Каталог виробників
органічної та
натуральної
продукції 2014р.

«Шеврет»

Фермерське господарство
Види продукції
та/або послуг

Виробництво козиного молока та
козиних сирів за традиційною французькою технологією, екскурсії, дегустації

Розмір господарства:

600 голів

Адреса

81383, Львівська обл., Мостиський р-н,
с. Дмитровичі, вул. Центральна, 16

Тел./факс

+380 (67) 673 49 70

E-mail:

fromagesdelise@ukr.net

Веб-сайт:

www.chevrette.com.ua

Контактна особа

Хом’як Марія Василівна

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковане

Чи проводяться: навчання, семінари,
Проводимо екскурсії на нашу ферму
майстер-класи, дегустації власної про- з дегустацією продукції власного
дукції і т. д.
виробництва, плануємо майстер-класи
з виробництва сиру а також надаємо
консультації з питань тваринництва в
цілому.

3

Періоди прийому груп відвідувачів:

За домовленістю, запис за тел.

Що варто побачити в околицях:

Старовинна дерев’яна церка у с. Дмитровичі, руїни замку у місті Судова
Вишня.

ТОВ «Органік Мілк»
Види продукції
та/або послуг

Виробництво органічної
сертифікованої молочної
продукції

Потужність господарства:

30 т/добу

Адреса

Житомирська обл.,
м. Баранівка,
вул. Дзержинського, 139

Тел./факс

+380 (414) 431072

E-mail:

orgmilc@mail.ru

Веб-сайт:
Контактна особа

Приватне підприємство
«Боровик»
Види продукції
та/або послуг

Вирощування печериць

Розмір
господарства

4 га

Адреса

Львівська обл.,
м. Борислав,
вул. Коновальця, 13

www.omilk.com.ua

Тел./факс

+380 (3248) 50508

Олена Стретович
+380 (414) 431515

E-mail

Borovyk1@mail.ru

Контактна особа

Турчин Мирон Євгенович
+380 (67) 6730230

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковано

Чи проводяться:
навчання, семінари, майстер-класи,
дегустації і т. д.

Так

Cертифікація
господарства/підприємства

ТОВ «Органік стандарт»

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Так

Періоди прийому груп відвідувачів:

Згідно попередньої домовленості

Що варто побачити в околицях:

Фермерські господарства
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ФОП Гайванович Оксана Іванівна

«ЕкоТатко»

кафе здорового харчування «Смаколик»
та відпочинково-виробничий комплекс «Зелений дім»

Підприємець Гураль Олег Володимирович

Види продукції
та/або послуг

Кафе: приготування їжі з селянської
продукції; комплекс: консервація, виготовлення натуральних соків, вуджені
м’ясні вироби, сушіння грибів, фруктів,
трав; відпочинок

Види продукції
та/або послуг

Здорова їжа, мобільне харчування,
майстер-класи з випічки справжнього
Хліба, виготовлення справжніх м’ясних
виробів, лекції з біодинаміки.

Розмір господарства:

7 га

Розмір господарства:

16 га

Адреса

Кафе - м. Львів, вул. Михальчука, 5
Виробництво – м. Новояворівськ,
Львівська обл.

Адреса

Золочівський та Мостиський райони
Львівської обл.

Тел./факс

+380 (50) 7287787

E-mail:

mail@ecotatco.lviv.ua

Веб-сайт:

www.ecotatco.lviv.ua; www.24.lviv.ua

Контактна особа

Гураль Олег Володимирович

Cертифікація господарства/підприємства

Землі та продукція сертифіковані
Угорською компанією “Biokontrol”

Тел./факс

+380 (32) 2452284

E-mail:

gajvanovych@mail.ru

Веб-сайт:

www.smakolyk.com

Контактна особа

Гайванович Оксана
+380 (67) 6768811

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковано

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

так

Періоди прийому груп відвідувачів:

Згідно попередньої домовленості

Що варто побачити в околицях:

Яворів – дерев’яна іграшка; Яворівський національний парк (смт. Івано
Франкове), база відпочинку «Верещиця» (с. Верещиця) та ін.

Чи проводяться: навчання, семінари,
Проводимо майстер-класи у с. Шегині,
майстер-класи, дегустації власної про- Мостиського р-ну, Львівськоі обл.
дукції і т. д.
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Періоди прийому груп відвідувачів:

Протягом року - за попереднім погодженням.

