
Починалося усе з простого сонячного колектора, який викладачі та 
студенти Іллінецького державного аграрного коледжу змонтували з до-
помогою швейцарських друзів. Колектор і сьогодні справно гріє воду для 
їдальні коледжу. А успішну співпрацю закріпили створенням українсько-
швейцарського товариства "Кульбаба", яке сприяє обміну знаннями та 
досвідом застосування екологічно дружніх технологій.

У свою чергу "Кульбаба" проросла не лише інтенсивним обміном сту-
дентами, а й потужним комплексним українсько-швейцарським проектом 
із розвитку в Україні цілої галузі – органічного сільського господарства.

У світі, а як показала практика, й в Україні, існує значний попит на 
продукти, вирощені без застосування пестицидів, синтетичних добрив, 
генетично модифікованого насіння та інших небезпечних для здоров’я 
споживачів "досягнень" цивілізації. Але перейти від традиційних способів 
виробництва та переробки продукції до близького природному органічно-
го сільськогосподарського виробництва – справа нелегка. Потрібно навчи-
ти українських фермерів технологіям та методам, домогтися створен-
ня цільового ринку, підтримати ініціативу законодавчо та інституційно 
тощо.

Підтримка уряду Швейцарії дозволила проекту "Сталий розвиток 
аграрного виробництва в Україні - ЕкоФінЛан" розпочати роботу відразу 
за кількома напрямками. І сьогодні поступ за більшістю з них визнається 
доволі успішним.

Виробники, переробники, науковці та інші прихильники ідеї екологічно 
чистого сільгоспвиробництва об’єдналися в асоціацію "БІОЛан", яка має 
офіційну реєстрацію та ставить за мету захист інтересів учасників ор-
ганічного виробництва. Члени Асоціації першими в Україні дізнаються про 
нові профільні технології, виставки та семінари, першими отримують 
доступ до нових книг, брошур, збірок рекомендацій. Асоціація надає своїм 
членам допомогу у переробці та збуті продукції, індивідуальні консульта-
ції та знайомить із результатами сучасних наукових досліджень.
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 Довідково:
 Проект “Сталий розвиток аграрного ви-

робництва в Україні – ЕкоФінЛан”, 
(2003-2010)

Цілі проекту: 
 1. Розвиток органічного виробництва та 

ринку
 2. Доступ до фінансових послуг у сіль-

ській місцевості

Виконавець проекту: 
 Швейцарський аграрний Інститут у Цоллі-

кофені 

Партнери проекту в Україні:
 Іллінецький державний аграрний коледж
 Асоціація учасників органічного виробни-

цтва “БіоЛан Україна”
 Надра Банк, Дністер Банк

В рамках проекту:
• Консультативні центри: 

м. Іллінці, м. Бережани 
• Органічних господарств партнерів 35, 

загальна площа 6000 га, в тому числі у 
Вінницькій області 11, загальною площею 
2000 га.

• Розроблено 30 методичних рекомендацій 
по технологіям органічного виробництва

• Проведено 26 семінарів та 8 днів поля в 
Вінницькому, Липовецькому, Іллінецько-
му, Гайсинському, Хмільникському, Неми-
рівському, Тульчинському, Козятинському, 
Погребищанському районах області 

А також:
• На базі Іллінецького державного аграр-

ного коледжу запроваджено підготовку 
спеціалістів зі спеціалізацією “виробни-
цтво органічної продукції” 

• Випущено 64 спеціалістів, навчається 69 
студентів

• Проведено практику в Швейцарії за спеці-
алізацією для 80 студентів

• Проведено стажування за кордоном за 
спеціальним курсом для 23 викладачів та 
спеціалістів

• Навч. заклади що долучаються напрямку:   
Золочівський коледж ЛДАУ, 
Тальянківський коледж УДАУ



Хоча, як уже зазначалося, попит на органічну продук-
цію дуже великий, споживачу та виробнику вельми нелег-
ко знайти одне одного у морі сучасного хаотичного ринку. 
Тому проект докладає чимало зусиль для побудови техно-
логічних ланцюжків від виробника через переробника та 
продавця до споживача. На сьогодні найбільші успіхи досяг-
нуті у розбудові продуктової лінії зернових: десятки тонн 
органічної гречки, пшениці, ячменю у вигляді розфасованих 
у півкілограмові пакети круп потрапили на прилавки тор-
гових мереж, зокрема "Чумацький шлях" та "Метро".

Саме Асоціація стала головним рушієм процесу роз-
робки закону про органічне виробництво. "Цей закон 
конче необхідний Україні, – говорить президент "БІО-
Лану" Василь Пиндус, який вірить, що законодавці по-
діляють його точку зору й знайдуть у своєму порядку 
денному рядок і для органічного закону.

У ході проекту "ЕкоФінЛан" створено центр підтрим-
ки виробників органічної продукції, який надає допомогу не 
лише членам асоціації, а й тим, хто тільки хоче перейти на 
нові методи виробництва. Серед послуг центру є й консуль-
тації з підготовки до органічної сертифікації. Маючи укра-
їнський сертифікат виробника органічної продукції, фермер 
може розраховувати на кращу ціну, успішніший маркетинг 
своєї продукції в Україні. А сертифікат європейського зразка 
відкриває двері на ринки багатих західних країн.

Варто зазначити, що саме завдяки "ЕкоФінЛану" 
сьогодні в Україні розроблено перші українські приватні 
стандарти виробництва органічної продукції асоціації 
«БіоЛан», за якими сертифікується продукція україн-
ських виробників. Також завдяки діяльності цього про-
екту у нашій країні розпочато ще один проект по ство-
ренню системи української органічної сертифікації.
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Не можна обійти увагою проектний компонент "Фін-
Лан", який залучив два українських банки до програми 
полегшення доступу фермерів до кредитних ресурсів. 
Якихось наднизьких відсотків по кредитах "ФінЛан" запро-
понувати не може – банки-партнери проекту не можуть 
працювати собі у збиток і пропонувати відсоткові став-
ки нижчі, ніж в інших українських банках. Але натомість 
учасники програми мають змогу отримати кредит з від-
строчкою виплати 9 місяців, що вельми важливо для агра-
ріїв, які, витрачаючи гроші на пальне та насіння навесні, 
не мають чим віддавати борги аж до осіннього врожаю.

Успішним компонентом менеджер проекту й одно-
часно заступник директора Іллінецького технікуму з 
навчальної роботи Вадим Рекуненко вважає напрямок 
проекту "Навчання". У рамках проекту в коледжі був за-
проваджений курс органічного землеробства для студен-
тів спеціальності "Організація та ведення фермерського 
господарства", який сьогодні уже успішно втілюється в 
інших навчальних закладах.  За підтримки проекту ство-
рено учбову лабораторію, де можна визначити якість ор-
ганічної продукції, а гордість педагогів та експертів – не-
щодавно виданий унікальний навчальний посібник „Основи 
органічного виробництва”, перший в Україні.

Показово, що серед випускників, які отримали таку 
спеціалізацію, вже є як фермери, які займаються органіч-
ним виробництвом, так і консультанти з органічної сер-
тифікації. Якщо молодь вірить у перспективи органічного 
землеробства, то у нього, безперечно, є майбутнє.
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