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ветеринар может применять традиционное медикаментозное лечение. 

Животное возвращается в стадо при «органическом» лечении через 20 

календарных дней после полного выздоровления; при лечении 

традиционными медикаментозными методами – через 60 календарных 

дней. 
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Приватне підприємство «ГАЛЕКС-АГРО» засновано в 2008 

році. Основним напрямком підприємства є виробництво органічної 

сертифікованої продукції рослинництва та тваринництва, розвиток 

органічного ринку в Україні. Спеціалізація рослинництва: зернові та 

зернобобові культури. Основні вирощувані культури: пшениця, полба 

(спельта), жито, ячмінь, овес, пелюшка, боби, вика, гречка, просо, соя, 

кукурудза. Спеціалізація тваринництва: розведення ВРХ м'ясо-

молочної Симентальської породи. 

На сьогоднішній день господарство вирощує продукцію на 

площі 5 480 га - сертифіковані як органічне землеробство. Вся 

продукція ПП «ГАЛЕКС-АГРО» сертифікована Інститутом 

екологічного маркетингу (ІМО), Швейцарія, схвалена як Органічна та 

відповідає вимогам стандарту Біо Свісс. Діяльність підприємства 

знаходиться під контролем «ОРГАНІК СТАНДАРТ» та сертифікована 

згідно вимог викладених у Постанові Ради (ЄС) № 834/2007 та № 

889/2008. 

В жовтні 2013 року ПП «ГАЛЕКС-АГРО» отримало сертифікат, 

виданий «ОРГАНІК СТАНДАРТ» на виробництво органічної 

продукції тваринництва: дійні корови, бики, телиці на розведення, 

телята на відгодівлі, молоко сире. 

Дещо з історії підприємства: 

2008 – 2009 роки – освоєння  лугуючих земель на площі 2000 га.  

Сертифікація як органічні перехідного періоду. Придбання техніки, 

створення технічної та господарської бази підприємства. 

Липень 2008 року – проведено перший в Україні семінар 

«Всеукраїнський День органічного поля» в рамках швейцарсько-

українського проекту «Органічна сертифікація та розвиток 
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органічного ринку в Україні», в якому приймали участь 9 

європейських країн. 

2010 – 2011 роки – розширення земельних площ до 5 480 га. 

Сертифікація продукції Інститутом екологічного маркетингу ІМО, 

Швейцарія. Підприємство стає одним з перших виробників органічної 

продукції в Україні, що сертифіковані за європейськими стандартами. 

В 2011 році підприємство виходить на європейський ринок 

(Швейцарія, Німеччина, Голландія, Італія) з продажу органічного 

зерна власного виробництва: пшениця, ячмінь, жито, просо, гречка. 

Загальний об‘єм продажу становить 3 000 тон.  

В 2010 році в селі Гульськ Новоград-Волинського району 

створено інноваційний молочно-товарний комплекс європейського 

зразку потужністю 500 голів ВРХ з метою розвитку органічного 

тваринництва та відтворення на Поліссі м'ясо-молочної 

Симентальської породи. 

В серпні 2010 року завезені перші нетелі з Європи в кількості 99 

голів. Середній надій на корову становить 22 літри на добу, 6 710 

літрів за 305 днів лактації. 

В 2012 році розпочато будівництво та реконструкцію молочно-

товарної ферми на 850 голів ВРХ в селі Городище Новоград-

Волинського району, де на сьогодні завезено 359 голів племінних 

нетелів породи Симентал. 

З 2012 року ПП «ГАЛЕКС-АГРО» співпрацює з компанією 

«Бюро Вин» та постачає органічну м‘ясну сировину власного 

виробництва в мережу супермаркетів «Good Wine». 

Наприкінці 2013 почали постання органічної м‘ясної сировини в 

мережу гіпермаркетів компанії «Фоззі-Фуд». В 2013 році успішно 

розпочато будівництво комплексного заводу по переробці екологічно 

чистого молока власного виробництва, потужністю – 30 тон на добу. 

ПП «ГАЛЕКС-АГРО» входить до швейцарсько-українського 

проекту «Розвиток органічного ринку в Україні, 2012-2016 рр.». 

Метою проекту є сприяння розвитку органічного сектору в Україні та 

інтеграції українських малих та середніх підприємств в міжнародну 

торгівлю сертифікованою органічною продукцією. Діяльність проекту 

спрямована на розширення посівних площ під органічними орними 

культурами та здійснення заходів з покращення якості та збільшення 

об‘ємів торгівлі молочною продукцією в Україні. Проект 

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 

господарства (FiBL, Швейцарія). 

 

 




