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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – додаткові можливості та новий рівень для бізнесу.
ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ – вища якість та додана вартість, користь та задоволення для споживача.

ЦІЛІ VII Міжнародної конференції «Органічна переробка та торгівля 2020»:
• Зробити зріз ринку готової для кінцевого споживання органічної продукції за результатами 2020 року
• Ознайомити учасників ринку зі змінами українського законодавства у сфері органічного виробництва
• Надати інформацію про технології виробництва органічних харчових продуктів
• Знайти технічні рішення для більш успішного продажу органічної продукції в українських 

супермаркетах 
• Сприяти розвитку сучасних маркетингових навичок на основі дослідження рушійних сил споживачів 

органічної продукції

Цей захід для:
1. Переробників органічної та неорганічної продукції та компаній, які мають намір впровадити

переробку для збільшення доданої вартості свого продукту
2. Торгових точок різних форматів, онлайн та офлайн, які продають чи мають намір продавати органічні

продукти

Мета – подальша консолідація органічного ринку України і світу.

Цілі та мета
конференції
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Під патронатом:

Організатори:

Партнери:

Захід проводиться за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток 
торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується 
Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO 
AG (Швейцарія), www.qftp.org

Проєкт Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства;
Проєкт ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» 
(SAFPI);
Інформаційний портал «Органік Інфо».
Державна установа «Офіс з просування експорту України»
Медіа-група «Технології та Інновації»
Журнал «АгроЕліта» 

Фінансова підтримка: Генеральний спонсор:
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Шановні учасники конференції «Органічна переробка та торгівля 
Від імені Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України вітаю учасників VIІ Міжнародної 
конференції «Органічна переробка та торгівля 2020»!
Приємно відзначити, що захід вже став традиційною платформою 
для зустрічі ключових учасників органічного сектору України, 
майданчиком для дискусії та обміну ідеями щодо розвитку 
органічного сектору в Україні.
Органічний напрямок був і залишається одним із пріоритетних 
напрямів роботи міністерства. Спільно з представниками 
органічного сектору ми продовжуємо пошук ефективних 
рішень задля розвитку органік в Україні, напрацьовуємо та 
удосконалюємо нормативно-правову базу у цій сфері. 
З прийняттям в цьому році змін до Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства України» 
розширилися можливості виробників органічної продукції в 
отриманні фінансової державної підтримки. Впевнений, що 
це стане стимулом для розширення площ земель, зайнятих під 
органічним виробництвом, для зростання обсягів виробленої 
продукції, збільшення кількості виробників органічної продукції.

Міністерство не спинятиметься на досягнутому. В найближчих планах внесення змін до чинного законодавства 
України з метою врахування вимог нового регулювання ЄС у сфері органічного виробництва.
Нашим завданням також залишається підвищення довіри українського споживача і закордонних партнерів 
до українського органічного продукту, до України як держави із законодавчо врегульованою сферою 
органічного виробництва.
Користуючись нагодою, хочу подякувати органічному сектору України за співпрацю та побажати всім 
учасникам Міжнародної конференції «Органічна переробка та торгівля 2020» успіхів в подальшій роботі!

Сергій Глущенко
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Вітання від Посольства Швейцарії в Україні!
Шановні учасники конференції «Органічна переробка та торгівля 
2020»!
Вітання від посольства Швейцарії в Україні! Разом з вами ми 
пройшли непростий рік, який ще більше засвідчив необхідність 
гуртуватися перед викликами та дбайливо ставитися до 
оточуючого середовища. Весь світ переосмислює ставлення 
до власного здоров’я, в тому числі і як впливає споживання 
органічної продукції на стан здоров’я. Адже, незважаючи 
на існуючі виклики і зменшення купівельної спроможності 
населення, в багатьох країнах світу попит на органічну продукцію 
невпинно росте. І ці темпи лише пришвидшилися із появою 
Covid-19 у нашому житті. Не стали виключенням і всі основні 
експортні ринки для українського органічного сектору. 
Натомість внутрішнє споживання органічної продукції в Україні 
також залишається стабільним. Це створює нові можливості для 
сектору.
Надання технічної підтримки Швейцарською Конфедерацією 
в Україні саме покликано підсилити нові можливості для 
органічного сектору. 2020 рік став першим роком реалізації 

нової Програми співробітництва між Швейцарською Конфедерацією та Україною на 2020-2023 роки. 
Ця програма передбачає, перш за все, підтримку економічного розвитку країни, в тому числі – через 
підвищення конкурентоспроможності та зростання сільськогосподарського сектору з фокусом на розвиток 
органічного сільського господарства. Свідченням важливості партнерства між двома країнами став єдиний 
у 2020 році офіційний закордонний візит Президента Швейцарської Конфедерації саме до України. Підпис 
двох Президентів під меморандумом про технічну співпрацю на 2020-23 роки продовжив нашу традиційну 
підтримку в таких напрямах як розвиток органічного сільського господарства, безпечність харчових продуктів 
з наголосом на молочний сектор, доступ сільськогосподарських виробників до фінансових ресурсів через 
аграрні розписки, підтримка бізнес асоціацій (в тому числі і органічної) та розвиток сільського господарства 
на засадах сталості у партнерстві з приватним сектором.
Бажаємо учасникам і учасницям конференції плідної роботи та ефективної співпраці задля розвитку 
органічного ринку України! Всім міцного органічного здоров’я!

Віктор Шуткевич
заступник директора Швейцарського бюро співробітництва Посольства Швейцарії в Україні
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Згідно з останніми даними щодо імпорту органічної 
продукції в ЄС, Україна посіла загальне 2ге місце за 
обсягами серед всіх країн-імпортерів.
В той же час, на жаль, ми поки що відсутні в топ 10 країн 
імпортерів за вартістю продукції, що була імпортована.
Одна з причин, що переважно Україна експортує 
сировину та продукцію без доданої вартості.
Потенціал нашої країни насправді величезний.  
І відповідно стратегічно важливо працювати над 
доданою вартість, зокрема також пропонуючи на ринку 
не лише зерно та насіння, а і крупи, борошно, олію, 
цукор тощо. 
В свою чергу успішне просування на експорт буде 
сприяти збільшення асортименту на внутрішньому 
ринку та стимулювати його розвиток. 
Від цього зрештою виграють всі, і виробники,  
і споживачі.
Задачі які перед собою ставить конференція саме і 
направлені на збільшення доданої вартості, за рахунок 
нових продуктів, технологій переробки, позиціонування, 

упаковки тощо, надання ринкової інформації учасникам ринку, обговорення стратегій, успішних кейсів. Все 
це сприятиме подальшому розвитку зовнішнього та внутрішнього ринків.

Сергій Галашевський
директор «Органік Стандарт»
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Ми всі вболіваємо за Україну, розуміючи, що зміни 
настають тільки тоді, коли кожен із нас, і кожного дня, 
буде робити те, що  максимально саме від нього залежить 
для успіху нашої держави.  В першу чергу робити свою 
роботу, те, до чого покликані, незалежно від українських 
та світових викликів.  Повірте, можливості є. Які саме 
– про це наша конференція.  Стратегічний комітет 
Органічної України з успіху органічного бізнесу має одну 
і дуже конкретну мету – розвиток торгівлі органічними 
продуктами, на  внутрішньому та зовнішньому ринках, 
з чітким пріоритетом на внутрішній ринок, досягаючи  
цілі – органічний продукт на столі у кожного українця.  
Здоровий українець – успішний українець, а здобутий 
успіх є великим збудником нової енергії, могутнім 
стимулятором творчих пошуків і злетів. Саме такою 
ми бачимо Україну і українців, тому кожного року 
збираємо всіх зацікавлених на конференцію «Органічна 
переробка та торгівля» – консолідація заради успіху. 
Що є критеріями успіху для операторів органічного 
виробництва? Успіх органічного бізнесу, в першу 
чергу, – це позитивний наслідок діяльності, справи, 
яку керівники органічних компаній обрали для себе. 

Визнання  важливої ролі органічного виробництва для майбутнього та  дотичність до значних показників 
світового органічного ринку є стимулом долати перешкоди сьогодення. Органічна торгівля, тобто обіг 
органічними продуктами, показує значне зростання за час Covid-19 в розвинутих країнах: в США за час 
пандемії споживання органічних продуктів зросло на 20%,  в Німеччині на 25%. Наші органічні експортери 
точно вплинули на ці цифри. 
Збільшення обсягу виробленої української органічної продукції та розширення масштабів діяльності 
органічного бізнесу також  є критеріями економічного зростання – за 2020 рік на 17 % зросла кількість 
операторів органічного виробництва в Україні, на 33 % збільшилася кількість переробників органічної 
продукції, на 7 % збільшилася кількість виробників, які вже мають маркований органічний продукт в 
пропозиції для кінцевого споживача. Із 722 операторів органічного ринку, які зафіксовані на листопад 2020 
року, 114 мають переробку як вид сертифікованої діяльності, із них 64 оператори упаковують продукцію для 
торгової полиці.  Значно збільшилася кількість, стабілізувалися напрямки органічної переробки та доробки – в 
2020 році  цей показник 24 категорії, в порівнянні з минулим роком виріс на  60 %!  
 Звичайно, економічне зростання залежить від доданої вартості, яка, насправді, і формує основу національного 
багатства,  є базисом економіки розвитку держави, регіонів, територіальних громад,  кожного підприємства.  
Сьогодні ми говоримо про  переробку – один із етапів створення доданої вартості. В принципі, на ньому 
можна було б і зупинитися, адже максимальна додана вартість може бути саме в переробці та доробці 
харчових продуктів.  Так ні – ми поєднуємо переробку  з органічним виробництвом і саме тут з’являється 
надбудова, ще одна ланка в ланцюгу формування доданої вартості. І саме на цьому етапі формується найбільша 
та справжня додана цінність.  І якщо споживач завжди добровільно робить вибір, як йому захочеться, то 
виробник продуктів харчування майже завжди зобов’язаний дотримуватися правил як виробництва, так і 
інформування про продукт. А органічний виробник добровільно бере на себе зобов’язання і їх дотримується. 
Бо це цінність і для нього також. А цінності можна розділяти  тільки добровільно. 
Далі по ланкам ланцюга доданої вартості все зрозуміло – маркетинг, торгівля.  Потрібно правильно вибрати 
пріоритети в житті та бізнесі, і тоді у вас виникне правильна стратегія маркетингу.  А торгівля стає логічним 
завершенні шляху органічного продукту – легко продавати продукт, який на 100 % безпечний, корисний, 
перевірений та точно покращить здоров’я споживача – як мінімум тим, що не нашкодить йому.
Про все це на нашій конференції. Бажаю всім учасникам VII Міжнародної конференції «Органічна переробка 
та торгівля 2020» здоров’я, саме воно в наш час є найбільшою цінністю, бережіть себе і близьких людей. 
Будьте відкриті до нових ідей, адже мати ідеї – це також критерій успіху.

