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Органічна ініціатива — об’єднання учасників українського органічного сектору, створене з метою співпраці, 
обміну ідеями, розробки спільного плану діяльності для досягнення цілей щодо розвитку органічного ринку в 
Україні, вирішення різноманітних питань, а також сприяння збільшенню торгівлі органічною продукцією з 
вищою доданою вартістю в  Україні.  

Органічна ініціатива заснована у квітні 2020 року. 

Головна мета Органічної ініціативи – збільшення торгівлі українськими органічними продуктами з вищою 
доданою вартістю на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Місія Органічної ініціативи – сприяння розвитку органічного сільського господарства та розвитку ринку й 
виробництва органічних сертифікованих продуктів в Україні; сприяння розвитку торгівлі органічними 
сертифікованими продуктами та підвищенню попиту на органічні сертифіковані продукти, вироблені в Україні, 
на внутрішньому та зовнішньому ринках; сприяння впровадженню сталих сільськогосподарських практик та 
розвитку зеленої економіки в Україні.   

До об’єднання «Органічна ініціатива» входять:  
ТОВ «Органік Стандарт», Навчальний проєкт «Органік Бізнес-школа», ТОВ «Наукове-виробниче об’єднання 
«Інститут органічного виробництва», Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене 
досьє», Львівська міська громадська організації «Екотерра», Громадська спілка «Органічна Україна», а також 
Олександр Приходько, менеджер з розвитку аграрних ринків, Програми USAID з аграрного і сільського розвитку 
(АГРО). 
 
Об’єднання «Органічна ініціатива» станом на 31 грудня 2022 року не є юридичною особою. 

Підтримку діяльності Органічної ініціативи надає Швейцарія в рамках швейцарсько-української програми 
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що 
впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у 
партнерстві з SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org 

 

Офіційні канали комунікації Органічної ініціативи:  

Сайт: https://organicinitiative.org.ua/  

Facebook: https://www.facebook.com/organicinitiative  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/organic-initiative-ukraine  

 

Наші контакти:  

Олена Дейнеко, координатор об’єднання «Органічна ініціатива»  

Моб. тел.: + 38 067 1039694 (WhatsApp, Viber, Telegram) 

e-mail: coordinator@organicinitiative.org.ua  

http://www.qftp.org/
https://organicinitiative.org.ua/
https://www.facebook.com/organicinitiative
https://www.linkedin.com/company/organic-initiative-ukraine
mailto:coordinator@organicinitiative.org.ua
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1. Резюме 
Об’єднання «Органічна ініціатива» розпочало свою роботу в квітні 2020 року, об’єднавши учасників органічного 
сектору України з метою розширення ринку, а також для збільшення обсягів торгівлі українськими органічними 
продуктами на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

У 2020-2021 роках була проведена значна робота по підготовці та запуску комунікаційної кампанії з просування 
органічних харчових продуктів у діджитал каналах та соціальних мережах. Зокрема, в другій половині 2020 року 
було проведено дослідження знань та ставлення українських споживачів до органічних продуктів1, а в першій 
половині 2021 року було розроблено та запущено комунікаційну кампанію з популяризації органічних 
сертифікованих харчових продуктів для споживачів України.  

Перший етап кампанії з просування органічних продуктів стартував наприкінці травня в онлайн форматі та вже 
має більше 9 мільйонів переглядів2. Старт другого етапу було заплановано на початок 2022 року.  
17 лютого було проведено зустріч з виробниками, презентовано та попередньо схвалено план другого етапу 
(що мав тривати півроку) кампанії з просування органічних сертифікованих харчових продуктів із залученням 
лідерів думок та самих виробників.  

Загалом, діяльність Органічної ініціативи ведеться робочими групами за напрямками:  

● «Підвищення попиту на органічну продукцію в Україні» – у рамках роботи цієї групи готувалась 
кампанія з просування органічних продуктів. 

● «Впровадження органічних продуктів в школах і садочках України» – діяльність здійснюється в 
рамках меморандуму3 між посольством Швейцарії, першою леді України та іншими партнерами щодо 
реформи харчування у закладах освіти за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української 
програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах 
України». 

● «Розвиток органічного ринку» – діяльність робочої групи до 24 лютого 2022 року велася з фокусом на 
розвитку каналів продажу органічних сертифікованих продуктів в Україні та заради сприяння розвитку 
торгівлі органічними сертифікованими продуктами в каналах рітейлу.  

● «Політичний діалог» – участь в робочій групі Мінагрополітики з розвитку органічного виробництва. 

24 лютого, у зв’язку з широкомасштабним вторгненням росії в Україну, діяльність об’єднання була на кілька 
тижнів призупинена. Наприкінці березня, враховуючи поточну на той момент ситуацію на органічному ринку, 
Органічна ініціатива оприлюднила звернення4 щодо підтримки органічного сектору в умовах війни та 
започаткувала грантову програму «Підтримка органічного сектору в Україні»5. 

