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Про Органічну ініціативу

Платформа для об’єднання представників органічного ринку. 

Обʼєднання створено в квітні 2020 р.

Заради досягнення мети об’єдналися:

- учасники органічного приватного сектору

- активісти громадських організацій,

- провідні консультанти, 

- надавачі послуг для виробників органічної продукції.

Сайт: organicinitiative.org.ua

https://organicinitiative.org.ua/


◦ Юлія Ворощук – віце-президент Громадської спілки виробників органічних 
сертифікованих продуктів «Органічна Україна», директор та співзасновник 
ТОВ «Органік Експерт», ТМ «ОСЬО! – органічні овочі з поля» 

◦ Сергій Галашевський   - директор Органу сертифікації ТОВ «Органік 
Стандарт»

◦ Олена Дейнеко – директор «Органік Бізнес»

◦ Олексій Качковський   - директор ТОВ «Наукове-виробниче об'єднання 
«Інститут органічного виробництва» 

◦ Марія Махновець – голова Громадської спілки «Український органічний 
кластер»

◦ Анастасія Півнюк, головна експертка органічного компонента, швейцарсько-
українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України», що фінансується Швейцарією 
та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства 
(FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

◦ Олександр Приходько - Менеджер з розвитку аграрних ринків, Програма 
USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)

◦ Катерина Шор – менеджер проєктів Міжнародної благодійної організації 
«Інформаційний центр «Зелене досьє»; 
координатор веб-порталу OrganicInfo.ua

◦ Наталія Чоловська – президент Львівської міської громадської організації 
(ЛМГО) «Екотерра»

СКЛАД

ОБ’ЄДНАННЯ



НАША МЕТА
РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА ЗАДАЧА
ЗРОСТАННЯ ТОРГІВЛІ УКРАЇНСЬКОЮ ОРГАНІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ НА ВНУТРІШНЬОМУ І 

ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

ЩО МИ РОБИМО:
ЗМІЦНЮЄМО ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ.

ЗБІЛЬШУЄМО ПОПИТ НА СЕРТИФІКОВАНІ ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ В УКРАЇНІ
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ВІЙНИ: 

Органічні виробники ризикували та ризикують життям, виконуючи 

свою роботу під час окупації та ракетних ударів

Частину органічних земель заміновано



Продукція, обладнання та техніка на окупованих органічних 
підприємствах були зруйновані або викрадені. Декілька 
переробних підприємств повністю зруйновані

Оператори органічного ринку відчули дефіцит робочої сили через 
те, що багато працівників були мобілізовані або є внутрішньо 
переміщеними особами чи мігрували

На деяких фермах 
поля були заміновані
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ВІЙНИ: 

На фото: пошкодження на фермах Family Garden, Blueberry, Євген Гончаренко, директора «Мольфар Еко»



Ланцюги постачання продукції були зруйновані та виникли серйозні 
логістичні проблеми

Внутрішній попит на органічну продукцію впав через зменшення 
купівельної спроможності та міграцію і внутрішнє переміщення
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ВІЙНИ: 

На фото праворуч міст, 

зруйнований вщент в Чернігівській області, 

від ферми «Етнопродукту» до Києва. 



Тварини на органічних фермах постраждали через брак кормів 
або ліків на окупованих територіях 
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ВІЙНИ: 

На фото: схудлі корівки ПРАТ «Етнопродукт», постраждалі від відсутності кормів під час окупації  понад 1 місяць.  



ЗГІДНО 

З ДАНИМИ 

ОРГАНІЧНОЇ 

ІНІЦІАТИВИ –

90+% операторів 

потерпають

так чи інакше від 

наслідків війни*

Є ферми, підприємства, 

які у себе розміщують 

або тимчасово розміщують 

та годують ВПО, 

Створюють хаби, штаби 

гуманітарної допомоги.

На фото: гуманітарний хаб ініційований «Мольфар Еко» на Закарпатті, 

центр біженців на базі Еко-поселення «Новий Маяпур», Дніпропетровщина

* Примітка: Дані опитування операторів органічного ринку, яку провела ГО «Органічна Україна», березень 2022 р.



Запуск Грантової програми

БЕРЕЗЕНЬ: 

Розробили та 
поширили серед 

партнерів 
«Звернення 
Органічної 

ініціативи» щодо 
ситуації на ринку 

КВІТЕНЬ:

Створили план 
запуску 

Грантової 
програми 

«Підтримка 
органічного 

сектору в 
Україні»

Запуск 
фандрайзингу 

для збору  коштів 
для  грантової 

програми

ТРАВЕНЬ-
ЧЕРВЕНЬ:

провели Етап №1 
Грантової 
програми: 

підтримано 70+ 
компаній, на суму 

понад 4,5 млн. 
грн. 

ЛИПЕНЬ:

Провели нове 
дослідження 
ситуації та 
проблем 

операторів 
сектору*

Оновили та 
поширили

«Звернення 
Органічної 
ініціативи» 

щодо ситуації 
в секторі

СЕРПЕНЬ:
оголошено 
Етап №2 
Грантової 
програми.

Заявки зібрані 
та 

оцінюються. 

ЖОВТЕНЬ: 
переможці 

будуть 
оголошені та 
підтримані 
грантами

* Примітка: Опитування операторів органічного ринку провели спільно Органічна ініціатива та ГО «Органічна Україна»

https://organicinfo.ua/news/organic-appeal/
https://organicinitiative.org.ua/special-project/organic-sector-support/
https://organicinitiative.org.ua/news/biofach-release/


Грантова програма 

Заявники (оператори органічного сектора України) надсилають 
запити на необхідну підтримку (заявка та бюджет) на 

info@organicinitiative.org.ua
ЛМГО «Екотерра» адмініструє отримані заявки. 

Крок 2. Грантовий комітет ухвалює 
рішення щодо підтримки або відхилення заявки згідно з конкретними критеріями

Крок 3. Зелене Досьє передає грантоотримувачу фінансову або 

нефінансову благодійну допомогу

Фонд

грантової 

програми

Крок 1. Донори та партнери надають 
фінансову та/або нефінансову 

благодійну допомогу 
на банківський рахунок або на баланс Міжнародної 

благодійної організації «Інформаційний центр «Зелене 
досьє»

Крок 4. Звітність (фото/документи) та комунікація/публічна інформація на 
www.dossier.org.ua та інших комунікаційних каналах

https://www.dossier.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Organic-Grant-Fund_request-form-2022.docx
https://www.dossier.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Organic-Grant-Fund_budget-form-2022.xlsx
mailto:info@organicinitiative.org.ua
http://www.dossier.org.ua/




Контакти: Олена Дейнеко, координатор «Органічної ініціативи”, +380671039694, e-mail: coordinator@organicinitiative.org.ua, https://organicinitiative.org.ua/

mailto:coordinator@organicinitiative.org.ua