Щиро ваша, президент ГС «Органічна Україна», 
Олена Корогод екс Березовська
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Андрій Олефіренко
віце-президент ГС «Органічна Україна», керівник Стратегічного 
комітету з успіху органічного бізнесу, директор ТОВ  
«Органік Оригінал», ТМ Екород

Олена Корогод  
екс Березовська
президент
ГС «Органічна 
Україна»

Олена Стретович
віце-президент ГС «Органічна Україна», директор заводів  
«Органік Мілк», «Органічний м’ясний продукт»,  
ФГ «Домашня курочка» ТМ «Органік Чікен»

Роман Дяжук
віце-президент ГС «Органічна Україна», власник та керівник  
ТОВ «Дунайський Аграрій»

Владислав Болоховський
віце-президент ГС «Органічна Україна», керівник ТОВ «БТУ-центр», 
ТМ «Жива Земля»  

Початок – відкриття

Успіх органічного бізнесу, в першу чергу, – це позитивний наслідок діяльності, 
справи, яку керівники органічних компаній обрали для себе. 

Сергій 
Галашевський
директор 
ТОВ «Органік 
Стандарт»

Наталія Прокопчук
координатор органічного 
компонента, швейцарсько-
українська програма 
«Розвиток торгівлі з вищою 
доданою вартістю в 
органічному та молочному 
секторах України»

Програма
VIІ Міжнародної конференції 

«Органічна переробка
та торгівля 2020»

Київ, 26 листопада 2020 року

Модератори

09:00
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Віктор Шуткевич
заступник директора, Швейцарське бюро співробітництва 
Посольства Швейцарії в Україні

Сергій Глущенко
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

Олександр Каліберда
національний експерт проєкту, «Німецько-українська співпраця  
в галузі органічного сільського господарства» (COA)

Вітальні слова:09:30

10:00

Перспективи 
розвитку 
органічного
сектору в 
умовах нового 
законодавчого 
регулювання

Валентина Заєць
начальник відділу державної політики у 
сфері органічного виробництва Директорату 
державної політики у сфері санітарних та 
фітосанітарних заходів, Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України

10:10

Державний 
контроль за 
дотриманням 
законодавства у 
сфері органічного 
виробництва, обігу 
та маркування 
органічної продукції

Владислава Магалецька
голова Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів

10:20 Система контролю 
органічного сектору 
в ЄС

Наталія Прокопчук
координатор органічного компонента, 
швейцарсько-українська програма «Розвиток 
торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України»

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Позиція законодавчої та виконавчої влади
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11:15

Порівняння трендів 
споживачів ЄС та 
України. Головні 
акценти стратегії 
комунікації зі 
споживачем

Михайло Черняк
стратегічний лідер та 
засновник
Cherniak Brand Consulting

12:00

Технічні рішення 
для більш успішного 
продажу органічної 
продукції в 
українських 
супермаркетах на 
прикладі німецьких 
та швейцарських 
дискаунтерів

Торальф Ріхтер
Експерт із розвитку 
органічного ринку, 
Дослідний інститут 
органічного сільського 
господарства (FiBL, 
Швейцарія)

12:30

Законодавче 
регулювання 
торгівлі в Україні –  
міжнародні та 
українські правила

Катерина Шор
менеджер проектів 
Інформаційного центру 
«Зелене досьє», 
координатор веб-порталу 
OrganicInfo.ua, експерт 
проєкту SAFPI

ОРГАНІЧНА ТОРГІВЛЯ 
Орієнтація на запит та переваги споживача

10:30

Споживайте 
органічне в Україні  
EatOrganic.in.ua –  
наявний асортимент  
українських 
органічних харчових 
продуктів станом на 
кінець 2020 року

Олена Корогод екс Березовська
президент ГС «Органічна Україна»

10:40

Огляд внутрішнього 
органічного 
ринку України: 
Асортимент та 
обсяги реалізації у 
2019

Олена Манзюк
провідний фахівець із сертифікації 
сертифікаційного органу «Органік Стандарт»

11:00

Огляд зовнішнього 
органічного ринку: 
Асортимент та 
обсяги експорту 
органічної продукції 
з України у 2019

Сергій Галашевський
директор ТОВ «Органік Стандарт»

АНАЛІТИКА
Експертиза даних для становлення фактів маркетингової 

активності клієнта і конкурента
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15:00
Технології 
органічного 
виробництва в 
плодоовочівництві 

Ян Островський
директор ТОВ «Стодола»

15:25
Досвід створення 
космічно 
органічного бренду 
для сучасної людини

Олександр Тонкіх
Директор з розвитку бізнесу

Дмитро Бєлопольський
Арт-директор креативного 
агентства Nos

15:50
Органічний хліб від 
Bakehouse -  
досвід 5 років  
за 15 хвилин

Юлія П’ятницька
керівниця напряму 
органічної переробки 
та співвласниця пекарні 
Bakehouse

16:10
Про вимоги до 
безпечності 
харчових продуктів 

Юрій Оглашенний
кандидат хімічних наук, 
головний експерт 
Швейцарсько-української 
програми «Розвиток торгівлі 
з вищою доданою вартістю 
в органічному та молочному 
секторах України

ТЕХНОЛОГІЇ

12:30

Законодавче 
регулювання 
торгівлі в Україні –  
міжнародні та 
українські правила

Юлія Мовчан
експерт із законотворчості 
ГО «Центр законотворення 
та правової експертизи», 
експерт проєктів SAFPI, QFTP

13:00

Торговельний 
майданчик від 
українського 
ритейлу – що 
потрібно торговим 
точкам в Україні

Анна Макієвська
керівник відділу закупівель 
Good Wine, співзасновник  
та CEO Bakehouse

Данило Червоний
Фахівець з управління 
продуктовою групою  
WINE TIME 

14:15            Перерва
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17:30

Інтернет-магазин 
органічних 
продуктів: 
як складнощі 
перетворити в 
особливість

Анастасія Ле Хак
начальник відділу 
маркетингу мережі 
магазинів органічних і 
здорових продуктів 
«Натур Бутік»

18:00

Прибутковий 
онлайн-бізнес: 
багатоканальна 
стратегія 
електронної 
комерції для 
українських брендів 
органічної продукції

Дмитро Ромець 
(MBA)
Консультант з управління 
(Німеччина)

19:00           Завершення конференції

16:30

Побудова 
ефективного 
партнерства з 
виробниками 
органічної сировини 
та органами 
сертифікації

Сергій Кузьменко
директор органічного 
напрямку UKROLIYA

17:00
Ризики доробки та 
переробки ягідної 
продукції

Алла Пономаренко
керуючий партнер ТОВ 
«Альта Країна»

Е-COMMERCE 
Успішні Кейси Виробників

РИЗИКИ ОРГАНІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ
Управління ризиками – це поєднання культури в організації, 
процесів та структур для майбутнього українського бізнесу
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Напрямки доробки та 
переробки органічних харчових 

продуктів в Україні

Органічні стандарти: 

USDA-NOP Національна Органічна 
Программа Міністерства 
сільського господарства США

Регламенти ЄС № 834/2007 
та № 889/2008, № 1235/2008

Стандарти щодо виробництва органічної 
продукції (Канада): CAN/CGSB 32.310, 
CAN/CGSB 32.311

Японський сільськогосподарський 
стандарт

Приватний стандарт швейцарської 
Асоціації органічних виробників
«BioSuisse»

Органи сертифікації: 

№ Назва напрямку переробки та доробки Кількість операторів
2018 2019 2020

1 Органічна молочна переробка 4 4 4

2 Органічна м’ясна переробка 1 1 2

3 Органічне виробництво борошна 11 11 14

4 Органічне виробництво круп та каш 15 11 14

5 Органічне виробництво пластівців та мюслей - - 9

6 Органічне виробництво макаронних виробів - - 3

7 Органічне виробництво олії 13 11 13

8 Органічна фруктово-ягідна переробка (соки) 13 12 15

9 Органічна переробка ягідні та фруктові пасти, пюре та 
варення

1 1 4

10 Органічні заморожені та сушені фрукти, овочі, ягоди, 
насіння та горіхи (сушка/ заморозка/ сублімація)

- - 12

11 Органічне виробництво напівфабрикатів 1 1 1

12 Органічне виробництво консервації - - 2

13 Органічне виробництво чаїв 4 5 4

14 Органічне виробництво шоколаду та шоколадні 
вироби

2 2 2

15 Органічне виробництво спецій, прянощів, приправ та 
стабілізаторів

3 6 3

16 Органічне виробництво соусів, смакових добавок та 
готової гірчиці

- - 5

17 Органічне виробництво сумішей для випікання - - 1

18 Органічне виробництво цукру та продуктів з нього - - 4

19 Органічне виробництво какао та продукти з нього - - 2

20 Органічне виробництво снеків 0 2 3

21 Органічне виробництво хліба та здоби 2

22 Органічна доробка меду (пакування) 6 5 7

23 Органічна доробка яєць птахів (пакування) 5 5 6

24 Органічна фреш група (свіжі овочі, фрукти та ягоди) - 14 28

Всього кількість операторів за напрямками переробки 79 86 160
ТМ

Дослідження внутрішнього органічного ринку 
листопад 2020

Аналітика для конференції "Органічна переробка та торгівля" 
26.11.2020
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Розвиток органічного виробництва в Україні