Що варто побачити в околицях:

Українсько – Польський кордон (50м.);
Фортифікаційні споруди періоду 1-ї
світової війни у с. Поповичі; Костел св.
Яна (1550 р.); Домініканський костел
(1598 р.); Покровська церква (1636 р.).

ТзОВ «Жива земля Потутори»
Види продукції
та/або послуг

ГО «Клуб органічного землеробства
і пермакультури»

Вирошування зернових (пшениця,
ячмінь, овес), зернобобових культур
(вика яра, боби кормові)
Вирощування овочів, прянносмакових
культур збирання трав та переробка
їх на приправи та чаї

Види продукції
та/або послуг

Навчання технологіям
органічного і природного
землеробства.

Адреса

м. Львів,
вул. Шопена, 8

Тел./факс

+380 (32) 243-02-00

E-mail:

TatyanaCh@ukr.net

Веб-сайт:

nashyarmarok.org.ua

Контактна особа

Чучко Тетяна Альбертівна
+380 (67) 750-11-40,
Не сертифіковано

Розмір господарства:

300 га

Адреса

47524 Тернопільська обл.,
Бережанський р-н, с. Потутори

E-mail:

zzp_bio@ukr.net

Веб-сайт:

www.schiwa-semlja.org

Контактна особа

Бойко Іван Євгенович,
+380 (67) 2083859,
ivan_boyko@mail.ru

Cертифікація
господарства/підприємства

Cертифікація
господарства/підприємства

Сертифіковане з 2007 року,
ТОВ «Органік стандарт»

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Господарство проводить семінари,
дегустації власної продукції.
Господарство планує проводити навчання, майстер-класи.

Чи проводяться: навчання, семінари,
Проводяться регулярні заняття, курси,
майстер-класи, дегустації власної про- виїздні практичні семінари.
дукції і т. д.

Періоди прийому груп відвідувачів:

За бажанням відвідувачів
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Фермерське господарство
Костіва Романа Пилиповича

ТОВ «ЛИБІДЬ-К»

Види продукції та/або послуг
Амарант, зерно (пшениця озима, пшениця двозерна (спельта), овес, ячмінь,
конюшина, гречка, гірчиця біла, картопля, столовий бурякбуряки, морква, капуста, пастернак, часник, цибуля, гарбуз, кабачок, квасоля, розторопша, полуниця, селера, кріп, помідор, петрушка, огірок, редька дайкон, горох, біб, перець,
щавель, сочевиця, салат, ріпа, кукурудза, горіхи волоські домашні
Виробляємо (продукція з органічної сировини): крупу гречану «зелену», крупу
гречку січку «зелену», крупи (пшеничні, ячмінні, перловку) борошно (пшеничне вище, разове (суцільнозмелене), гречане суцільнозмелене, висівки пшеничні
Розмір господарства:

24 га

Види продукції
та/або послуг

80752, Львівська обл.,
Золочівський р-н, с. Поляни

Тел./факс

+380 (3265) 52-139

E-mail:

kostiv _z@ukr.net

Веб-сайт:

organic.co.ua, organic.at.ua

Контактна особа

Костів Богдан Романович,
+380 (68) 0118382

Cертифікація
господарства/підприємства

Cертифіковано
ТОВ «Органік стандарт»

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Так

Періоди прийому груп відвідувачів:

По домовленості.

Що варто побачити в околицях:
Роботи Модеста Сосенка в церкві
Воскресіння Господнього (1903 р.) у
с. Поляни, церква святого Миколая у
м. Золочів. Поморянський та Золочівський замки.
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Види продукції
та/або послуг

Вирощування с/культур, розведення
птиці, виробництво яєць курячих, молока козиного

Розмір господарства:

130 га

Адреса

31134, Хмельницька обл.,
Старокостянтинівський р-н,
с. Сахнівці, вул. Немиринецька, 1

Тел./факс

+380 (44) 576 04 17,
+380 (97) 249 0 495

E-mail:

noland@ukr.net
organic_farm@ukr.net

Веб-сайт:

www.svitbio.com.ua

Контактна особа

Яблонська
Тетяна Вячеславівна
+380 (50) 311 93 25

Cертифікація
господарства/підприємства

Cертифіковано
ТОВ «Органік стандарт»

