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Шість потужних експортоорієнтованих компаній 
– ТОВ «Агрофірма «Поле», ТОВ «Арніка», ПП 
«Галекс-Агро» , ТОВ «Кварк», ТОВ «Сквирський 
комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Фірма «Діамант 
ЛТД», консолідували свої сили, щоб підкорити 
новий ринок. Вони обрали країну, ринок 
якої хочуть відкрити в своїй подальшій 
діяльності – Сполучені Штати Америки. 
 
В фокусі проекту – найтрадиційніший 
український продукт – зерно, зокрема продукти 
його. переробки - крупи та борошно.  
 
 
Проект реалізується Громадською спілкою 
виробників органічних сертифікованих 
продуктів 
«Органічна Україна» за підтримки Програма 
USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України» у 
партнерстві з Державною установою «Офіс з 
розвитку підприємництва та експорту» 
 





Перший етап – більше року компанії 
працювали з американськими та 
національними  консультантами щоб:  
- визначитися з пріоритетним ринком, 
- обрати продукцію, яка має потенціал для 
продажів 
- розробити план експорту та 
- спланувати заходи з просування та пошуку 
потенційних покупців. 
 



Проект Organic Ukraine Business Hub (OUBH), органічний експортний альянс, платформа для 
співробітництва операторів органічного виробництва, що мають амбіції до підвищення інтернаціоналізації 
свого бізнесу. 



 



Привабливість експорту органічної продукції  
до США полягає у декількох аспектах, зокрема:   
- значна ємність цього ринку,  
 - великий обсяг платоспроможного попиту, 
 -  гарна обізнаність споживачів щодо 
органічної продукції,  
 - широка промо-компанія лідерів думок країни.  
Всі ці аспекти стимулюють населення купувати все 
більше органічних продуктів. За даними Nielsen, в 
період пандемії, продажі  органічних продуктів 
харчування та напоїв зросли на 25%. 
 



Будучи найбільшим 
еспортером органічної 
продук3ії, США має 
значний попит для 
перероблену та 
дороблену органічну 
продукцію для своїх 
виробничих та 
таргівельних 
потужностей. 







Як зазначив американський 
консультант,  
головний виклик для 
українських виробників та 
експортерів органічної 
продукції –  
 
«Переконати американських 
покупців довіряти та 
розглядати органічні продукти 
з України». 
•   



 



Другий етап експортного Альянсу 

• Розширимо кількість та групи продуктів 

• Зернові 

• Олії 

• Ягоди 

• Мед 

 

На другому етапі компанії чекають нові 
завдання – просування продукції на ринку 
США, 
пошук партнерів, встановлення зв’язків та 
продажі. 
Бізнес-хаб має амбітні цілі – розвиток 
експортного потенціалу, продажів та 
презентація 
світові органічної України. 
 



• Експортний 
консалтинг 

• Проектний 
консалтинг  

Послуги в даній сфері від ГС 
Органічна Україна  

• Супровід компаній 
в виході на нові 
ринки 

• Допомога 
міжнародним 
компаніям 
імпортувати в 
Україну  

 



Активні експортні проєкти 
• Organic Ukraine Business Hub export Alliance – 

вихід Українських органічних виробників та 
переробників на нові ринки  

• Organic Ukraine Business Hub – Національний 
український павільйон  - презентація українських 
органічних копманій на міжнародних виставках  

• EatOrganic.in.ua – міжнародний каталог 
української органічної продукції  



 
 



Наші контакти 

Олександр Сокрута  
Експортний менеджер  
ГС Органічна Україна. 

 

export@organicukraine.org.ua 

+380961717576 

Олена Корогод (Березовська)  

Президент ГС Органічна Україна  

ob@oragnicukraine.org.ua 

+380 67 247 85 64 

Наш сайт: Eatorganic.in.ua:  

ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ!  


