ЕкоДом» Світлани Сємє-
нас щодо проблем та перс-
пектив розвитку органічно-
го сектору в Бєларусі. Схо-
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ником системи було Неко-
мерційне Партнерство по 
розвитку екологічного та 
біодинамічного сільського 
господарства «Агрософія» 
сертифікуючим агентством 
– ТОВ «Еко-Контроль». 
Пізніше було прийнято ще 
кілька подібних стандартів. 
При цьому всі прийняті 
стандарти мають різні сту-
пені вимог і не є об’єктами 
контролю з боку закону. 
Саме відсутність державно-
го регулювання та підтрим-
ки в цій сфері гальмує роз-
виток ринку органічних 
продуктів. 
Один з доповідачів конфе-
ренції - Артем Шадрін, за-
ступник директора департа-
менту аналізу та моніторин-
гу пріоритетних програм 
Міністерства екологічного 
розвитку і торгівлі РФ в 
своєму виступі відмітив, що 
МЕРТ готовий сприяти 
гармонізації існуючих  ро-
сійських стандартів зі стан-

дартами ЄС, однак як саме 
міністерство збирається це 
робити, не пояснив. На 
питання, чи входить в пла-
ни МЕРТ сприяння прийн-
яттю в Росії закону про еко-
виробництво (який би і 
враховував діючі стандарти 
ЄС та дозволяв би вироб-
ництво та якість продукції) 
– Шадрін відповів, що не 
бачить в цьому ніякої необ-
хідності. На його переко-
нання, Закон «О техничес-
ком регулировании» дозво-
ляє вирішувати всі ці пи-
тання вже зараз, а загалом 
все «саме врегулюється». Як 
стверджує Biosafety.ru, ро-
сійські чиновники ще дуже 
погано уявляють собі цей 
сектор світової економіки і 
його регулювання. За дани-
ми IFOAM, в Росії органіч-
не агровиробництво ведеть-
ся на площі лише 3,2 тис. га 
сільськогосподарських 
угідь. 

11 лютого 2008 р. в Москві 
в рамках щорічної продово-
льчої виставки 
«ПРОДЕСКПО» відбулась 
всеросійська конференція 
«Перспективи розвитку в 
Росії ринку натуральних та 
екологічно безпечних про-
дуктів харчування». В ній 
прийняло участь лише кіль-
ка десятків чоловік. Однак, 
на думку учасників, важли-
вим є сам факт проведення 
такої зустрічі. В Росії ще 
нема Закону про органічне 
сільське господарство, од-
нак там вже можна придба-
ти імпортні органічні про-
дукти, лише деякі фермери 
почали вирощувати проду-
кцію за органічними стан-
дартами. В Росії в жовтні 
2006 р. Федеральним агент-
ством з технічного регулю-
вання і метрології 
(ГОССТАНДАРТ РФ) офі-
ційно зареєстрована Систе-
ма добровільної сертифіка-
ції «Чистые Росы». Розроб-

Росія поки не збирається регулювати ринок органічних продуктів  

АМЕРИКА 
Болівія: американська допомога для вирощування 

органічної цибулі 
сільськогосподарського 
виробництва, - каже пред-
ставник USAID Джордж 
Калво, який вважає такі ви-
сочини перевагою. Виро-
щування цибулі, так як і 
інших сільськогосподарсь-
ких культур, - частина на-
вчальної програми USAID 
для сприяння покращенню 
стану сільського господарс-
тва Болівії. Так як розрідже-
не повітря на такій висоті 
перешкоджає поширенню 
та розвитку паразитів і хво-
роб, ріпчаста цибуля виро-
щується без внесення міне-
ральних добрив та пести-
цидів, отримуючи таке ба-
жане органічне маркування. 
Органічна солодка цибуля 

користується великим по-
питом, незважаючи на ви-
сокі ціни, - говорить Калво. 
Програма розвитку сільсь-
кого господарства намага-
ється підвищити процвітан-
ня фермерів шляхом при-
стосування процесу вироб-
ництва таких культур, як 
перець чілі, виноград, ара-
хіс, персики, малина, час-
ник і кінські боби до гео-
графічних та кліматичних 
особливостей Болівії. З 
метою отримання щоріч-
них високих врожаїв, фер-
мери також використову-
ють найновітніші методи 
ведення сільського госпо-
дарства, в т.ч. управління 
земельними ресурсами, іри-

