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Географічне 

зазначення 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЧЕРЕШНЯ 

 

Кваліфікація 

географічного 

зазначення 

назва місця походження товару 

 

Назва товару  
черешня 

Опис товару 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЧЕРЕШНЯ характеризується багатим 

ароматом і смаком, збалансованим вмістом цукру та кислоти, 

переважно завдяки комбінованому впливу особливостей весняного 

періоду року, зокрема, інтенсивному збільшенню приходу 

сонячної радіації та наявності глибокогумусованих глинисто-

піщаних і супіщаних ґрунтів чорноземного типу на алювіальних 

річкових відкладах, що характеризуються  пухкістю і високою 

водопроникністю.  

Органолептичні характеристики: 

Зовнішнє забарвлення (забарвлення шкірочки) від червоного до 

темно-червоного. Внутрішнє забарвлення (забарвлення м’якоті) 

від світло-червоного до темно-червоного. Не менше 90% плодів 

мають бути із плодоніжками у місці продажу кінцевому 

споживачу. 

Смак - збалансований та гармонійний, складний черешневий смак 

та аромат зі збалансованим  вмістом цукру та кислоти. 

Текстура - еластична та пружна.  

Біохімічна характеристика плодів черешні:  

Вміст цукру (у відповідності до сорту), значення: 

Перелік сортів Вміст цукру (у відповідності до сорту), %, не 

менше 

Ранньостиглі сорти: 

«Валерій Чкалов» 11 

«Бігарро Бурлат» 14 

«Казка» 10 

«Ера» 10 

Середньостиглі сорти: 

«Талісман»  15 

«Темпоріон» 15 



Пізньостиглі сорти: 

«Мелітопольська чорна» 13 

«Крупноплідна» 15 

«Анонс» 11 

«Удівітєльна» 13 

«Любимиця Туровцева» 12 

 

Титрована кислотність (у відповідності до сорту), значення:   

Перелік сортів Титрована кислотність (у відповідності до 

сорту), %, не менше 

Ранньостиглі сорти: 

«Валерій Чкалов» 0,4 

«Бігарро Бурлат» 0,6 

«Казка» 0,7 

«Ера» 0,8 

Середньостиглі сорти: 

«Талісман»  0,5 

«Темпоріон» 0,5 

Пізньостиглі сорти: 

«Мелітопольська чорна» 0,7 

«Крупноплідна» 0,6 

«Анонс» 0,6 

«Удівітєльна» 0,5 

«Любимиця Туровцева» 0,5 

 

Вміст сухих речовин (у відповідності до сорту), значення:   

Перелік сортів Вміст сухих речовин (у відповідності до 

сорту), %, не менше 

Ранньостиглі сорти: 

«Валерій Чкалов» 14,0 

«Бігарро Бурлат» 20,0 

«Казка» 14,0 

«Ера» 14,0 

Середньостиглі сорти: 

«Талісман»  24,0 

«Темпоріон» 24,0 

Пізньостиглі сорти: 

«Мелітопольська чорна» 18,0 

«Крупноплідна» 18,0 

«Анонс» 16,0 

«Удівітєльна» 20,0 

«Любимиця Туровцева» 20,0 

 

Розмір:  

Діаметр ягоди ≧ 22 мм для свіжої черешні. 

Для свіжої черешні, призначеної для подальшої переробки, 

мінімальний діаметр відсутній. 

 

Особливі правила пакування та маркування товару: 

Тара, яка використовуються для роздрібного продажу, повинна 

мати об’єм від 0,25 кг до 10 кг і бути виготовленою з дерева, 

пластика або картону.  



Маркування повинно проводитись відповідно до наступних 

правил:  

- Назву місця походження товару «МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 

ЧЕРЕШНЯ» наводять на передній етикетці з літерами 

щонайменше того самого розміру, що й інші літери на етикетці. 

- Найменування «МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЧЕРЕШНЯ» може 

доповнюватись зазначенням «НАЗВА МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ 

ТОВАРУ» та/або акронімом «НМП» (за бажанням). 

- Офіційний національний логотип назви місця походження 

товару, після його затвердження, розташовують в одному 

візуальному полі із назвою «МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЧЕРЕШНЯ». 

- Повинно містити належним чином оформлений логотип 

НМП «Мелітопольська черешня», затверджений асоціацією, що 

виступає заявником відповідного кваліфікованого зазначення 

походження товару (географічного зазначення), розташований в 

одному візуальному полі із назвою МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 

ЧЕРЕШНЯ. 

- Будь-яка інформація, передбачена системою 

простежуваності, повинна міститися на зворотній етикетці. 

Логотип НМП  «Мелітопольська черешня»: 

  
 

Опис меж 

географічного місця 

Межі міста Мелітополь та оточуючих його населених пунктів 

Терпіння, Зарічне, Лугове, Новопилипівка, Мирне, Рівне, 

Тамбовка, Семенівка, Вознесенка, Костянтинівка, Садове, Зелене, 

Мордвинівка, Тимофіївка, Мирне, Богатир, Шелюги, Охримівка, 

Лиманське, розташованих по обох берегах річки Молочна, на 

західному березі Молочного лиману, на території 

Мелітопольського та Якимівського районів Запорізької області..  

Опис взаємозв’язку 

товару з 

географічним 

середовищем чи 

географічним місцем 

походження: 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЧЕРЕШНЯ відрізняється унікальним 

яскравим та гармонійним смаком та ароматом завдяки 

збалансованому вмісту цукрів та кислоти, високій концентрації 

мінералів, вітамінів, фенольних речовин. Надзвичайно високих 

смакових та товарних якостей МЕЛІТОПОЛЬСЬКІЙ ЧЕРЕШНІ 

надає поєднання специфічних ґрунтових та кліматичних умов з 

розмаїттям сортів, виведених та адаптованих саме для цієї 

місцевості.  

Місцевий клімат, у тому числі особливості весняного періоду, 

створюють оптимальні умови для формування цінних смакових та 

товарних якостей плодів черешні. Активне нарощування тепла у 

весняний період та значне прогрівання ґрунтів чорноземного типу 

легкого гранулометричного складу, достатня забезпеченість 

елементами живлення дозволяють отримувати ранні плоди з 

високим вмістом цукрів, тонким ароматом, цікавим складним 

смаком з відмінними товарними властивостями.  



Довготривала (протягом 90 років) селекційна робота вчених 

Мелітопольської дослідної станції садівництва безпосередньо в 

умовах регіону зі створення кращих сортів, добре адаптованих та 

пристосованих до місцевих ґрунтово-кліматичних умов, 

обумовила можливість відбору тих сортів, що здатні проявити свій 

потенціал урожайності та високої якості в умовах географічного 

району. Плоди місцевих сортів черешні у поєднанні з ґрунтово-

кліматичними умовами регіону набули унікальних 

органолептичних та біохімічних властивостей, які не 

зустрічаються в інших регіонах. 

Специфікація 

товару: 

https://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=viewbul&dbname=g

eoc&section=all 

 

Ім'я та адреса 

представника 

Прохода Юлія Леонідівна, реєстраційний № 432  

 

Адреса для 

листування 

Прохода Юлія Леонідівна 

вул. Васильківська, 37, офіс 409, м. Київ, 03022  

 