ОСГ «Малиновий рай»

Олієвська Леся Романівна
приватна садиба

Види продукції
та/або послуг

Ягідництво: малина, смородина, аґрус,
порічки, виноград, ягоди годжі.
Сушена малина, варення з малини

Розмір господарства:

1 га

Адреса

80380, Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Гряда

Тел./факс

Види продукції
та/або послуг

Виготовлення біодинамічних препаратів, вирощування полуниці та інших
ягід

Розмір господарства:

2 га

Адреса

80600, Львівська обл.,
Бродівський р-н, с. Берлин

+380 (97) 333-50-29

Тел./факс

+380 (63) 8802983

Контактна особа

Зіновій Михайлович Шалай

E-mail:

Oliyevska_lesya@ukr.net

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковано

Контактна особа

Олієвська Леся Романівна

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Дегустації власної продукції

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковане

Періоди прийому груп відвідувачів:

Серпень - вересень

Чи проводяться: навчання, семінари,
Проводимо семінари з органічного
майстер-класи, дегустації власної про- землеробства та виготовлення і викодукції і т. д.
ристання біодинамічних препаратів

Що варто побачити в околицях:

м. Жовква, Крехівський монастир,
костел у с. Куликів
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Періоди прийому груп відвідувачів:

Квітень-травень, жовтень-листопад

Що варто побачити в околицях:

Бродівський замок, Олеський замок

ПП Пригара П.Й.

Еко клуб “Смак Життя”

Види продукції
та/або послуг

Виробництво сиру

Види продукції
та/або послуг

Продукти для здорового харчування

Розмір господарства:

Мікро підприємство

Адреса

Адреса

Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Нижнє Селище, вул. Центральна, 170

м. Львів,
вул. Джерельна, 38/208

Тел./факс

Тел./факс

+380 (3142) 75188

+380 (67) 456-66-64
+380 (063) 749-10-68

E-mail:

fromage@ukr.net

E-mail:

smak.zt@gmail.com

Веб-сайт:

www.seliskasirovarnia.com.ua

Веб-сайт:

sz.lviv.ua

Контактна особа

Пригара Петро
+380 (67) 2551391

Контактна особа

Соломія Бугайова

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковано

Не сертифіковано

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Дегустації продукції

Cертифікація
господарства/підприємства

Періоди прийому груп відвідувачів:

Пн-Сб 9.00-16.00

Що варто побачити в околицях:

Долина нарцисів, дерев’яні церкви
Хустщини, руїни Хустського замку

Чи проводяться: навчання, семінари,
так
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.
Періоди прийому
груп відвідувачів:
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Пн.-Пт. 11:00-19:00
Сб. 11:00-15:00

«Соломея»

«Сташків Сад»

Фермерське господарство

Види продукції
та/або послуг

Особсте селянське господарство

Рослинництво: полуниці, полуничний
сік та варення, борошно, хліб бездріжджовий
Тваринництво: паштети, ковбаса, сало,
шинка копчені та спечені в печі;
свіже м’ясо

Розмір господарства:

30 га землі, сільськогосподарська
техніка, склад для зберігання збіжжя,
свинарник (породи Мангал, Ландрас,
Велика українська біла)

Адреса

Рівненська обл., Дубенський р-н,
с. Збитин

Тел./факс

+380 (67) 674-49-42

E-mail:

tanja-jaremchuk@ukr.net

Веб-сайт:

Agro-as.com.ua

Контактна особа

Тетяна Яремчук,
tanja-jaremchuk@ukr.net

Cертифікація
господарства/підприємства

Cертифіковано
ТОВ «Органік стандарт»

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації і т. д.

Так

Періоди прийому груп відвідувачів:

Серпень-вересень

Що варто побачити в околицях:

Чудові краєвиди Гологоро-Кременецького кряжу, Дубенський замок, Тараканівський форт, 300-літня Збитинська
церква

Види продукції
та/або послуг

Вирощування малини, ожини, фундука
і часнику.
Планується організація агротуризму.

Розмір господарства:

2 га

Адреса

Івано-Фанківька обл., с. Приозерне

Тел./факс

+380 (67) 5977848,
+380 (67) 1106460

E-mail:

nadya257@gmail.com

Контактна особа

Cташків Надія Олексіївна
nadya257@gmail.com

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковано

Чи проводяться: навчання, семінари,
Планується
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

16

17

Періоди прийому груп відвідувачів:

Липень , серпень, вересень

Що варто побачити в околицях:

Рогатин - місто де народилася славетна Роксолана, курган насипаний
татарами, Польський маєток.