Урожай органічної солод-
кої цибулі (більше 150 тон) 
приносить зайнятим болі-
війським фермерам $340 
тис. доходу. Нещодавня 
значна поставка цибулі до 
Лос-Анджелесу стала ре-
зультатом трьохрічної дія-
льності Агентства США з 
Міжнародного Розвитку 
задля того, щоб допомогти 
болівійським виробників 
органічної стати конкурент-
ноздатнішими на світовому 
ринку. 
У Болівії ріпчаста цибуля 
вирощується на висоті 
більш як 3600 м над piвнем 
моря на землі, яка раніше 
вважалася непридатною для 
так званого традиційного 
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кожної з приймаючих 
участь у проекті 40 тис. сі-
мей майже на 50% в країні, 
де в середньому вся сім'я на 
рік отримує лише $4,400. 
"Ми сідаємо з ними за стіл і 
починаємо радитись, диску-
тувати, працювати разом", - 

говорить Калво, розповіда-
ючи про індивідуальний 
підхід при виконанні дію-
чої програми USAID. 
"Фермери дуже відкриті для 
цього." 

гація та механізація, - наго-
лошує Калво. І це прино-
сить свої плоди! 
Інвестиції Агенції в сумі $20 
млн. у 2002 р. дозволили 
отримати загальногоспо-
дарський прибуток у сумі 
$40 млн., підвищуючи дохід 

Лівія: кроки до органічних проектів 

АФРИКА 

душу, миття посуду, прання 
білизни і т.п. Зараз уряд 
починає переходити до 
послідуючого етапу: масо-
вого використання води для 
потреб сільського госпо-
дарства. Планується ірригу-
вати 130 тис.га сільгоспугідь 
нових фермерських госпо-
дарств. При цьому передба-
чається, що дрібніші фер-
мери будуть працювати 
переважно для забезпечен-
ня внутрішнього ринку ово-
чами та іншими традицій-
ними лівійськими продукта-
ми. Більші господарства 
мають посилювати продо-
вольчу безпеку Лівійської 
Джамахірії, виробляючи 
культури, які ця арабська 
країна зараз імпортує: пше-
ницю, овес кукурудзу та 
ячмінь. 
Лівія з кожним роком нама-
гається все більше інтегру-
ватися в світове співтовари-
ство, особливо ринки Бли-
зького Сходу та країн ЄС, 
які з року в рік все більш 
акцентують увагу на органі-
чних продуктах. Нещодав-

но поблизу Бенгазі (до речі, 
регіону, куди вперше при-
йшла вода Водопроводу) 
організовано фермерське 
господарство по вирощу-
ванню винограду за органі-
чними методами. Лівійці 
сподіваються, що, завдяки 
чудовим родючим ґрунтам 
тієї місцевості, високій 
культурі землеробства та 
добрій організації праці, 
вдасться досягнути хоро-
ших результатів, і не лише 
при вирощуванні виногра-
ду, але, по сусідству, і зер-
нових, з дотриманням, зви-
чайно, відповідних сівозмін. 
Загальна вартість проекту 
по створенню та обслугову-
ванню Водопроводу - 20 
млрд.дол.США. Поки що 
почали функціонувати 5 
тис.км труб, здатних транс-
портувати 6,5 млн. куб.м. 
води на день з 1000 джерел 
в пустелях. Лівійці вірять, 
що спільними зусиллями та 
наполегливою  працею  
можна досягти самих фан-
тастичних результатів.  

07 квітня 2008 р. Президент 
України Віктор Ющенко 
зустрівся з Лідером Лівії 
Муаммаром Аль Каддафі. 
Ачим живе ця країна нині? 
Серед різноманітних ініціа-
тив та починань лідера 
Джамахірії особливої уваги 
заслуговує створення 
«Восьмого Дива Світу» - 
Великої Рукотворної Ріки, 
розпочате в серпні 1984 р. 
Проект, фінансуючись за 
рахунок надходжень від 
продажу лівійської нафти, 
зібрав найкращих фахівців 
з Південної Кореї, Туреч-
чини, Німеччини, Японії, 
Філіппін та Великої Брита-
нії. У вересні 1993 р. було 
запущено першу фазу від 
джерел водопостачання в 
Sarir та Tazerbo на сході до 
Benghazi. Трьома роками 
по тому, вода дійшла до 
Тріполі з західних джерел в  
Jebel Hassouna. Стало по-
кращуватись життя насе-
лення, яке отримало, наре-
шті, достатньо води для 
своїх повсякденних потреб 
– для приготування їжі, для 