Кількість  операторів
органічного виробництва

Кількість переробників 
за видом сертифікованої 
діяльності

Кількість операторів,  які мають 
упакований готовий харчовий 
продукт для споживача
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Дослідження внутрішнього органічного ринку 
листопад 2020

Аналітика для конференції "Органічна переробка та торгівля" 
26.11.2020

Органічні стандарти: 

USDA-NOP Національна Органічна 
Программа Міністерства 
сільського господарства США

Регламенти ЄС № 834/2007 
та № 889/2008, № 1235/2008

Стандарти щодо виробництва органічної 
продукції (Канада): CAN/CGSB 32.310, 
CAN/CGSB 32.311

Японський сільськогосподарський 
стандарт

Приватний стандарт швейцарської 
Асоціації органічних виробників
«BioSuisse»

Органи сертифікації: 

17%

33%

7%

Перероблена та упакована 
органічна продукція в Україні

Кількість операторів 2020 рік 

переробники, які не фасують для споживача

переробники, які мають упакований 
готовий харчовий продукт для споживача

інші оператори органічного ринку84 %

9 %
7 %

Кількість операторів − 722 компанії.
Кількість переробників за видом сертифікованої діяльності − 114 компаній.
Кількість операторів, які мають упакований 
готовий харчовий продукт для споживача − 64 компанії.

ТМ

Дослідження внутрішнього органічного ринку 
листопад 2020

Аналітика для конференції "Органічна переробка та торгівля" 
26.11.2020

Органи сертифікації: 

Органічні стандарти: 

USDA-NOP Національна Органічна 
Программа Міністерства 
сільського господарства США

Регламенти ЄС № 834/2007 
та № 889/2008, № 1235/2008

Стандарти щодо виробництва органічної 
продукції (Канада): CAN/CGSB 32.310, 
CAN/CGSB 32.311

Японський сільськогосподарський 
стандарт

Приватний стандарт швейцарської 
Асоціації органічних виробників
«BioSuisse»
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Огляд експорту органічної продукції з України
до країн світу, 2018-2019

83%

1%
3%

13%

2018

Північна Америка

Північна Америка

Австралія та Океанія

Африка

Європа

Європа

Азія

Азія
1%

3%
12%

2019

85%
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Топ 10 країн-імпортерів української органічної 
продукції в світі, 2019

Огляд експорту органічної продукції з України
до країн світу, 2016-2019

№ Країна Обсяг, т Вартість, млн. дол

1 Нідерланди 140 955 37,0
2 Швейцарія 59 530 14,0
3 США 50 070 34,0
4 Литва 46 960 12,0
5 Німеччина 42 185 24,0

6 Велика Британія 36 820 9,0
7 Австрія 16 830 14,0
8 Польща 13 745 12,0
9 Данія 10 145 3,0
10 Італія 8 645 6,5

Всього: 469 000 189,0
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157,000 189,000

469,000

78,000 102,000
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Топ 10 експортованих органічних продуктів
з України, 2019

Топ 10 експортованих харчових органічних 
продуктів з України, 2019

№ Продукт Обсяг, т Вартість, тис. дол

1 Кукурудза 228 000 47 687
2 Пшениця 71 600 18 174
3 Соя 59 900 35 403
4 Соняшник 20 700 9 180
5 Олія соняшникова 16 100 19 429

6 Ріпак 11 100 7 069
7 Макуха соняшникова 8 800 4 205
8 Чорниця заморожена 7 180 14 446
9 Горох 6 700 2 346
10 Спельта 5 500 2 166

№ Продукт Обсяг, т Вартість, тис. дол

1 Олія соняшникова 16 130 19 430
2 Яблучний концентрат 4 740 5 440
3 Пшоно 3 760 3 440
4 Цукор 810 900
5 Крупа спельта 780 420

6 Пластівці вівсяні 410 290
7 Сік березовий 400 460
8 Томатна паста 150 220
9 Крупа гречана 100 160
10 Борошно гречане 40 70
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Обсяги реалізації органічної продукції 
до споживача на ринку України, 2018-2019

ТОП-10 органічних виробниківза обсягами 
реалізації органічної продукції на ринок 

України у 2019, кг

Джерело даних: ринкова аналітика Органік Стандарт

Джерело даних: ринкова аналітика Органік Стандарт

№ Органічна продукція
Кількість, 

тис. кг
Сума, 

млн. грн

2018 2019 2018 2019

1 Молочна продукція 4400 4640 345 320

2 Круп’яні і зернові вироби, 
борошно, насіння 990 1240 80 115

3 Овочі та фрукти 800 990 20 35

4 Морозиво 240 45 85 15

5 М’ясна продукція 90 90 30 30

6 Соки, напої, пасти* 50 120 6 15

7 Прянощі та спеції, цукор 40 80 7 10

8
Інше (хлібобулочні та макаронні 
вироби, яйця, олія, мед, шоколад, 
чай, кава)

75 145 17 35

1.   
2. 
3.  
4. 
5.  
6.   
7.   
8.   
9.   
10. 

Органік мілк, ТОВ
Сквирський комбінат хлібопродуктів, ТОВ
Дунайський аграрій, ТОВ
Етнопродукт, ПрАТ 
Старий Порицьк, ТОВ
Органік оригінал, ТОВ
Агро Стариця, ФГ
Органічний м’ясний продукт, ТОВ
Діамант Фірма ЛТД, ТОВ
Дедденс Агро, ТОВ
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Каталог готових органічних  
харчових продуктів

за даними ГС «Органічна Україна», ТОВ «Органік Стандарт»
станом на 26.11.20

ТОВ «Стодола»
• Соки з м’якоттю 

овочево-фруктові: 
«соковита диня» / 
«гарбуз з червоною 
ягодою»/ «смузі 
томатний мікс»/ «смузі 
зелений детокс»/ «смузі 
гарбуз з мангольдом 
та буряком»

• Соуси томатні: 
пассата/ класичний/ 
з базиліком/ з 
часником/ з овочами, 
гострий/ «класичний 
італійський»/ «сальса»/ 
«сальса гостра»/ 
«кетчуп класичний»/ 
«кетчуп чілі»

• Молоко коров’яче питне 
пастеризоване безлактозне

• Кефір термостатний 
безлактозний

• Йогурт безлактозний
• Біфідойогурт жирний питний
• Йогурт жирний питний з 

наповнювачем «чорниця» 
та пробіотиком

• Йогурт жирний питний з 
наповнювачем «полуниця»  
та пробіотиком

• Йогурт жирний питний з 
наповнювачем «малина» та 
пробіотиком

• Сир м’який «моцарелла» 
• Сир розсільний «сулугуні» 

• Гарбуз сушений
• Гарбуз сушений 

мелений
• Батат сушений  
• Батат сушений 

мелений

• Хліб сегль
• Хліб компле 
• Хліб ансьєн
• Хліб натюрель 

без солі
• Паска

ТОВ «ЕРДКРАФТ» 

Органічні продукти 
новинки (9 компаній)

ТОВ «Органік мілк»
ТМ «Органік мілк»

• Соуси гірчичні: з 
кизилом/ з малиною/ з 
перцями/ медовий

• Соуси овочеві: 
«гарбузовий діп»/ 
«бобовий діп»/ 
«діп з сочевиці»/  
«броккомоле»

• Варення: малинове/ 
ожинове/ з суниці/ 
персикове/ кизилове/ 
з дині/ з ревня

• Чіпси овочеві:  
«кольрабі»/ «батат»/ 
«гарбуз»/ «буряк-
морква»/ «чорна 
кукурудза»

• Супи консервовані: 
томатний/ 
гарбузовий/ бобовий/ 
з брокколі та 
цвітною капустою/ 
«мінестроне»/ «борщ»

• Овочі мариновані: 
огірки/ томати/ 
патисони/ перці 
черрі/ перці гіркі

• Овочі квашені: 
капуста/ огірки

• Ікра концервована: 
кабачкова/ 
баклажанна 

• Баклажани в томатній 
заливці

• Квасоля в томатній 
заливці

• Морква пікантна (по-
корейськи)

• Аджика консервована
• Лечо консервоване 
• Томати в’ялені
• Овочі гриль в олії
• Кетчуп гриль
• Соус кизиловий

ТОВ «Ла Фаріна»
ТМ «Bakehouse»
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• Вареники з 
картоплею

• Пюре-
напівфабрикат 
фруктовий 
натуральний 
яблучний 
асептичного 
консервування 

• Пюре-
напівфабрикат 
фруктовий 
натуральний 
грушевий 
асептичного 
консервування 

• Пюре-
напівфабрикат 
фруктовий 
натуральний 
вишневий 
асептичного 
консервування

ТОВ «Органічний 
м’ясний продукт» 
ТМ «Органік міт» 

ТОВ «СОКОВИЙ 
ЗАВОД 
КОДИМСЬКИЙ»

• Крупа з органічного 
амаранту

• Крупа з органічного 
ячменю

• Крупа з органічної 
пшениці

• Крупа з органічної спельти
• Амарантова олія
• Пластівці з органічного 

амаранту
• Борошно з органічного 

амаранту

• Яйце куряче
• Крупа гречана
• Крупа гречана січка
• Крупа пшенична
• Крупа перлова
• Крупа ячна
• Крупа вівсяна
• Крупа пшоняна
• Крупа пшенична «Артек»
• Крупа кукурудзяна

