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Результати кампанії з дослідження ринку чорної ікри в Україні (червень-липень 2015) 
 
Всесвітній фонд природи WWF та ОБСЄ за допомогою волонтерів та територіальних відділів Рибоохорони 

зібрали інформацію про зразки чорної ікри, наявні у точках продажу в Україні. 

 

Всього надійшло описи і фото 21 зразка з 6 міст України (Київ, Харків, Львів, Миколаїв, Рівне та Херсон).  

А саме:  

7 шт. – російського осетра / Acipenser gueldenstaedtii,  

4 шт. – стерляді /Acipenser ruthenus (вид визначено орієнтовно),  

4 шт. – сибірського осетра / Acipenser baerii, 

1 шт. – севрюги / Acipenser stellatus (вид визначено орієнтовно),  

1 шт. – не осетрового виду риб (мулова риба Amia calva),  

3 шт. – імітована ікра, 

1 шт. – вид не визначено.  

 

 

Серед компаній-виробників осетрової ікри (відповідно до країни 

походження) були представлені такі: 

 Україна:  

 ТОВ – СРП Осетр (Київська обл., м. Українка), 4 шт. 

 ПП НВСП БЕСТЕР (Київська обл., с. Трипілля), 3 шт. 

Німеччина 

 DESIETRA GMBH (Kruppstr. 5, 36041 Fulda), 8 шт. 

 

Російська Федерація 

 Russian Caviar, JSC = ОАО «РУССКАЯ ИКРА» (м. Астрахань, 

вул. Августовська 5), 2 шт. 

 

Ікра російського осетра, найдорожча у розрахунку на 1 г (в 

середньому - 51,03 грн.), представлена на ринку двома 

виробниками: українським більш дешевшим ПП БЕСТЕР (ціна - 39,89 

грн. за 1 г) та дорожчим німецьким DESIETRA (66,92 грн./г).   
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Ікра сибірського осетра представлена лише одним виробником - 

німецьким DESIETRA (47,42 грн./г).   

 

Продукція українського ТОВ Осетр  була представлена ікрою 

стерляді (вартість 1 г продукту в середньому 21,70 грн.), що не 

видно на вітрині, але було підтверджено представником виробника.   

 

Два знайдених зразки ікри виробництва російської компанії Russian Caviar, JSC (ОАО «РУССКАЯ ИКРА», м. 

Астрахань, вул. Августовська 5) не вдалося точно визначити щодо виду. Один зразок, знайдений у Львові, 

спостерігачі віднесли до ікри севрюги (фото ліворуч), але підтвердження цьому на фотографії не видно, а 

дуже низька ціна говорить або про імітовану ікру, або про підробку. Видову приналежність другого 

зразка, знайденого у Миколаєві (фото праворуч), визначити не вдалося, а зависока й ринково 

необґрунтована ціна (250 дол. США) потребує додаткової перевірки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом з тим, відповідно до відкритих даних Секретаріату конвенції СІТЕS щодо виробників та можливості 

експорту цих видів з країни (https://cites.org/eng/common/reg/ce/RU), у компанії JSC Russian Caviar немає 

дозволу CITES на експорт продукції. 

Крім того, відповідно до бази даних UNEP-CITES (http://www.speciesplus.net), ікра дикого походження усіх 

цих видів взагалі заборонена для експорту. 

 

Рекомендація митним органам: 

На основі проведеного дослідження рекомендуємо звертати особливу увагу на випадки перевезення 

чорної ікри виробництва компанії Russian Caviar, JSC або ОАО «РУССКАЯ ИКРА», м. Астрахань, вул. 

Августовська 5. А також у зв’язку з тим, що на жодному із зразків не було знайдено код СІТЕS (необхідний 

відповідно до вимог міжнародної конвенції СІТЕS для перевезення цієї продукції через кордон), 

рекомендуємо перевіряти наявність документації СІТЕS у виробників чорної ікри, а також підтвердження 

аквакультурного походження ікри.  

 
Звіт підготовлено Координатором проектів WWF в Україні, Наталією Гозак 

ngozak@wwfdcp.org  
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