
Асоціація виробників органічної продукції

“ Чиста флора ”



Формування та реалізація об’єднуючої концепції для 
збереження навколишнього середовища, етнічної культури 

та здоров’я людей



Вивчено причини

Розвивається 
сільський зелений 

туризм

Туристи харчуються 
неякісною їжею

Розвивається 
агротуризм 

Відсутній 
маркетинг, немає 

збуту продукції

Малий і середній 
бізнес переробляє 

продукцію із 
спеціальних 

сировинних зон

Відсутнє 
законодавство про 

органічне та 
екологічне 

виробництво



Фальсифікуються назви у 
маркуванні під органічну, 

екологічну
продукцію

Еконатура, Біокефір

Відсутній державний 
контроль

Великі підприємства 
переробляють та 

продають продукцію 
дикоросів Карпат в 

Європу та на внутрішній 
ринок за звичними

цінами 

Недостатній 
маркетинг,

низькі ціни та 

відсутні 

правила 

чесної торгівлі

Відсутнє правове 
законодавство та 
підтримка з боку 

держави



Чиста Флора брала участь у наукових експедиціях по 
моніторингу ресурсів лікарських рослин та 
збереження навколишнього середовища із 

Інститутом ботаніки ім.Холодного



Та в заходах протесту проти будівництва в Карпатах 
полігонів сміття та підприємств, що забруднюють 

довкілля



В Україні проводяться мистецькі 
фестивалі



Туристи хочуть споживати автентичну 

їжу, а не генномодифіковану



і

Створення сприятливих умов для розвитку сталого 
туризму, виробництва екологічної та органічної 
продукції, етнічних народних промислів, 

збереження навколишнього середовища.

Заходи по реалізації об єднуючої концепції



Перші кроки до реалізації

Спочатку створено асоціацію виробників 
органічної продукції “Чиста флора”.

ЇЇ ІДЕЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ 



Заходи по реалізації об’єднуючої 
концепції

Здійснено Попередній моніторинг.
За  базу взято Івано-Франківську область, Закарпатську область Рахівський район  

1.Область розділено на 
спеціальні сировинні зони

Зернову
Овочівництва
Садівництва
Тваринництва
Дикоросів
Бджолярства



Вивчено







Взято базові дані 
українських державних 

установ та постанови 
уряду 

Екологічний паспорт Івано-
Франківської області

Базові
досліження СЕС

Вимоги 
держстандарту

Взято до уваги Закон 
України “Про дитяче 

харчування” 

Центр 
облдержродючість

Закладено співпрацю 
з державними 

установами 

Державною 
інспекцією 

захисту рослин

Обласною 
насінневою 

станцією



Одна інспекція протягом року

• Огляд: 

• екологічних полів

• буферних смуг та прилеглих територій

• традиційних полів (за наявності)

• Огляд приміщень, де зберігається продукція та додаткові засоби виробництва

• Перевірка  документації:

• документація господарства

• вхідна документація

• документи на реалізацію продукції

• Обговорення питань з власником господарства:

• перевірка вжитих коригуючих заходів з минулої інспекції

• заповнення інспекційного звіту

Обов’язковий відбір зразків продукції чи ґрунту для аналізу

Можливі також повторні інспекції без попередження

Розроблено методику інспекції для всіх рівнів



Визначили
основні принципи регіональних стандартів Карпат

Збереження і сталий 
розвиток Карпат

Здоров’я та якість 
продуктів 

харчування

Захист та збагачення 
спадщини. Місцеві 

традиції 
землеробства



допомогли у сертифікації підприємств за 
стандартами органічного виробництва 



Участь у виставці BIOFACH 2009



Участь у виставці BIOFACH 2010



ПЕРЕВАГИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ

• Корисні для здоров’я  та є екологічно безпечні; 

• Мають кращу якість і вищі смакові якості; 

• Не містять у собі генетично модифікованих організмів; 

• Не містять токсичних та шкідливих речовин (важкі метали, пестициди, радіонукліди, 

нітрати, нітрити, грибкові токсини,  тощо);

• Не містять шкідливих залишків штучних стимуляторів росту, лікарських препаратів та 