• Суміш суха для приготування мафінів
• Суміш суха для приготування мафінів з прянощами
• Суміш суха для приготування шоколадних мафінів 
• Суміш суха для приготування вівсяного печива

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»

ПП «Агроекологія» 
ТМ «Vо» 

ТОВ «Нова-Пак»
ТМ «Добрик»

• Борошно житнє 
цільнозернове

• Борошно з органічної 
пшениці цільнозернове 

• Борошно з органічної 
пшениці

• Борошно з 
цільнозернової спельти

• Малина сублімована 
• Суниця садова 

сублімована 

• Борошно пшеничне
• Борошно житнє
• Борошно кукурудзяне
• Борошно гречане
• Борошно вівсяне
• Пластівці вівсяні
• Олія соняшникова
• Олія лляна
• Олія гірчична
• Олія соєва

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок
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ПрАТ «Етнопродукт»

• Кефір
• Йогурт
• Вершки
• Сметана
• Масло вершкове

• Сир напівтвердий:  
«прибалтійський» / 
«етнопродукт фірмовий»

• Молоко коров’яче пастеризоване / 
непастерезоване

ТОВ «Органік мілк»
ТМ «Органік мілк»

ТОВ «Старий Порицьк»
ТМ «Сирна карта»

Органічна молочна
переробка (4 компанії)

• Сир м’який 
«адигейський»

• Вершки питні 
пастирезовані

• Ряжанка
• Сир твердий: 

«український»/ 
«російський»

• Напій кисломолочний 
«Айран»

• Напій молочний 
«Молоко з какао» 
пастеризований

• Бринза
• Молоко коров’яче 

питне пастеризоване 
безлактозне

• Кефір безлактозний
• Йогурт безлактозний
• Біфідойогурт жирний 

питний

• Молоко коров’яче 
питне пастеризоване

• Сир кисломолочний
• Масло вершкове з 

какао
• Кефір
• Сметана
• Сиркова маса з 

ваніллю
• Масло 

солодковершкове
• Йогурт: з какао, 

з ваніллю, з 
наповнювачем 
чоррниця/малина/
полуниця

• Йогурт жирний 
питний з 
наповнювачем 
«чорниця» та 
пробіотиком

• Йогурт жирний 
питний з 
наповнювачем 
«полуниця» та 
пробіотиком

• Йогурт жирний 
питний з 
наповнювачем 
«малина» та 
пробіотиком

• Сир м’який 
«моцарелла» 

• Сир розсільний 
«сулугуні»

• Масло вершкове
• Сир твердий: «швейцарія» / 

«старопорицький» / «чеддер» / 
«гауда старопорицька» 

• Сир розсільний: «моцарелла» / 
«бринза» / «качотта» / «сулугуні» 
/ «халумі» / «адигейський» 

• Сир альбумінний «рікотта»

• Маслянка
• Йогурти: натуральний/грецький/

малина/чорниця/суниця
• Сир кисломолочний
• Сметана
• Сироватка
• Молоко
• Кефір
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ПАТ «Житомирський 
маслозавод» 
ТМ «Рудь»

ТОВ «Органічний 
м’ясний продукт»
ТМ «Органік міт»

ФГ «Павло Тізеш»
ТМ «Пан Еко»

• Сосиски/сардельки/ковбаски
• Сало: солоне/варено-копчене/з 

часником
• Ковбаса: варена/копчена/

смажена/копчено-запечена/
варено-копчена/кров’яна/
печінкова/напівкопчена/
сирокопчена/сиров’ялена

• Асорті сиро-копчнені
• Шийка запечена
• М’ясний: рулет/хліб
• Карбонат запечений

• Копчене м’ясо Мангалиці
• Сисиски з папрікою з Мангалиці
• Пуддинг з Мангалиці
• М’ясний сир з Мангалиці
• Паштет з Мангалиці

• Буженина запечена 
• Яловичина варено-копчена
• Суджук
• Бастурма
• Смалець  
• Фарш
• Вирізка яловича
• Стейки
• Паштет
• Сальтисон

• Копчений бекон з Мангалиці
• Бекон з паприкою з Мангалиці
• Бекон з перцем з Мангалиці
• Смалець і жир

Органічна м’ясна
переробка (2 компанії)

• Морозиво
• Морозиво (на паличці)
• Морозиво у вафельному стаканчику
• Морозиво з фруктовим наповнювачем «чорниця»
• Морозиво пломбір в брикетах на вафлях

Органічне виробництво 
борошна (14 компаній)

ТОВ «Органік лайф»
ТМ «Оrganic Country»

• Борошно пшеничне
• Борошно житнє
• Борошно гречане 
• Борошно вівсяне 
• Борошно кукурудзяне
• Борошно амарантове
• Борошно пшоняне
• Борошно ячмінне

• Борошно спельти
• Борошно соєве
• Борошно сочевиці
• Борошно нутове
• Борошно горохове
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ТОВ «Органік 
Оригінал»
ТМ «Екород»

ПП «Річойл»
ТМ «Річойл»

• Борошно пшеничне 
• Борошно зі спельти 
• Борошно гречане
• Борошно житнє
• Борошно 

кукурудзяне
• Борошно кокосове

• Борошно з 
насіння льону

• Борошно з 
насіння коноплі

• Борошно з 
насіння гарбуза

• Борошно з 
насіння амаранту

ПП «Агроекологія» 
ТМ «Vо» • Борошно зі 

спельти
• Борошно 

пшеничне
• Борошно житнє
• Борошно 

кукурудзяне

ТОВ «Фірма 
«Діамант ЛТД»
ТМ «Козуб 
продукт органіка»

ТОВ «Кварк»
• Борошно 

пшеничне
• Борошно житнє
• Борошно 

гречане
• Борошно вівсяне 
• Борошно 

кукурудзяне
• Борошно з нута

• Борошно пшеничне
• Борошно житнє
• Борошно 

кукурудзяне
• Борошно гречане
• Борошно вівсяне

• Борошно вівсяне
• Борошно гречане 
• Борошно пшеничне
• Борошно горохове
• Борошно житнє
• Борошно зі спельти
• Борошно обойне

ТОВ «ОРГАНІК 
ОЙЛЗ»

• Борошно арахісове
• Борошно з кісточок 

абрикосу 
• Борошно гарбузове 
• Кокосове борошно 
• Борошно конопляне 
• Борошно соняшникове
• Борошно з чорного кмину
• Борошно з волоського горіха

• Борошно кедрового 
горіху 

• Борошно мигдалеве 
• Борошно з ядра фундука
• Борошно з насіння: 

кунжуту / льону / маку /  
рижію / розторопші / 
гірчиці /кавуна / амаранту /  
чіа / коріандру /кіноа 

ПП «Галекс-Агро»

22



ТОВ «Адоніс 
люкс»

ТОВ «Хелсі 
Традішн»

• Борошно 
пшоняне

ТОВ «Сквирський 
комбінат 
хлібопродуктів»
ТМ «Сквирянка»

ТОВ «Агрофірма 
«Поле»

• Борошно гречане
• Борошно кукурудзяне
• Борошно цільнозернове ячмінне
• Борошно цільнозернове житнє
• Борошно цільнозернове із зерна м’якої пшениці
• Борошно цільнозернове із зерна твердої пшениці
• Борошно цільнозернове пшоняне

• Борошно пшоняне
• Борошно з твердих 

сортів пшениці
• Борошно пшеничне 

цільнозернове з 
твердих сортів 
пшениці

СОК 
«УКРБІОЛЕНД» • Борошно 

пшеничне
• Борошно зі 

спельти
• Борошно житнє
• Борошно 

сочевиці

• Борошно з 
органічного амаранту

• Борошно житнє 
цільнозернове

• Борошно з 
органічної пшениці 
цільнозернове 

• Борошно з 
органічної пшениці

• Борошно з 
цільнозернової 
спельти

• Борошно зеленої 
гречки

• Борошно кокосове
• Борошно бананове 

(банановий порошок)
• Борошно мигдалеве
• Борошно з насіння 

льону
• Борошно з насіння 

гарбуза 
• Борошно конопляне

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок
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ТОВ «Органік 
Оригінал»
ТМ «Екород» • Крупа перлова

• Крупа горох
• Крупа ячна
• Крупа гречана
• Крупа зі спельти
• Крупа пшоно
• Крупа пшенична
• Крупа кукурудзяна
• Крупа манна

ТОВ «Адоніс люкс»

Органічне виробництво 
круп та каш (14 компаній)

• Крупа пшенична
• Крупа перлова
• Крупа ячна
• Крупа кукурудзяна
• Крупа пшенична 

«артек»
• Крупа пшоно

• Крупа з органічного 
амаранту

• Крупа з органічного 
ячменю

• Крупа з органічної 
пшениці

• Крупа з органічної 
спельти

ТОВ «Фірма 
«Діамант ЛТД»
ТМ «Козуб 
продукт органіка»

• Крупа вівсяна
• Крупа перлова 
• Крупа гречана
• Крупа пшенична 
• Крупа ячна 
• Крупа горохова
• Крупа 

кукурудзяна
• Крупа зі спельти
• Крупа пшоно

• Крупа гречана
• Крупа 

кукурудзяна
• Крупа зі спельти
• Крупа вівсяна
• Крупа пшоно
• Крупа пшенична 
• Крупа ячна 
• Крупа перлова

• Крупа гречана 
• Крупа гречана 

січка 
• Крупа пшенична 
• Крупа перлова 
• Крупа ячна  
• Крупа вівсяна 
• Крупа пшоняна
• Крупа пшенична 

«Артек» 
• Крупа 

кукурудзяна

ПП «Агроекологія» 
ТМ «Vо» 

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

ПП «Галекс-Агро»
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• Крупа гречана 
• Крупа кукурудзяна
• Крупа із м’якої та 

твердої пшениці 
• Крупа ячмінна
• Крупа вівсяна  
• Крупа пшоняна 

ТОВ «Сквирський 
комбінат 
хлібопродуктів»
ТМ «Сквирянка»

