Сучасне українське товариство, створене з впровадженням новітніх технологій та міжнародних
стандартів контролю якості з переробки меду на всіх етапах виробництва.
Історія підприємства розпочинається з 2014 року. Саме тоді, маючи значний досвід роботи у
сфері бджільництва та переробки меду, у зв`язку із збільшенням попиту на українську сировину
на міжнародних ринках збуту, було створене нове підприємство ЮКРЕЙНІАН БІ. Тісна співпраця
з лідером у сфері переробки меду компанією БАРТНІК та використання багаторічного досвіду
останнього, дозволила створити новітнє високотехнологічне підприємство, що динамічно
розвивається.
Самостійна презентація власної продукції ЮКРЕЙНІАН БІ на європейському ринку відбулася в
2015 році та була відзначена на високому рівні закордонними партнерами. В 2016 році відбулося остаточне завершення та повне введення в експлуатацію ЮКРЕЙНІАН БІ.
Достатні виробничі потужності, та новітнє технологічне обладнання підприємства здатні забезпечити потреби як українських так і іноземних споживачів високоякісним продуктом. Підприємство гарантує високу якість продукції, завдячуючи виробничій лабораторії, яка обладнана
найсучаснішими приладами контролю.
Площа виробничого комплексу складає 6000 м2. Виробничі потужності підприємства - 120 тонн
продукції на добу. Одночасне розміщення понад 1000 тонн готової до відвантаження гомогенізованої продукції.
Щоб забезпечити належну якість продукції на ТОВ “ЮКРЕЙНІАН БІ” діє виробнича лабораторія,
одна з небагатьох в Україні, збудована з дотриманням не лише вітчизняних, але й європейських
вимог.
Лабораторією “ЮКРЕЙНІАН БІ” проводиться цілий ряд фізико-хімічних досліджень і аналіз
вмісту залишкових кількостей антибіотиків в меді на відповідність національного стандарту
України ДСТУ 4497:2005, а також дослідження вмісту залишків антибіотиків згідно Європейських вимог відповідно до Annex IV of EU-Reg: 470-2009. В 2018 році, з метою більш глибокого
дослідження меду, компанією придбано масс-спектрометр з рідинним хроматографом. Наша
продукція проходить перевірку тричі. Перший етап — дослідження проб меду, отриманих від
пасічників. Другий — вхідний контроль меду, що поступив на підприємство. Завершальний етап
— перевірка готової до відвантаження продукції у споживчій та промисловій тарі. На підприємстві впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП), згідно
ISO 22 000:2005, що дозволяє випускати якісну продукцію, та контролювати ризики на кожному
етапі виробництва. Система СУБХП дозволяє ідентифікувати продукцію від пасічника до споживача і в зворотньому напрямку.
Підтримка вітчизняного виробника, популяризація українських продуктів бджільництва на
внутрішньому та світовому ринках, гарантована висока якість продукції були та залишаються
основними принципами діяльності підприємства.
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We are a modern Ukrainian company, created with the introduction of the latest technologies and
international quality standards of honey processing at all stages of production.
In 2014, when we had significant experience in the field of beekeeping and processing of honey and
demand for Ukrainian raw materials on international markets increased, we had created new company
UKRAINIAN BEE. Close cooperation with BARTNIK, which is a leader in the field of honey processing and
has a long-term experience, has allowed us to create a modern, high-tech, new, dynamically developing
enterprise.
The presentation of UKRAINIAN BEE own products on the European market took place in 2015 and was
highly appreciated by the foreign partners. In 2016 the UKRAUNIAN BEE was fully put into operation.
Sufficient production capacity, and modern technological equipment of the enterprise can provide the
needs of both Ukrainian and foreign consumers with a high-quality product. Our company guarantees
high quality products, thanks to a testing laboratory with the most modern control devices.
The area of the production complex is 6000 square meters. The production capacity of the enterprise is
120 tons of products per day. It is possible the simultaneous placement of more than 1000 tones of
ready-to-shipment homogenized products.
In order to ensure the proper quality of products the production laboratory operates at the Ltd
"UKRAINIAN BEE". The laboratory of the company is one of the few in Ukraine, which was created
keeping up Ukrainian and European requirements.
The laboratory " UKRAINIAN BEE " conducts a number of physical-chemical studies and analysis of the
content of residual quantities of antibiotics in honey to comply with the national standard of Ukraine
DSTU (National Standards of Ukraine) 4497: 2005 and antibiotics according Europian requirements
listed in Annex IV of EU-Reg: 470-2009.In 2018 we purchased liquid chromatography-tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) testing into our laboratory.
The products are tested three times. At the first stage laboratory conducts the study of honey test
samples obtained from beekeepers. The second stage is the entrance control of honey entering the
enterprise. At the final stage the laboratory checks ready for shipment products in consumer and
industrial containers. The enterprise has implemented the food safety management system (FSMS),
according to ISO 22000:2005, which allows to produce quality product and to control risks at each stage
of production. The FSMS allows to identify the products from beekeeper to consumer and from
consumer to beekeeper.
The main principles of the company are supporting local producers, promoting Ukrainian bee products
in the domestic and global markets, guaranteeing the high quality of the products.
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Мед різнотрав’я