антибіотиків, що не дозволяються у органічному рослинництві та тваринництві; 

• Не містять хвороботворних мікроорганізмів та паразитів та алергенів;

• Зберігають поживні речовини та натуральний склад при переробці, оскільки 

використовуються  лише натуральні методи переробки, натуральні речовини та матеріали 

для пакування, не дозволяються синтетичні речовини при переробці (ароматизатори, 

консерванти, добавки тощо);



Формування споживчого кошику

Оптова та 
роздрібна 
торгівля 

спеціалізовані 
магазини, 

частковий експорт

Об’єднання виробників 
та переробників

Відпочинковим базам, 
санаторіям та садибам 

зеленого туризму

Формується 
споживчий кошик

продається 
продукція



Стандарти “Чиста флора” об’єднали 
виробників та переробників трьох 
рівнів і створили споживчий кошик 
екологічної та органічної продукції 

Західного регіону  



ТМ “Галка-Карпати” (Івано-Франківськ)



ТМ “Гінзура” (Закарпаття)



СП “Галка ЛТД” Львів



В 2010 р. “Чиста флора” відкрила 
перші оптові бази та магазини 

органічної та екологічної продукції 



                                                       
    
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
78219 вул.Шургалюка 15, с.Спас, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл. 

тел.факс.(03433) 9-36-67     E-mail: orgflora@gmail.com  
. 

Торговий дім «Чиста  Флора – БІО» вперше в Україні буде презентувати для 

продажу в жовтні 2009 р.  високої якості екологічну та органічну продукцію 

місцевих виробників сертифіковану за стандартами Асоціації «Чиста флора» та 

стандартами Європейських держав.  
          

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
№ 

п/п 
 

Назва продукту 

 

Виробник 

Ціна 

договірна 

 Фіточаї в фільтр пакетах    

1 Гуцульський фіточай „Червона рута” 

/подарунковий/ (30 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

2 Гуцульський фіточай 

„Верховина” подарунковий (40 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

3 Гуцульський фіточай 

„Говерла” /подарунковий/ (40 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

4 Гуцульський фіточай 

„Липа з ромашкою”(30 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

5 Гуцульський фіточай 

„Кропива з мятою”(30 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

6 Гуцульський фіточай 

„Чебрець з чорницею”(30 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

7 Гуцульський фіточай 

„Ромашка з календулою” (30 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  

8 Гуцульський фіточай 

„Ехінацея з мелісою” (30 г) 

ТзОВ «Галка-Карпати»  



Оптова база органічних та екологічних продуктів
м. Коломия, вул. Грушевського





Роздрібні магазини по вул. 
Театральній м. Коломия 



Роздрібна торгівля з навчальною метою та 
опитувальними анкетами



Формування об’єднуючої концепції 
та плани на 2010 – 2015 роки 

Здорове харчування Сталий туризм Народні промисли та 

традицій

Об’єднує



Здорове харчування

- Впровадження методів екологічного та 
органічного землеробства

- Створення торгівельних мереж та оптових 
баз 

- Вихід на зовнішні та внутрішні ринки  



Сталий туризм

- Добровільна категоризація садиб 

- Екологічна сертифікація туризму

- Екомоніторинг туристичних маршрутів 

- Екологічна просвіта



Народні традиції та промисли

- Збереження автентичності регіонів 

- Сертифікація та розвиток народних 
промислів 

- Спільність мистецьких, етнографічних та 
релігійних фестивалів



Спільна робота з місцевими та центральними 
владними структурами  над об’єднуючою 

концепцією

- Розробка місцевих, регіональних, державних координуючих програм 
розвитку Карпатського регіону 

- Допомога у проведенні етнофестивалів, ярмарок, виставок, 
конференцій

- Мотивування виробників органічної та  екологічної продукції, 
підтримка місцевих промислів.

- Розвиток спільних заходів: мистецьких, культурних, просвітницьких,  
“Карпатської конвенції”

- Спільна робота над моніторингом розвитку нових туристичних та 
рекреаційних територій 



Запрошуємо на перший карпатський 
фестиваль автентичної їжі



21-22 серпня 2010 року с. Спас,Коломийський 
р-н, Івано-Франківська обл.


