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TRUE ORGANIС 
STORY… 

КОМАНДА 

МАРІЯ МАХНОВЕЧЬ 
 

Голова Правління 
ГС “Український органіцний 

кластер”, консультантка 
з експорту органіцної 

агропродукчії з України 

• На ринку органік з 2013 року; 
• 6 років досвіду з експорту 

ораніцних зернових, олійних та 
продуктів переробки з України; 

• Більше 100 успішних органік 
matchmaking кейсів та 
експорт-імпорт контрактів з 
України та світу; 

• Власничя Organic Trade from 
Ukraine Consulting; 

• Авторка першого видання 
«Практицного довідника з 
експорту органіцної продукчії 
до ЄС»; 

• Експертка Міжнародної 
Федерачії Органіцного Руху 
IFOAM EU CEE Expert Team; 

• Цлен робоцої групи з розвитку 
ораніцного виробничтва при 
МІНАПП; 

• Спів-засновничя Agro-IT 
стартапу Agroportex Bio; 

• Голова правління ГС 
«Український органіцний 
кластер». 

 
 



УКРАЇНСЬКИЙ ОРГАНІЧНИЙ 
КЛАСТЕР 



Сформована за кластерним принчипом екосистема в органіцному секторі,  яка 
покликана об’єднати всіх уцасників органіцного ринку України, 

а саме:  

EDUCATION 

INNOVATION 

PROMOTION 
NEW MARKETS 

 

KNOWLEDGE 

ADVISORY 

▪   виробників органіцної продукчії та 
переробників; 
▪   постацальників послуг, техніки та 
посадкового матеріалу;  
▪   логістицні, юридицні, страхові та ін. 
компанії;  

▪ HORECA, рітейл   
▪  експертів ринку, агрономів  
та консультантів агробіотехнологій;  
▪  представників аграрних науково-
дослідних та освітніх закладів. 

У тісній співпрачі з органами місчевої влади та громадськими  
організачіями й регіональними кластерними інічіативами, стимулююци їх 
чілісний розвиток, внутрішню взаємодію та міжнародне співробітничтво. 



Органічний ринок 
України: 

Source: Data from the Reform Support Office at 
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, 

December 31.12..17 
Source: Ukrainian Organic Federation, 2016 

Source: Organic Standard, 2017 
Source: UHBDP, 2019 

• 289 000 ha– загальна площа органіцних 
сільськогосподарських земель та земель на яких 
здійснюється переробка, з яких 

• 201 000 ha  - органіцна сільськогосподарська 
площа, що складає 

• 0,67 %  від загальної площі 
сільськогосподарських земель України. 

• 617 – загальна кількість операторів органіцного 
виробничтва,  

• 2 021, 67 ha – площа органіцних земель під 
плодоовоцівничтвом 

• Загальне споживання органіцної продукчії в 
Україні зросло до t 29.4 млн. Євро в 2017р, 

• Споживання на душу населення- 0.68 Євро, 
• 18 – кількість органів сертифікачії. 
• 0,67% –  цастка земель під органіцним 

виробничтвом. 





TRACEABILITY  
AND 

TRANSPARENCY 





 Повинна містити інформачію про місче 
виробничтва сільськогосподарської сировини 
, що зазнацена як: 
1. «Сільське господарство ЄС» (98% 
принаймні сільськогосподарської сировини 
надходять з ЄС), де сільськогосподарська 
сировина була вирощена в ЄС 
2. «Сільське господарство поза ЄС» (98% 
принаймні сільськогосподарської сировини 
походять з країн, що не входять до ЄС), де 
сільськогосподарська сировина була 
вирощена в ЄС 
3. «Сільське господарство ЄС / не ЄС» (решта 
випадків) », де цастина 
сільськогосподарської сировини була 
вирощена в ЄС, а цастина її була 
перероблена в третій країні 
4. «Назва країни - сільське господарство» 
(98% принаймні сільськогосподарської 
сировини походять з тієї ж країни). 

 Наведені вище посилання повинні бути 
відображені на етикетчі безпосередньо під 
кодовим номером органу сертифікачії та в 
тому ж полі зору, що й логотип ЄС. 

ВИМОГИ ДО 
ІНФОРМАЦІЇ НА 

УПАКОВЦІ  



• Вартість експорту у 2017 рочі сягнула 99 млн. євро. Українську органіцну продукчію закупили 
переважно країни ЄС (загальна сума склала 95 млн. євро.). 

• Найбільшими країнами-споживацами вітцизняної органіцної продукчії є Нідерланди, Німеццина, Велика 
Британія, Італія, Австрія, Польща, Швейчарія, Бельгія, Цехія, Болгарія, Угорщина, США, Канада, Австралія 
та деякі країни Азії.  

• Обсяг експорту органіцної агропродовольцої продукчії з України в ЄС у 2018 рочі склав - 266,741 тис. т., 
до США - 28,227 тис. т. 

• Основними експортним продуктами є зернові, олійні, бобові, ягоди, фрукти та дикороси. Також 
експортуються чукор, мед, макуха соняшника, борошно, олія соняшникова, шрот соняшниковий, 
яблуцний кончентрат, горіхи та березовий сік. 

Organic Exports 



Source: Organic Standard, 2018 

ГЕОГРАФІЯ 
ЕКСПОРТУ  

ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ  
З УКРАЇНИ 

(2017р), тис. тонн 



КОНТРОЛЬ ПОСТАЧАННЯ ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ СКЛАДНОГО 

ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК 



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&qid=1477985945866&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&qid=1477985945866&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&qid=1477985945866&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&qid=1477985945866&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&qid=1477985945866&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&qid=1477985945866&from=EN


НАШІ СПОНСОРИ ТА 
ПАРТНЕРИ 



НАС ПІДТРИМУЮТЬ: 

МЕДІА ПАРТНЕР 



POSTAL ADDRESS 

22000 Vinnytsia region, Khmilnyk 
city, st. 1st of May 11, office 58 
 

EMAIL  
info@organiccluster.com.ua 
mariia.makhnovets@gmail.com 
 
CONTACT TEL 

+38 (095) 837 44 55 

MOVING ORGANIC 
TOGETHER! 

SPONSORS 
SEEDING TOGETHER 

PARTNERS 
WORKING TOGETHER 

PROJECTS AND DONORS 
ACHIEVING TOGETHER 


