




Про компанію

«УКРОЛІЯ» — український виробник якісної 

соняшникової олії. Працюючи на ринку з 2001 

року, компанія накопичила значний досвід у 

виробництві соняшникової олії, застосовуючи 

передові технології контролю якості від закупівлі 

сировини до доставки продукції споживачеві.

Наші міжнародні сертифікати гарантують високу 

якість продукції, яку ми експортуємо 

в більш ніж у 50 країн світу.



НАША

МІСІЯ

Формувати

нову культуру споживання здорової олії

Створювати

ефективні, інноваційні продукти з доданою 

цінністю в сегменті професійних кулінарних

і органічних високоолеїнових олій та на 

ринку продуктів здорового харчування

Реалізовувати

сервіс високого рівня для клієнтів 

компанії, які розуміють важливість 

продуктів з доданою цінністю та 

поважають партнерські

взаємовідносини



«УКРОЛІЯ ОРГАНІК»
«УКРОЛІЯ ОРГАНІК» — це сучасний високотехнологічний

виробничий комплекс, що спеціалізується на переробці

виключно органічної сировини.

Запуск заводу здійснено в листопаді 2017 року. Інвестиції в новий завод 

з виробництва органічних олій - це інвестиції в майбутнє

нашої компанії і в майбутнє органічного сегмента в цілому.

18 000 т
органічного соняшнику на рік

7 000 т
органічної олії на рік

7 000 т
органічної макухи 

соняшнику на рік



Основні напрямки діяльності 
«УКРОЛІЯ ОРГАНІК»



Запуск заводу здійснено

в листопаді 2017 року.



18 000 т
органічного
соняшнику на рік



«УКРОЛІЯ ОРГАНІК» 

спеціалізується

на переробці

виключно органічної

сировини



Органічна олія –

це інвестиції
в майбутнє





Наше зобов'язання

Органіка - в серці всього, 
що ми робимо. 

Ми віддані ідеї поліпшення 
якості життя споживача.



Проект «Ми - органічні»
Перший в Україні проект, які дає можливість дітям шкільного
віку і студентам зрозуміти всю важливість споживання
органічних продуктів.

Мета проекту:

Створення умов для реалізації загальноосвітніх програм, 
які стануть способом комунікації з суспільством про важливість
споживання органічних продуктів, підвищення якості життя, 
ведення здорового способу життя та захисту
навколишнього середовища.

Завдання проекту:

• формування правильного світосприйняття у майбутнього
покоління шляхом донесення інформації про філософію
органічного способу життяє.

• розвиток і популяризація сегмента органіки в Україні.

• створення позитивного іміджу України в світі.



Чому ми впевнені в якості українських
виробників органічної сировини?

Ми знаємо кожного 

фермера і детально 

перевіряємо сировину



Основні стратегічні партнери з постачання
органічної сировини

• ПП «Агроекологія» найбільше в Україні підприємство, яке працює виключно
за технологіями органічного виробництва. Земельний банк - 8 тис. Га,
розташований на землях Шишацького і Зіньківського району Полтавської обл.
«Агроекологія» співпрацює з організаціями органічного руху України,
зокрема -Федерації органічного руху України, Об'єднанням «Полтава-
органік», бере активну участь в ярмарках, виставках органічної продукції.

• ТОВ «Жива нива» підприємство засноване в 2009 році. Спеціалізуються на
вирощуванні сої та соняшнику. Використовує технологію no-till. ТОВ «Жива
нива» має сертифікат «Органік стандарт». Земельний банк - 4,2 тис. Га,
розташований на землях Житомирської обл.

• ПП «ГАЛЕКС-АГРО» засновано в 2008 році. Основним напрямком
підприємства є виробництво органічної сертифікованої продукції
рослинництва та тваринництва, розвиток органічного ринку в Україні. На
сьогоднішній день господарство вирощує продукцію на площі 8287 га,
сертифіковане як органічне землеробство.



Насіннєвий матеріал  

Вирощування

Виробництво олії 

Контроль органічності
здійснюється на 
кожному етапі  



Підтвердження якості нашої продукції
Продукція ТМ GARNA ORGANICA cертифікована в єдиному українському
органі по сертифікації органічного виробництва «Органік стандарт», 
який контролює весь ланцюжок від вирощування органічної сировини
до виробництва органічного продукту

Завод сертифіковано за стандартом органічних продуктів Європейського союзу EU BIO

Швейцарському стандарту BioSuisse

Сертифікатом Міністерства сільського господарства США - USDA



ОЛІЯ ДЛЯ ГАРНОГО ЖИТТЯ



Історія бренду

Бренд Garna Organica® створений в 2017 
році, з однією метою - стати надійним
постачальником високоякісних органічних
рослинних олій в Україні та світі. 

Свої наміри бренд підкріплює
використанням виключно органічної
сировини.



GARNA ORGANICA ® - здорові, смачні, 
безпечні, рослинні олії, вироблені з 
високоякісної преміальної
органічної сировини



НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ СМАК



НАТУРАЛЬНІСТЬ

ОЛІЯ БЕЗ ГМО, ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ, 

ФУНГІЦИДІВ ТА ГЕРБІЦИДІВ



КОРИСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я



Наш бренд налічує 4 типи
соняшникових олій

• олія для салатів

• олія для смаження (250 °С) 

• олія для салатів

• олія для смаження (180 °С) 

Високоолеїнова Класична



High oleic Classic



Упаковка

Масло ТМ GARNA ORGANICA 
розливається в пляшки із затемненого 
скла, що перешкоджає попаданню 
сонячних променів, що в свою чергу 
сприяє збереженню корисних речовин 
натурального масла. 

Пляшка з затемненого скла -
преміальна, екологічна і безпечна -
спільно з етикеткою в мінімалістичному 
і чистому дизайні комуніціюють чудову 
якість органічного продукту.





www.ukroliya.com