Як вказує сама назва, мед походить з нектару, зібраного бджолами з
різних рослин, як культурних, так і тих, що ростуть на лугах, низинах
та горах. Має колір світло-кремовий, часом колір чаю. Досить
швидко кристалізується, змінюючи колір на світло-сірий або
світло-коричневий. Характеризується сильним запахом, який нагадує запах воску, а його смак залежить від суміші нектарів, принесених до вулика. Його цінні цілющі властивості залежать від рослин, з
яких бджоли зібрали нектар, однак це залишається таємницею
комах. Мед з різнотрав’я особливо рекомендується для профілактики алергічних хвороб, бо містить квітковий пилок, який діє як антиген.

Multiflower Honey

As the name itself indicates, this honey comes from nectar gathered by
bees from different plants, both cultivated ones and those growing in
meadows, forests, lowlands and mountains. It is a light creamy colour, or
sometimes pale yellow. It crystallizes quickly, the colour turning to light
grey or light brown. It has a characteristic rather strong waxy aroma,
dependent on the mixture of nectars brought to the hive. The curative
properties of honey depend on the plants the nectar has been collected
from, but only the bees know this for sure. Mixed-flower honey is
particularly suitable for people with allergies since it contains pollens that
act as antigens.

4

5

Мед соняшниковий

Соняшник — важлива медоносна рослина. Тривалість цвітіння
соняшнику розтягується на 20-70 днів. Бджоли збирають з нього
пилок і нектар. Медопродуктивність соняшнику складає 30-40 кг з
гектара. Особливість нектару соняшнику - повна відсутність або
незначний вміст в ньому (3-4%) тростинного цукру.
У насінні соняшнику міститься багато вітамінів PP і E. Характеризується світло-золотистим або світло-янтарним забарвленням.
Кристалізується дуже швидко в грубозернисту масу. Відрізняється
терпким присмаком і має слабкий аромат квіток соняшнику. Мед з
соняшнику має прекрасні лікувальні властивості. Використовується
з метою профілактики порушень обмінних процесів організму і як
загальнозміцнюючий засіб.

Sunflower Honey

Sunflower – is very important honey plant. The duration of its blooming
stretches to 20-70 days. Bees sip nectar and pollen from it. Melliferous
capacity of sunflower is 30-40 kgs per hectare. Sunflower nectar
peculiarity is complete absence or little content (3-4%) of cane sugar.
There are a lot of vitamins PP and E in sunflower seeds. The color is
light-golden or light-amber. It crystallizes very quickly in coarse-grained
mass. Varies by harsh flavor and has weak odor of sunflower. Sunflower
honey has excellent medical properties. It is used to prevent violation of
metabolic processes of the body and as general health-improving remedy.
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Мед липовий

Відрізняється сильним ароматом, який нагадує запах липи. Смак
гострий, злегка гіркуватий. У рідкому стані має колір від зеленовато-жовтого до світло-бурштинового. Колір та інтенсивність смаку є
різними, в залежності від району походження. Після кристалізації
має дрібнозернисту консистенцію і змінює колір на біло-жовтий або
золотисто-жовтий. Липовий мед має відхаркуючу, жарознижуючу,
заспокійливу та протиспазматичну дію. Застосовується при лікуванні гострих та хронічних хвороб верхніх дихальних шляхів, горла, ангін,
пазух та бронхіту. Завдяки високій антибіотичній активності застосовується також при хворобах сечових шляхів, ревматичних хворобах
та неврозах.

Lime-blossom Honey

This has a distinctive strong aroma that resembles the smell of a lime tree.
The taste is sharp, slightly bitter. In the liquid state, the honey’s colour is
greenish-yellow to light amber. The intensity of colour and taste differ
depending on the region the honey comes from. On crystallizing, the
honey’s consistency is fine-grained and the colour becomes white-yellow
or golden-yellow. Lime-blossom honey exhibits expectorant, diaphoretic,
antipyretic, sedative and antispasmodic properties. It is applied in the
treatment of acute and chronic diseases of the upper respiratory tract, the
throat and the sinuses, in throat infections and for bronchitis. Due to its
high antibiotic activity, it is also applied in urinary tract diseases, rheumatic
affections and neuroses.
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Мед гречаний

Так як і акацієвий мед, містить багато фруктози. Колір має темний,
аж до коричневого. При зберіганні протягом тривалого часу при
умовах з доступом світла змінює колір на темно-коричневий, майже
чорний. Кристалізується, утворюючи грубі тверді кристали, які осідають у рідкому меді. Після кристалізації набуває коричневого кольору. Смак має гострий, навіть злегка пекучий. Гречаний мед містить
особливо багато магнію, який легко засвоюється і рекомендується у
дієті проти раку. Застосовується при лікуванні порушень кровоносної системи, особливо на склеротичному фоні, також при хворобах
печінки, послабленні зору, слуху та пам’яті. Допомагає роботі серцевого м’язу.