• Крупа перлова 
• Крупа гречана 
• Крупа пшоняна 
• Крупа пшенична
• Крупа кукурудзяна
• Крупа вівсяна 
• Крупа ячна
• Крупа соєваТОВ «Органік лайф»

ТМ «Оrganic Country»

• Крупа сочевиці
• Крупа нутова
• Крупа горохова
• Крупа манна
• Крупа зі спельти
• Крупа житня
• Крупа амаранту
• Крупа ячмінна

• Крупа пшенична
• Крупа пшоно
• Крупа кукурудзяна  
• Крупа вівсяна 
• Крупа булгур
• Крупа ячмінна ячна
• Крупа ячмінна 

перлова
• Крупа зі спельти 
• Крупа житня

• Каша гречана швидкого 
приготування 

• Каша пшоняна 
швидкого приготування 

• Каша кукурудзяна 
швидкого приготування 

• Каша вівсяна швидкого 
приготування  

• Каша вівсяна швидкого 
приготування без 
додатків, 

• Крупа гречана • Крупа гречана

ТОВ «Терра»

ПП «ПРИМФУД»
ТМ «PrimeBio»

ТОВ «Старий 
Порицьк»
ТМ «Старопорицьке»

• Крупа пшенична
• Крупа перлова
• Крупа ячна
• Крупа гречана 
• Крупа 

кукурудзяна
• Крупа вівсяна
• Кутя пшенична
• Кутя житня

ТОВ «Кварк»

ТОВ «Хелсі 
Традішн»

• Каша кукурудзяна швидкого 
приготування без додатків, 

• Каша гречана швидкого 
приготування без додатків, 

• Каша пшоняна швидкого 
приготування без додатків

• Крупа спельта
• Крупа ячмінна перлова
• Крупа ячмінна ячна 
• Крупа пшенична
• Крупа пшоно
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• Пластівці гречані 
миттєвого приготування 

• Пластівці вівсяні цільні 
швидкого приготування 

• Пластівці вівсяні різані 
миттєвого приготування

• Пластівці вівсяні цільні 
миттєвого приготування

• Пластівці перлові 
миттєвого приготування

• Пластівці ячні миттєвого 
приготування

• Пластівці пшеничні 
миттєвого приготування

• Пластівці пшеничні різані 
миттєвого приготування

• Пластівці житні 
миттєвого приготування

• Пластівці житні різані 
миттєвого приготування

• Пластівці гречані, що не 
потребують варіння

• Пластівці кукурудзяні, що 
не потребують варіння

• Пластівці вівсяні
• Пластівці вівсяні, що не 

потребують варіння
• Пластівці вівсяні, що 

не потребують варіння 
(ніжні)

• Пластівці пшоняні, що не 
потребують варіння

• Пластівці вівсяні • Мюслі

• Пластівці кукурудзяні 
швидкого приготування 

• Пластівці кукурудзяні 
подрібнені

• Пластівці пшоняні 
миттєвого приготування

• Пластівці горохові
• Пластівці пшеничні з 

пшениці спельта різані 
миттєвого приготування

• Суміш пластівців 
(вівсяних, пшеничних, 
ячних)миттєвого 
приготування 

• Суміш пластівців 
(вівсяних, перлових, 
пшеничних, житніх) 
миттєвого приготування

• Пластівці ячмінні (перлові)
• Пластівці ячмінні 

(перлові), що не 
потребують варіння

• Пластівці пшеничні 
• Пластівці пшеничні, що не 

потребують варіння
• Пластівці зі спельти, що не 

потребують варіння
• Пластівці житні 
• Пластівці житні, що не 

потребують варіння

Органічне виробництво 
пластівців та мюслей (9 компаній)

• Крупа пшоно
• Крупа кукурудзяна
• Крупа перлова

ПП «Агроекологія» 
ТМ «Vо» 

ПП «ПРИМФУД»
ТМ «PrimeBio»

ТОВ «Фірма 
«Діамант ЛТД»
ТМ «Козуб 
продукт органіка»

ТОВ «Сквирський 
комбінат 
хлібопродуктів»
ТМ «Сквирянка»

ТОВ «Агрофірма 
«Поле»
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• Пластівці вівсяні 
швидкого приготування

• Пластівці вівсяні різані 
швидкого приготування

• Пластівці пшеничні 
швидкого приготування

• Пластівці горохові 
швидкого приготування

• Пластівці пшоняні 
«преміум» швидкого 
приготування 

• Пластівці кукурудзяні 
швидкого приготування 

• Пластівці ячмінні 
швидкого приготування

• Пластівці житні 
швидкого приготування

• Пластівці спельтові 
швидкого приготування

• Вівсяні пластівці 
«creamy» різані 

• Вівсяні пластівці 
«original» цільні

• Пластівці з 
органічного 
амаранту

• Пластівці вівсяні, 
пластівці вівсяні різані 

• Пластівці гречані 
швидкого приготування 

• Суміш пластівців 4 види 
зернових швидкого 
приготування

• Суміш пластівців 5 видів 
зернових швидкого 
приготування 

• Суміш пластівців 6 видів 
зернових швидкого 
приготування 

• Суміш пластівців 7 видів 
зернових швидкого 
приготування 

• Пластівці пшоняні 
швидкого приготування

ТОВ «Органік лайф»
ТМ «Оrganic Country»

• Суміш пластівців 
(вівсяних, пшеничних, 
ячних) миттєвого 
приготування

• Пластівці ячні миттєвого 
приготування

• Пластівці житні швидкого 
приготування

• Пластівці вівсяні цільні 
миттєвого приготування

• Пластівці вівсяні різані 
миттєвого приготування

• Пластівці вівсяні
• Пластівці гречані, що не 

потребують варіння
• Пластівці кукурудзяні, що 

не потребують варіння 
• Пластівці пшоняні, що не 

потребують варіння
• Пластівці пшеничні
• Пластівці перлові

•  Пластівці пшеничні з 
пшениці спельта різані 
миттєвого приготування

• Пластівці кукурудзяні 
подрібнені

ТОВ «Терра»

ТОВ «Органік 
Оригінал»
ТМ «Екород»

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»

ПП «Галекс-Агро»
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• Макарони

• Спагеті Organic

Органічне виробництво 
макаронних виробів (3 компанії)

ТОВ «Щедро»

ТОВ «Органічний 
м’ясний продукт»
ТМ «Органік міт»

• Вироби макаронні 
фігурні «спіральки»

• Вироби макаронні 
ниткоподібні 
«вермішель довга 
любительська 
«спагетті»

• Вироби макаронні 
ниткоподібні 
«вермішель тонка 
коротка»

• Вироби макаронні 
трубчасті «пера»

• Вироби макаронні 
трубчасті «ріжки»

• Вироби макаронні 
трубчасті «ріжки кручені»ТОВ «Терлич»

• Олія соєва
• Олія соняшникова
• Олія соняшникова 

високоолеїнова

ТОВ «УКРОЛІЯ»
ТМ «GARNA organica»

• Олія арахісова
• Олія з насіння амаранту 
• Олія з насіння гарбуза 
• Олія з насіння гірчиці 
• Олія кокосова 
• Олія з насіння кавуна 
• Олія з насіння конопель 
• Олія з насіння кунжуту 
• Олія з насіння льону 
• Олія з насіння маку 
• Олія з насіння розторопші 

ТОВ «Органік ОЙЛЗ» • Олія з насіння соняшнику 
• Олія з насіння кмину 
• Олія з волоського горіху 
• Олія з ядра мигдалю 
• Олія з ядра фундука 
• Олія з насіння чіа 
• Олія з насіння коріандру 
• Олія з кісточок абрикосу
• Олія кедрова 
• Олія з насіння кіноа

• Олія соняшникова
• Олія лляна
• Олія гірчична
• Олія соєва

Органічне виробництво 
олії (13 компаній)

ПП «Агроекологія» 
ТМ «Vо» 
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• Олія соняшникова 
• Олія соняшникова 

високоолеїнова 
• Олія кукурудзяна
• Олія ріпакова
• Олія гірчична
• Олія з насіння льону 

• Олія кокосова
• Олія авокадо
• Олія з насіння гарбуза 

холодного пресування
• Олія з насіння льону
• Олія з насіння кунжуту

ТОВ «Фірма «Каспер»
ТМ «ORGANICO»

• Олія рижію
• Олія гарбузова
• Олія соєва
• Олія розторопші
• Олія амарантова

• Оливкова олія 
• Олія з ядра мигдалю 

холодного пресування

• Олія обліпихова 
• Олія розторопші 
• Олія насіння соняшнику
• Олія насіння конопель
• Олія з насіння льону
• Олія з насіння амаранту
• Олія насіння гірчиці

ПП « Науково-
виробнича фірма 
«Елітфіто»

• Олія насіння гарбуза 
• Олія насіння чорного кмину
• Олія грецького горіха
• Міксована олія

ТОВ «Органік 
Оригінал»
ТМ «Екород»

• Олія з шипшини 
• Олія обліпихова 
• Олія рижію 
• Олія з насіння амаранту 
• Олія соняшникова 
• Олія з насіння льону

• Олія соєва 
нерафінована

• Олія 
соняшникова 

• Олія 
соняшникова 
високоолеїнова

• Олія соняшникова
• Олія оливкова
• Олія кокосова

• Амарантова олія

ТОВ «М Плюс Груп»

• Олія з насіння розторопші
• Олія з насіння гірчиці
• Олія з насіння гарбуза
• Олія з насіння конопель
• Олія з насіння чорного 

кмину

ТОВ 
«БОРЩІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНИЙ 
ОРГАНІЧНИЙ 
ЗАВОД»

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»

ТОВ «Хелсі 
Традішн»

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

ПП «Галекс-Агро»
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• Олія 
соняшникова