ТзОВ «Агро Радехів»

ОСГ «Львівська господарка»
ТзОВ СОЯ ЛЮКС

Види продукції
та/або послуг

Пшениця, ячмінь, жито,
горох, люпин, соя, гречка,
гірчиця, льон

Розмір господарства:

1500га

Адреса

Львівська обл. с. Кустин,
вул. Данилюка, 1А

Тел./факс

Види продукції
та/або послуг

Переробка сої: сир тофу, соєве молоко, соєвий фарш (окара)

Розмір господарства:

50 сот. землі

Адреса

Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Костеїв, вул. Колгоспна, 38

+380 (32240) 3507

Тел./факс

+380 (67) 676-63-74
+380 (63) 196-26-13

E-mail:

sergijdgo@gmail.com

E-mail:

Jannapavlova1@gmail.com

Контактна особа

Павловський Сергій Анатолійович

Контактна особа

Павлова Жанна,
Павлов Геннадій

Cертифікація
господарства/підприємства

Сертифіковане.
Austria Bio Garantie GmBH

Cертифікація
господарства/підприємства

Не сертифіковано

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Епізодично

Періоди прийому груп відвідувачів:

За домовленністю

Чи проводяться: навчання, семінари,
Проведення дегустацій
майстер-класи, дегустації власної про- (літній період)
дукції і т. д.
Періоди прийому груп відвідувачів:

18

19

Травень-вересень

«Лисоня БІО»

«Фільварок – КЗ»

Фермерське господарств

Фермерське господарство

Види продукції
та/або послуг

Вирошування зернових (пшениця,
ячмінь, овес), зернобобових культур
(вика яра, боби кормові) та овочів
(часник, цибуля, морква, столові буряки, картопля, кукурудза цукрова)

Розмір господарства:

30 га

Адреса

47524, Тернопільська обл.,
Бережанський р-н, с. Потутори

Тел./факс

+380 (67) 2083859

E-mail:

ivan_boyko@mail.ru

Контактна особа

Бойко Іван Євгенович

Cертифікація
господарства/підприємства

Cертифіковано
ТОВ «Органік стандарт»

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

Разом з ТзОВ «Жива земля Потутори»

Періоди прийому груп відвідувачів:

У всі пори року, за бажанням відвідувачів

Що варто побачити в околицях:

Гарний ландшафт, гору Лисоня і
памятник українським січовим стрільцям, поля які вже більше десяти
років обробляються за органічним
методом
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Види продукції
та/або послуг

Органічне тваринництво, рослинництво, м’ясна переробка
(органічне м’ясо свинне в тушах, фасоване у вакуумних пакетах, сирокопчені органічні ковбаси «Дрогобицька»,
«Львівська», «Прикарпатська»

Адреса

Львівська обл., Мостиський район,
с. Радохінці

Тел./факс

+380 (67) 772 57 12,
+380 (50) 771 77 98

E-mail:

Filvarok.sv@gmail.com

Веб-сайт:

www.filvarok.com

Контактна особа

Комаровський Святослав

Cертифікація
господарства/підприємства

Cертифіковано
ТОВ «Органік стандарт»

Періоди прийому груп відвідувачів:

Санітарна зона, відвідування групами
заборонено

«Чиста Флора»

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
Види продукції
та/або послуг

Вирощування та переробка плодово-ягідних культур, заготівля дикоростучих плодів та ягід. Виробництво
фіточаїв

Розмір господарства:

0,5 га

Адреса

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

Тел./факс

+380 (3433) 9-36-67

E-mail:

orgflora@gmail.com

Контактна особа

Стовпюк Михайло Миколайович

Cертифікація
господарства/підприємства

Регіональний стандарт «Смак Українських Карпат», власний регіональний
стандарт «Чиста Флора»

Чи проводяться: навчання, семінари,
майстер-класи, дегустації власної продукції і т. д.

2-3 рази в місяць – дегустації,
2 рази в рік навчання,
1 раз в рік демонстраційні семінари,
5-10 разів в рік майстер класи

Періоди прийому груп відвідувачів:

За погодженням

22
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