
    
 

За підтримки Інформаційний партнер 

 
 

 

Шановний партнере! 

 

Запрошуємо взяти участь у круглому столі «Фінансові інструменти для органічного бізнесу». 

Це перший захід такого формату для органічного бізнесу.  

Ми спробуємо відповісти на головне питання виробників: де взяти гроші? 

Круглий стіл відбудеться 17 грудня 2019 р. в м. Києві. 

 

Органічне виробництво – це прибутковий бізнес, який щорічно зростає щонайменше на 10%. За 
результатами 2017 року світовий обсяг ринку оцінюється в 97 млрд. доларів США. 

Зростають площі, зайняті під органічним виробництвом в світі, зростає рівень споживання 
органічних продуктів.  

Разом з тим, більшість українських виробників говорять про низьку рентабельність органічного 
виробництва, особливо в перехідному періоді, про відсутність підтримки з боку держави та 
низький доступ до фінансових ресурсів. 

 

Запрошуємо до участі власників та топ-менеджерів органічних господарств,  та тих, хто планує 
перейти на органічне виробництво. 

 

Кількість місць обмежена. Участь в заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації 
(https://forms.gle/LVn5w7Qbt7gjgNmK7) до 12.12.2019 та отримання підтвердження від 
організаторів заходу.  

Попередня програма заходу додається. 

 

Організатори: проект IFC «Аграрні розписки в Україні» та Інформаційний центр «Зелене досьє». 

 

В разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся: 

Сергій Гунько, спеціаліст з управління проектами, Проект IFC «Аграрні розписки в Україні», 
sgunko@ifc.org, +38 050 356 10 48, або 

Катерина Шор, менеджер проектів Інформаційного центру «Зелене досьє», 
kateryna.shor@gmail.com, +380 67 440 5937  

https://forms.gle/LVn5w7Qbt7gjgNmK7
mailto:sgunko@ifc.org
mailto:kateryna.shor@gmail.com


Круглий стіл  

«Фінансові інструменти для органічного бізнесу» 

 

Дата: 17 грудня 2019  

Короткий опис: Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» та Інформаційний центр «Зелене досьє» 
запрошують зацікавлених органічних виробників обговорити можливості отримання фінансування 
на розвиток бізнесу та поділитись практичним досвідом 

 

Програма1  

13:30-14:00 Кава, реєстрація   

14:00-14:10 Вітальне слово: знайомство, цілі та 
задачі заходу 

Сергій Гунько,  
Спеціаліст з управління проектами, 
Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» 
 
Катерина Шор,  
Менеджер проектів, Інформаційний 
центр «Зелене досьє» 

14:10-15:00 Блок 1. Фінансування виробництва 
Досвід запровадження аграрних 
розписок 

Сергій Гунько,  
Спеціаліст з управління проектами, 
Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» 
 
Іван Єрко 
Керівник проекту «Агро-фабрика», 
ОТП Банк 
 
Виробник (уточнюється) 

 Запитання та відповіді   

15:00-15:50 Блок 2. Підвищення продуктивності та 
кредитоспроможності 
Програми підтримки малих та середніх 
підприємство (МСП) через механізми 
кредитування, полегшення доступу до 
фінансових ресурсів 

 
Представники міжнародних програм 
(уточнюються) 
 
Виробник (уточнюється) 

 Запитання та відповіді   

15:50-16:40 Блок 3. Доступ до експортних ринків 
Участь в місіях та міжнародних 
торговельних заходах, експертна 
допомога 

Сергій Галашевський,  
Директор ТОВ «Органік Стандарт», 
Представник IPD в Україні 
 
Офіс з просування експорту 
(уточнюється) 

 Запитання та відповіді   

16:40-:17:00 Завершення Усі учасники 

 

                                                             
1
 Програма уточнюється 