• Олія ріпакова
• Олія з насіння 

льону
• Олія з насіння 

кмину
• Олія амарантова

СОК «УКРБІОЛЕНД»

• Олія лляна 
• Олія конопляна
• Олія соняшникова  
• Олія гарбузова
• Олія амарантова

ПП «Річойл»
ТМ «Річойл»

Органічна фруктово-ягідна 
переробка (соки) (15 компаній)

ТОВ «Ал-Прут» ДП «Дінтер 
Україна Скала»

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений) 

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

• Сік яблучний 
відновлений

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений)  

• Сік яблучний 
відновлений

• Березовий сік свіжий
• Сік березовий «лагідний» з 

фруктозою 
• Сік березовий настояний на 

м’яті дієтичний 
• Сік березовий настояний на 

лимоні дієтичний 
• Сік березовий з лимоном, 

дієтичний  
• Сік березовий з настоєм 

кропиви дієтичний 
• Сік березовий з настоєм 

шипшини дієтичний
• Сік березовий без цукру 
• Настій з шипшини
• Сік березовий без цукру з 

лимонною кислотою асептичний 
Сік березовий без цукру (з 
лимонним концентратом)

• Сік березовий з чорницею 
• Сік березовий з імбиром і 

лаймом
• Сік березовий з настоєм 

бузини, дієтичний
• Сік березово-яблучний 

дієтичний 

• Сік яблучний з настоєм бузини
• Сік березово-вишневий 

дієтичний
• Сік яблучний прямого віджиму
• Сік вишневий
• Сік яблучний відновлений 
• Нектар вишневий 
• Сік томатний відновлений  
• Сік гранатовий відновлений  
• Сік гранатовий
• Сік березовий з настоєм 

шипшини дієтичний (з 
лимонним концентратом)

• Сік березовий настояний на 
м’яті дієтичний (з лимонним 
концентратом)

• Сік березовий з настоєм 
кропиви дієтичний (з 
лимонним концентратом)

• Сік березовий оригінальний
• Сік березовий із соком 

лимону 
• Сік яблучний із соком лимону 
• Сік яблучний із соком імбиря

ТОВ «Лілак»
ТМ «Spring drops»
ТМ «Премія»

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок
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ТОВ «Буський 
консервний завод»

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений)

• Сік грушевий 
концентрований 
(неосвітлений)

• Сік грушевий 
концентрований 
освітлений 
(освітлений)

ТОВ «СО’ОК»

ФГ «Фруктовий дар» ТОВ «СОКОВИЙ 
ЗАВОД 
КОДИМСЬКИЙ»

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений) 

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений)

• Сік яблучний 
відновлений

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений) 

• Сік яблучний 
прямого віджиму

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений)

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

• Сік яблучний 
прямого віджиму

МПП «Колосок» ПП «Сади Ценяви»

ТОВ «ОРГАНІК 
БЕРРІЗ»

ТОВ «Пфаннер Бар»

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений) 

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений)

• Сік яблучний 
концентрований 
(освітлений)

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

•  Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

31



Група компаній 
«T.B. Fruit»
ТМ «Galicia»

ТОВ 
«Євростандарт»

ФГ «Павло Тізеш»
ТМ «Пан Еко»

ФГ «Павло Тізеш»
ТМ «Пан Еко»

• Сік яблучний

• Сік з м’якоттю овочево-фруктовий «соковита диня»
• Сік з м’якоттю овочево-фруктовий «гарбуз з 

червоною ягодою»
• Сік з м’якоттю овочевий «смузі томатний мікс»
• Сік з м’якоттю овочевий «смузі зелений детокс»
• Сік з м’якоттю овочево-фруктовий «смузі гарбуз з 

мангольдом та буряком»

• Сік яблучний 
концентрований 
(неосвітлений)

• Овочеві і фруктові соки

• Варення: малинове/ 
ожинове/ з суниці/ 
персикове/ з дині/
кизилове/ з ревня

• Повидло

ТОВ «Стодола»

ТОВ «Стодола»

ТОВ «ЛІКБЕРРІ»
ТМ «LiQberry»

ТОВ «СОКОВИЙ 
ЗАВОД 
КОДИМСЬКИЙ» 

• Паста з ягід чорниці
• Паста з ягід журавлини
• Паста з ягід брусниці 
• Паста з ягід полуниці
• Паста з ягід горобини 

чорноплідної

• Пюре-напівфабрикат 
фруктовий натуральний 
яблучний асептичного 
консервування 

• Пюре-напівфабрикат 
фруктовий натуральний 

• Паста з ягід ожини
• Паста з ягід малини 
• Паста з ягід обліпихи

грушевий асептичного 
консервування 

• Пюре-напівфабрикат 
фруктовий натуральний 
вишневий асептичного 
консервування

Органічна переробка: ягідні та фруктові 
пасти, пюре та варення (4 компанії)

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок

Не стоять 
на полицях 
торгових 
точок
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ТОВ «Сила 
Природи»

ТОВ «Беррі 
Органікс»

ТДВ «РІВНЕХОЛОД» ТОВ «Галфрост»

ТОВ «Дібрівка 
Агросервіс»

• Малина заморожена
• Суниця садова 

заморожена

• Малина заморожена
• Ожина заморожена

• Малина заморожена

• Заморожені ягоди • Заморожені ягоди

• Малина заморожена

• Суниця садова 
сублімована

• Суниця садова 
сублімована слайси

• Суниця садова 
сублімована кубики

• Суниця садова 
сублімована порошок

• Малина сублімована
• Малина сублімована 

грис

• Суміш сухофруктів, ягід, насіння та горіхів
• Банан сушений (пластівці)
• Насіння чіа
• Ягоди годжі сушені
• Гриб білий сушений
• Гриб лисичка сушений 
• Яблука сушені
• Слива, плоди сушені
• Суниця садова, плоди сушені 
• Плоди вишні сушені
• Плоди черешні дикої сушені 
• Плоди чорниці сушені 
• Плоди малини сушені
• Сушений гарбуз

• Малина сублімована 
порошок

• Червона смородина 
сублімована

• Червона смородина 
сублімована порошок

• Суниця садова 
заморожена

• Малина заморожена 
• Червона смородина 
• Плоди заморожені

• Сушена морква
• Диня сушена
• Родзинки
• Інжир сушений
• Курага
• Шовковиця сушена 
• Горіх волоський
• Фундук
• Мигдаль
• Арахіс смажений 
• Арахіс сирий
• Насіння льону
• Насіння гарбуза 
• Ядро соняшнику

Органічні заморожені та сушені фрукти, овочі, ягоди, 
насіння та горіх (сушка/ заморозка/ сублімація) (12 компаній)

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»

ПП «ПРИМФУД»
ТМ «PrimeBio»

ТОВ «Дедденс Агро»
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• Плоди кизилу 
заморожені

ФОП 
Ольшанський С.М

ТОВ «Органік 
Експерт»
ТМ «ОСЬО» • Ревінь заморожений 

ТОВ «КАТАНЗАРО 
ЄВРАЗІЯ»

• Малина заморожена
• Суниця заморожена
• Плоди чорниці 

заморожені 

• Гарбуз сушений
• Гарбуз сушений 

мелений

• Плоди ожини 
заморожені

• Плоди брусниці 
заморожені

• Батат сушений  
• Батат сушений мелений

ТОВ «ЕРДКРАФТ» 

ТОВ «Органічний 
м’ясний продукт»
ТМ «Органік міт»

• Пельмені з яловичини та свинини
• Вареники з лівером
• Вареники з сиром кисломолочним
• Вареники з картоплею
• Вирізки
• Стейки
• Антрекот
• Биток
• Фарш

• Супи консервовані: 
томатний/ гарбузовий/ 
бобовий/ з брокколі 
та цвітною капустою/ 
«мінестроне»/ «борщ»

• Овочі мариновані: огірки/ 
томати/ патисони/ перці 
черрі/ перці гіркі

• Овочі квашені: капуста/ 
огірки

• Ікра концервована: 
кабачкова/ баклажанна 

Органічні напівфабрикати 
(1 компанія)

Органічне виробництво 
консервації (2 компанії)

ТОВ «Стодола»

• Баклажани в томатній 
заливці

• Квасоля в томатній 
заливці

• Морква пікантна  
(по-корейськи)

• Аджика консервована
• Лечо консервоване 
• Томати в’ялені
• Овочі гриль в олії
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• Мариновані гриби

ФГ «Павло Тізеш»
ТМ «Пан Еко»

Органічне виробництво 
чаїв (4 компанії)

• Трав’яний чай «Квітка» 
• Трав’яний чай «Ранок 

срібносяйний» 
• Трав’яний чай «Вечір 

золотистий»
• Трав’яний чай «Зимові 

візерунки»
• Трав’яний чай 

«Світанковий промінь»

ТОВ «Жива земля 
Потутори»

• Трав’яний чай «Сонячне 
сяйво»

• Гіркий чай «Гоп швійц»
• Чай «Лебедина пісня»
• Трав’яний чай «лісове 

звучання»
• Трав’яний чай «сила квітки»
• Трав’яний чай «купальська 

ніч»

• Чай чорний байховий 
дрібний

• Чай зелений 
байховий дрібний

• Чай чорний байховий 
листовий

• Чай зелений 
байховий листовий

• Чай цейлонський 
чорний байховий 
листовий

• Чай цейлонський 
чорний байховий 
дрібний

АТ «Мономах»
ТМ «LOVARE»

• Чай зелений байховий 
листовий

• Чай чорний байховий 
листовий

• Бленд чаю чорного та 
зеленого байхового 
дрібного

• Бленд чаю чорного та 
зеленого байхового 
листового

• Набір чаю чорного та 
зеленого листового

• Меліса

• Чай чорний кипрійний
• Чай  чорний 

кипрійний з листям 
малини

• Чай чорний кипрійний 
з листям м’яти і меліси

• Чай чорний кипрійний 
з цвітом липи

• Чай чорний кипрійний 
з ягодами малини 
чорниці та брусниці

• Чай

ТОВ «Мольфар Еко»