Buckwheat Honey

Similarly to acacia honey, buckwheat honey contains a lot of fructose. Its
colour is dark, even brown. When stored for a long time in conditions
exposed to light, it changes colour to dark brown, even black. It crystallizes
into coarse, hard crystals that sediment out in fluid honey. The taste is
sharp, even slightly burning. Buckwheat honey contains a particularly large
quantity of easily assimilable magnesium, therefore, it is recommended as
a component of an anti-cancer diet. It is applied in the treatment of
circulatory system diseases, especially those of sclerotic origin, as well as
in liver diseases. This particular type of honey is recommended in cases of
sight, hearing and memory impairments. It also supports the cardiac
muscle function.
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Мед акацієвий

Містить велику кількість фруктози і тому дуже повільно
кристалізується. Чистий акацієвий мед має світло-кремовий колір,
який переходить у безбарвний. Після кристалізації – від білого до
солом’яного. Запах злегка нагадує запах квітів акації. Повністю
дозрілий акацієвий мед відрізняється більшою, ніж інші види меду,
місткістю сахарози. Акацієвий мед застосовується при лікуванні
виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, гастриту шлунку з підвищеною кислотністю, запалень слизової оболонки та спазматичних
станів кишечника. При виразковій хворобі акацієвий мед прискорює
регенерацію тканин, існуючих ерозій та нагноєнь. Впливає також на
перистальтику кишечника і відрізняється низькою біотичною активністю.

Acacia Honey

It contains a large quantity of fructose, therefore it crystallizes very slowly.
The colour of pure acacia honey is light creamy, turning neutral. White or
straw-coloured after crystallization. The taste slightly resembles that of
acacia flowers. Fully mature acacia honey is characterised by a higher
content of sucrose than in other honeys. Acacia honey is applicable in the
treatment of chronic gastric and duodenal ulcer diseases, of hyperacid
gastritis, mucous membrane inflammations and spasmodic conditions of
the intestines. In the case of ulcers, acacia honey accelerates regeneration
of the tissue of existing erosions and ulcerations. It also affects intestine
peristalsis and is characterised by a low biotic activity.
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Мед-крем

Мед-крем – натуральний бджолиний мед з часом змінює рідку
консистенцію на тверду. Кристали, що утворюються, є грубозернистими та твердими. Мед-крем, який приготовлений в процесі
спеціального механічного подрібнення кристалів меду, значно
повільніше кристалізується. Зберігає усі властивості: активність
біологічно чинних сполучень, добрий смак, приємний аромат та
вигляд. Об’ємний, з перлинним блиском мед-крем легко виймається
з упаковки і розмащується на виробах з тіста.

Creamed Honey

Creamed honey- natural bee honey changes its consistency from liquid to
solid over the course of time. The crystals are large and hard. Creamed
honey- created by long and gentle mixing- crystalizes much more slowly
than other types of honey. The product retains all its original benefits: the
activity of biologically active compounds, great taste, pleasant aroma and
nice consistency. Creamed honey with its fluffy consistency is easy to
remove from any container and it spreads splendidly on bread.

14

Набір

Різноманіття медової України представлене в наборі з п`яти видів
меду різного ботанічного походження (різнотравяний, соняшниковий, гречканий, акацієвий, липовий).

Collection (gift boxes)

In Ukraine there are five honey kinds of different botanical origin (herbal,
sunflower, buckwheat, acacia, linden) that represent Ukraine as a “honey
country”.
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Органічний мед

Органічний мед - продукт, отриманий з пасік, в яких вулики виготовлені з натурального будівельного матеріалу, таких як дерево або
солома. Уважно підібрані місця для вуликів у районах з органічним
обробленням полів і садів забезпечують високі показники якості
меду.
Наша виробнича лінія та пасіка, яка складається з 300 бджолиних
сімей, сертифікована Organic Standart Україна відповідно до стандарту IACB та згідно норм ЄС.
Ми виробляємо весь наш мед органічно без використання нагрівання та фільтрації, використовучи тільки органічні сполуки для догляду
за нашими бджолами.

Organic Honey

Organic honey is a product obtained from apiaries, in which beehives are
made of natural building material like wood or straw.Carefully selected
places for beehives in areas with organic cultivation of fields and orchards
ensure high quality parameters of honey.
Our production line and apiary which consists of 300 bee colonies,are
certified organic by the Organic Standart Ukraine in accordance with the
IACB Standard equivalent to EU Regulations.
We produce all our honey organically without the use of heating or filtration
and only use organic compounds to care for our bees.
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