• Чай чорний кипрійний з 
цвітом чебрецю

• Чай чорний кипрійний зі 
шматочками дикої груші 
та яблука

• Чай з листям меліси
• Набір цвіт чебрецю, листя 

м’яти і меліси
• Набір чай чорний 

кипрійний та цвіт липи

ПП «ПРИМФУД»
ТМ «PrimeBio»
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ТОВ «Нова-Пак» 
ТМ «Любисток»
ТМ «Добрик»

• Перець чорний горошок
• Перець чорний мелений
• Кориця мелена
• Базилік зелений сушений
• Кмин цілий
• Перець червоний чилі 

шматочками
• Перець червоний чилі 

мелений
• Фенхель сушений
• Часник сушений 

гранульований 
• Орегано сушений 
• Чабер сушений
• Тим’ян сушений

• Куркума мелена
• Лист лавровий сухий
• Суміш перців мелена
• Суміш перців цілих
• Імбир мелений
• Приправа до курки та 

птиці
• Приправа до риби та 

морепродуктів
• Приправа універсальна
• Крохмаль кукурудзяний

Органічне виробництво спецій, прянощів, 
приправ та стабілізаторів (3 компанії)

ФОП «Колчанов Д.С.»
ТМ «Metty»

• Чорний шоколад 100%
• Чорний шоколад 81%
• Чорний шоколад 72%
• Темний шоколад 60%
• Темний шоколад з 

журавлиною
• Темний шоколад з 

мигдалем
• Темний шоколад з 

морською сіллю

• Молочний шоколад з 
фундуком

• Молочний шоколад
• Молочний шоколад з 

журавлиною, 
• Темний шоколад 60% з 

журавлиною та кеш’ю, 
• Молочний шоколад з 

мигдалем

Органічне виробництво шоколаду 
та шоколадні вироби (2 компанії)

ТОВ «Кондитерська 
фабрика 
«Солодкий світ»
ТМ «Shoud’e»

• Чорний шоколад  70 %
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «літак», 70 %
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «заєць», 70 % 
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «ложка», 70 % 
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «кролик», 70 % 
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «оскар», 70 % 
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «м’яч», 70 %
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «черепашка», 70 % 
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «веселий зайчик», 
70 % 

• Шоколад чорний, 56 % 
• Шоколадна фігурка з чорного 

шоколаду «веселий півник», 
56 % 

• Молочний шоколад 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«ведмедик з серцем» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«курча» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«ведмедик»

• Фігурка з молочного шоколаду 
«серце» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«angel» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«янголятко» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«лебеді» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«півень-красунчик» 

• Фігурка з молочного шоколаду 
«півень-лапуля» 

• Білий шоколад 
• Фігурка з білого шоколаду 

«веселий зайчик», 
• Какао терте «shoud’e»
• Какао-масло «shoud’e»
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ТОВ «Фітофарм-
Трейд»

• Трави салатні
• Сіль з травами 
• Трави «Італійські»
• Суміш до м’яса
• Приправа до супу «Смачна зупа»

• Арніка (квіти) 
• Арніка (квіти сушені) 
• Брусниця (плоди свіжі) 
• Брусниця (плоди сушені) 
• Чорниця (плоди свіжі 

(карпати))
• Чорниця (плоди сушені)
• Бузина (плоди свіжі)
• Бузина (плоди сушені) 
• Бузина (квіти свіжі)
• Бузина (квіти сушені)
• Глід (плоди свіжі)
• Глід (плоди сушені)

• Соуси томатні: пассата/ 
класичний/ з базиліком/ з 
часником/ з овочами, гострий/ 
«класичний італійський»/ 
«сальса»/ «сальса гостра»/ 
«кетчуп класичний»/ «кетчуп чілі»

• Соуси гірчичнні: з кизилом/  
з малиною/ з перцями/ медовий

ТОВ «Жива земля 
Потутори»

• Звіробій (трава свіжа)
• Звіробій (трава сушена)
• Кропива (листя свіже) 
• Кропива (листя сушене) 
• Кропива (трава свіжа)
• Кропива (трава сушена)
• Липа (квіти свіжі)
• Липа (квіти сушені)
• Чебрець (трава свіжа)
• Чебрець (трава сушена) 
• Шипшина (плоди свіжі)
• Шипшина (плоди сушені)

• Соуси овочеві: 
«гарбузовий діп»/ 
«бобовий діп»/ 
«діп з сочевиці»/  
«броккомоле»

• Кетчуп гриль
• Соус кизиловий

Органічне виробництво соусів, смакових 
добавок та готової гірчиці (5 компаній)

• Гірчиця 
«Діжонська»

• Гірчиця 
«Французька»      
в зернах

ПрАТ «Вінницька 
Харчосмакова 
Фабрика»
ТМ «O2 Only Organic» 

• Кетчуп томатний 
organic класичний

• Кетчуп лагідний 
organic

• Кетчуп лагідний 
organic класичний

• Кетчуп томатний 
organic

ПрАТ «Чумак»

ТОВ «Стодола»

• Соуси • Томатна паста

ФГ «Павло Тізеш»
ТМ «Пан Еко»

ТОВ «Інтегрейтед 
агро сістемз»
ТМ «Ін-Агро»
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Органічне виробництво сумішей 
для випікання (1 компанія)

Органічне виробництво цукру  
та продуктів з нього (4 компанії)

Органічне виробництво какао  
та продукти з нього (2 компанії)

ТОВ «Хелсі 
Традішн»

• Суміш суха для приготування мафінів
• Суміш суха для приготування мафінів з прянощами
• Суміш суха для приготування шоколадних мафінів 
• Суміш суха для приготування вівсяного печива

ТОВ «Нова-Пак»
ТМ «Добрик»

ТОВ «Нова-Пак»
ТМ «Добрик»

ТОВ «Нова-Пак»
ТМ «Добрик»

• Цукор буряковий

• Цукор
• Пудра цукрова
• Пудра цукрова  

з корицею
• Пудра цукрова  

(з крохмалем)

• Какао-порошок
• Какао-крупка

• Суміш суха 
десертна, какао-
напій

• Цукор буряковий

• Цукор кокосовий

ТОВ «Дедденс Агро» ТОВ «Органік лайф»

ПП «ПРИМФУД»
ТМ «PrimeBio»
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• Печиво «сookies банан 
та зелена гречка»

• Печиво «сookies абрикос, 
обліпиха та льон»

• Печиво «сookies 
морква, кокос та інжир»

• Печиво «сookies гарбуз 
та кокос»

• Хлібці «protein crispbread 
томати та базилік»

• Хлібці «protein 
crispbread овочі»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
манго, кокос»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
яблуко та кориця»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
чорнослив, курага»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
банан, інжир та кероб»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
морква, інжир»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
хурма і какао»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition 
bar чорна смородина, 
журавлина»

• Поживний батончик 
без цукру «nutrition bar 
апельсин, какао»

• Міні-батончик без 
цукру «goody манго»

• Міні-батончик без 
цукру «goody яблуко»

• Міні-батончик без цукру 
«goody слива»

• Міні-батончик без цукру 
«goody банан»

• Мміні-батончик без 
цукру «goody інжир»

• Міні-батончик без цукру 
«goody апельсин»

• Міні-батончик без цукру 
«goody ягоди»

• Міні-батончик без цукру 
«goody хурма»

• Батончик protein bar 
«пророщене насіння мікс»

• Батончик protein bar 
«гарбузове насіння, 
інжир»

• Батончик protein bar 
«ягоди годжі»

• Батончик protein bar 
«кунжут, зелена гречка»

• Хліб без глютену темний 
«dark bread яблуко, 
насіння чіа» 

• Хліб без глютену 
зерновий «protein bread 
зерновий мікс» 

• Хліб без глютену 
«protein bread 
конопляне насіння» 

• Паска без глютену 
«easter cake шоколад, 
апельсин»

• Паска без глютену 
«easter cake банан, 
кокос» 

• Паска без глютену 
«easter cake кеш’ю» 

• Паска без глютену 
«easter cake манго, 
мигдаль»

Органічне виробництво 
снеків (3 компанії)

ТОВ «Хелсі 
Традішн»

ТОВ «Органік 
Оригінал»
ТМ «Екород»

• Кукурудзяні палички 
«Тільки кукурудза»

• Солодкі кукурудзяні 
палички 
«Соняшникові»

• Солодкі кукурудзяні 
палички «Оливкові»

• Солодкі кукурудзяні 
палички «Кокосові»

• Чіпси овочеві:  
«кольрабі»/ 
«батат»/ «гарбуз»/ 
«буряк-морква»/ 
«чорна кукурудза»

ТОВ «Стодола»
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ТОВ «Біхайв»

• Натуральний мед 
акацієвий 

• Натуральний мед 
гречаний 

• Натуральний мед 
різнотрав’я 

• Натуральний мед 
соняшниковий

• Мед
• Мед натуральний
• Натуральний мед 

акацієвий 
• Натуральний мед 

різнотрав’я 
• Мед натуральний 

липовий 
• Натуральний мед 

гречаний 
• Натуральний мед 

соняшниковий

ТОВ «Юкрейніан Бі»

Органічна доробка меду
(пакування) (7 компаній)

Органічне виробництво  
хліба та здоби (2 компанії)

• Хліб без глютену 
льон та чіа

• Хліб без глютену 
мультизерновий

• Хліб без глютену 
гарбузовий

• Хліб без глютену 
конопляний

• Хліб сегль
• Хліб компле 
• Хліб ансьєн
• Хліб натюрель 

без солі
• Паска

ТОВ «Ла Фаріна»
ТМ «Bakehouse»

ТОВ «Хелсі 
Традішн»

ТОВ «Органік 
Оригінал»
ТМ «Екород»

• Мед різнотрав’я
• Мед акацієвий

• Мед
• Мед 

гомогенізований 

ТОВ «ГОЛДЕН 
НЕКТАР 
УКРАЇНА»
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• Мед • Мед

ТОВ «ПАСІКИ 
УКРАЇНИ»

ФГ «ДАЧА» • Яйце куряче

• Яйце куряче
ТОВ «Дунайський 
аграрій»

Органічна доробка яєць 
птахів (пакування) (6 компаній)

ФОП Ковтун Юрій 
Олексійович

• Яйце куряче

• Яйце куряче

• Яйце куряче

ТОВ «Либідь-К»
ТМ «Світ Біо»

• Яйце куряче

ФГ «Домашня курочка»
ТМ «Органік Чікен»

• Мед

ТОВ  
«ПОДІЛЛЯАГРОБІ-
ЗНЕС»

ПП «Агроекологія» 
ТМ «Vо» 

ПП «Галекс-Агро»
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ФОП Трегубов О.А.

ТОВ «Перший 
органічний 
розсадник»

• Малина 
• Редиска 
• Огірок
• Перець однорічний 
• Суниця садова 
• Виноград 
• Помідор 
• Баклажан 
• Диня 
• Гарбуз твердокорий 
• Кавун столовий
• Кабачок
• Патисон
• Спаржа 
• Жимолость 
• Чорна смородина плоди 
• Порічки червоні
• Салат
• Шпинат

• Базилік
• Баклажан
• Гарбуз твердокорий
• Кабачок
• Кабачок-цукіні
• Капуста брокколі
• Капуста кольрабі
• Капуста цвітна
• Коріандр (кінза)
• Кріп
• Кукурудза цукрова
• Огірок
• Петрушка

• Капуста цвітна
• Капуста кольрабі
• Цибуля 
• Цибуля порей 
• Цикорій
• Капуста брокколі 
• Фенхель
• Селера
• Буряк столовий 
• Черешня 
• Кріп
• Базилік
• Коріандр (кінза) 
• Петрушка 
• Лохина
• Ожина
• Груша
• Брусниця плоди свіжі

• Перець однорічний
• Помідор
• Рукола
• Салат
• Цибуля порей
• Малина
• Суниця дрібноплідна
• М’ята перцева
• Фенхель
• Капуста кучерява
• Капуста романеско 
• Петрушка кучерява

• Ревінь 
• Кукурудза цукрова
• Патисон
• Кабачок-цукіні
• Картопля
• Чебрець звичайний 
• Меліса лікарська 
• Ехінацея пурпурова 
• Рукола

• Коріандр
• Базилік
• Огірок
• Кавун столовий 
• Диня
• Квасоля спаржева 
• М’ята
• Квасоля спаржева
• Гарбуз твердокорий

• Огірок
• Мейтаке
• Енокі
• Шимеджі
• Ерінги
• Шиїтаке
• Опеньок піоппіно
• Геріціум 
• Рейші 
• Глива

ТОВ «Ніко Агро 
Холдінг»
ТМ «Organic 
innovations»

• Трамета 
різнобарвна

• Кордіцепс
• Томат

Органічна фреш група (свіжі овочі, 
фрукти та ягоди) (28 компаній)

ТОВ «Органік 
Експерт»
ТМ «ОСЬО»
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СОК «Родинний 
добробут»

• Помідор
• Огірок
• Перець однорічний
• Виноград
• Салат
• Рукола
• Кріп
• Петрушка 
• Коріандр (кінза) 
• Шпинат
• Базилік
• Редиска
• Капуста білоголова 
• Капуста цвітна
• Капуста брокколі

• Малина
• Огірок
• Кріп
• Помідор
• Перець однорічний 
• Баклажан
• Капуста цвітна
• Салат
• Шпинат
• Диня

• Капуста листова
• Капуста пекінська 
• Капуста брюссельська 
• Кресс-салат
• Кабачок
• Баклажан 
• Селера
• Картопля 
• Цибуля
• Мангольд 
• Морква червона 
• Бряк столовий 
• Гарбуз твердокорий
• Батат
• Часник

• Кабачок 
• Гарбуз твердокорий
• Розмарин
• Меліса лікарська
• Базилік
• Фенхель
• Рукола
• Редька
• Петрушка
• Капуста кучерява

ОСГ Марченко А.М.

• Цибуля
• Гарбуз 

твердокорий
• Кабачок
• Капуста цвітна 
• Капуста кольрабі 
• Фенхель
• Цибуля порей 
• Баклажан 
• Помідор, 
• Перець 

однорічний
• Салат
• Перець гіркий 
• Базилік 
• Слива 

• Морква червона
• Картопля
• Гарбуз твердокорий
• Кабачок
• Капуста білоголова
• Капуста кольрабі
• Огірок
• Цибуля порей
• Цибуля 
• Часник
• Помідор
• Салат 

ТОВ «Дунайський 
аграрій»

• Персик
• Нектарин 
• Кукурудза
• Кавун столовий 
• Диня
• Соняшник 
• Батат
• Капуста брокколі 
• Кабачок-цукіні 
• Капуста 

романеско 
• Картопля 
• Огірок
• Буряк столовий 
• Часник

• Салат маш 
• Селера
• Шпинат
• Мангольд
• Базилік
• Базилік лимонний
• Цибуля-шніт
• Орегано
• Кріп 
• Фенхель 
• Суниця садова

ТОВ «Жива земля 
Потутори»
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• Малина
• Лохина
• Ожина

СВК «Ліга Агро»

ФГ «Агро Стариця»

ТОВ «АГ ГРУПП»

ТОВ «Сила 
Природи»

• Малина
• Суниця садова 
• Яблуня
• Ожина
• Лохина
• Кабачок
• Патисон
• Огірок
• Перець однорічний
• Помідор 
• Редька
• Капуста цвітна 
• Капуста кольрабі
• Базилік
• Шпинат
• Кріп
• Коріандр (кінза) 
• Петрушка
• Розмарин
• Баклажан 

• Малина 
• Лохина 
• Помідор 
• Огірок
• Базилік
• Перець однорічний
• Рукола 
• М’ята (листя)
• Кріп
• Петрушка 

• Агрус
• Часник
• Перець однорічний
• Помідор
• Малина
• Ожина
• Суниця садова 
• Суниця дрібноплідна
• Огірок 
• Баклажан

• Малина 
• Лохина
• Суниця садова
• Черешня
• Груша
• Яблуня
• Абрикос
• Алича 

• Цибуля 
• Цибуля порей 
• Диня
• Кавун столовий 
• Кукурудза
• Черешня
• Гарбуз твердокорий
• Спаржа
• Салат
• Рукола
• Капуста брокколі
• Фенхель
• Селера
• Буряк столовий
• Жимолость
• Аронія
• Обліпиха звичайна 
• Чорна смородина плоди
• Порічки червоні

• Коріандр (кінза) 
• Шпинат
• Редька
• Морква червона 
• Буряк столовий
• Кабачок 
• Кабачок-цукіні
• Цибуля
• Спаржа
• Капуста білоголова

• Картопля
• Горох овочевий
• Петрушка
• Кріп
• Гарбуз твердокорий
• Морква червона
• Буряк столовий 
• Капуста білоголова
• Цибуля

• Жимолость 
• Вишня
• Кріп
• Капуста кучерява
• Салат 
• Огірок
• Кабачок
• Гарбуз твердокорий

ФГ «ДАЧА»
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ФОП Ішмурат В.В.

• Малина
• Ревінь
• Суниця садова 
• Суниця дрібноплідна

• Кизил справжній 

• Лохина

• Малина 
• Кабачок
• Ожина
• Червона 

смородина
• Цибуля
• Морква 
• Суниця садова
• Картопля

• Суниця садова
• Ожина
• Малина

ВК «ЯК БДЖОЛА»ФОП Ольшанський 
С.М.

• Кавун столовий
• ГарбузТОВ «Органік 

Оригінал»
ТМ «Екород»

• Лохина

• Огірок
• Томат
• Кабачок
• Батат
• Кавун столовий 
• Малина
• Гарбуз 

твердокорий 
• Кукурудза для 

попкорну

СВК «Ягідки»
ТМ «BigBlue»

ФОП Малишко В. С.
ТМ Sokolvo Food 
Forest

ТОВ «Органічний 
Сад»
STYNAVA Organic 
garden

• Базилік
• Гарбуз твердокорий
• Картопля 
• Коріандр
• Кріп
• Кукурудза
• Малина
• Огірок
• Капуста пекінська

• Петрушка
• Помідор
• Ревінь
• Рукола
• Редиска 
• Салат 
• Соя
• Суниця садова
• Цибуля на перо

ТОВ «Дедденс Агро»

ТОВ «Двіпа»
ТМ «AHIMSA»
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• Огірок
• Помідор

• Лохина 
• Чорниця (свіжа)

• Вирощений 
сезонний 
перець

• Малина
• Лохина

• Органічний черрі
• Огірок
• Яблука 
• Цукрова кукуруза
• Інша органічна плодо-овочева продукція

ПСП ім.Т.Г.Шевченка
ТМ «Тростинка»

ПП «ОРГАНІЧНА 
ТЕПЛИЦЯ»

ФГ «Павло Тізеш»
ТМ «Пан Еко»

ТОВ «ФЕМІЛІ 
ГАРДЕН»

ТОВ «Агро-
Солотвино»

ТОВ «Беррі 
Органікс»

• Малина
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#OrganicUkraine 
#СмакуйОрганічне

Громадська спілка виробників 
органічних сертифікованих продуктів 
«Органічна Україна» 
organicukraine.org.ua
Проект спілки Каталог EatOrganic.in.ua
+380 67 171 75 77
info@organicukraine.org.ua

Орган сертифікації «Органік Стандарт»
organicstandard.ua
+380 44 200 62 16
office@organicstandard.ua

Консолідація, комунікація, компетенція 

Контроль і нагляд

Інформація про організаторів
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