 
1 Ознайомитись з результатами дослідження:https://organicinitiative.org.ua/wp-
content/uploads/2022/10/Doslidzhennia_spozhyvachiv_Webinar_5.11.pdf.  
2 Ознайомитись з деталями першого етапу кампанії: https://organicinfo.ua/news/1st-organic-promo-campaign-
started-in-ukraine.  
3 Більше про ініціативу Олени Зеленської: https://qftp.org/qftp-u-mezhakh-initsiatyvy-oleny-zelenskoi-pidtrymaie-
realizatsiiu-komunikatsijnoi-kampanii-ta-zakhodiv-z-formuvannia-kultury-j-rozvytku-pryntsypiv-zdorovoho-
kharchuvannia-u-shkolakh. 
4 Повний текст звернення (березень 2022 р.): https://organicinitiative.org.ua/news/zvernennia-shchodo-sytuatsii-v-
orhanichnomu-sektori-ukrainy.  
5 Офіційна сторінка грантової програми: https://organicinitiative.org.ua/special-project/organic-sector-support.  

https://qftp.org/qftp-u-mezhakh-initsiatyvy-oleny-zelenskoi-pidtrymaie-realizatsiiu-komunikatsijnoi-kampanii-ta-zakhodiv-z-formuvannia-kultury-j-rozvytku-pryntsypiv-zdorovoho-kharchuvannia-u-shkolakh/
https://qftp.org/
https://qftp.org/
https://qftp.org/
https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/Doslidzhennia_spozhyvachiv_Webinar_5.11.pdf
https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/Doslidzhennia_spozhyvachiv_Webinar_5.11.pdf
https://organicinfo.ua/news/1st-organic-promo-campaign-started-in-ukraine
https://organicinfo.ua/news/1st-organic-promo-campaign-started-in-ukraine
https://qftp.org/qftp-u-mezhakh-initsiatyvy-oleny-zelenskoi-pidtrymaie-realizatsiiu-komunikatsijnoi-kampanii-ta-zakhodiv-z-formuvannia-kultury-j-rozvytku-pryntsypiv-zdorovoho-kharchuvannia-u-shkolakh
https://qftp.org/qftp-u-mezhakh-initsiatyvy-oleny-zelenskoi-pidtrymaie-realizatsiiu-komunikatsijnoi-kampanii-ta-zakhodiv-z-formuvannia-kultury-j-rozvytku-pryntsypiv-zdorovoho-kharchuvannia-u-shkolakh
https://qftp.org/qftp-u-mezhakh-initsiatyvy-oleny-zelenskoi-pidtrymaie-realizatsiiu-komunikatsijnoi-kampanii-ta-zakhodiv-z-formuvannia-kultury-j-rozvytku-pryntsypiv-zdorovoho-kharchuvannia-u-shkolakh
https://organicinitiative.org.ua/news/zvernennia-shchodo-sytuatsii-v-orhanichnomu-sektori-ukrainy
https://organicinitiative.org.ua/news/zvernennia-shchodo-sytuatsii-v-orhanichnomu-sektori-ukrainy
https://organicinitiative.org.ua/special-project/organic-sector-support
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У 2022 року члени об’єднання вирішили зосередити свою роботу на 2 напрямках:  
а) на підтримці органічних виробників на внутрішньому ринку через грантову програму,  
б) на зовнішньому ринку через постійну комунікацію з експортерами, імпортерами та владою задля підтримки 
експорту органічної продукції з України. 

Продовжилась також діяльність в рамках робочих груп «Політичний діалог» та «Впровадження органічних 
продуктів школах і садочках України», але повністю зупинена діяльність з просування органічних харчових 
продуктів на внутрішньому ринку України. 

Серед ключових досягнень об’єднання 2022 року можна виділити такі: 

1. Органічна ініціатива не тільки продовжила свою активну роботу в умовах війни, а й змогла заручитись 
підтримкою міжнародних партнерів та налагодити нові партнерства, зокрема, до підтримки грантової 

програми залучені 11 партнерів з 9 країн світу. 

2. Органічна ініціатива розробила та реалізувала ефективну систему надання малих грантів в 
органічному секторі. Така система створена вперше: від формування команди грантової програми, 

розробки пакету документів та критеріїв її роботи, до фінального моніторингу виконання грантів. 

3. У рамках двох етапів грантової програми «Підтримка органічного сектору в Україні» було надано 
підтримку більше ніж 100 операторам органічного ринку на загальну суму еквівалентну  

367 тис доларів США. 

4. В 2022 році було створено офіційний вебсайт Органічної ініціативи www.organicinitiative.org.ua, який 
містить опис діяльності, реалізованих проєктів, ключові новини органічного сектору України та цінні 
матеріали українською та англійською мовами. 

5. В березні та липні проведено два опитування з метою аналізу поточного стану та потреб органічного 

бізнесу в Україні6.  

6. Разом з партнерами підготовлено публікацію «Аналіз українського органічного сектору. 8 місяців 
від початку повномасштабної війни в Україні»7. 

7. Органічна ініціатива активно долучалась до організації та проведення міжнародних заходів, що 

сприяло ефективності комунікацій та знаходженню нових партнерів, донорів, поширенню важливої 
інформації та закликів Органічної ініціативи: 23 червня проведена онлайн конференція «Експорт 
органічної продукції в умовах війни»8, 23 вересня проведено Органічний день в Україні9, а 22 листопада 
відбулося офіційне відкриття міжнародного онлайн-заходу «Organic Export Days 2022 – Ukraine, Albania, 
Serbia»10.  

8. Упродовж 2022-го року зусиллями Органічної ініціативи було зібрано та оприлюднено в українських та 

міжнародних засобах масової інформації історії органічних операторів з України.  

Детальний огляд діяльності об’єднання «Органічна ініціатива» у 2022 році в цьому звіті. 

Запрошуємо до співпраці з Органічною ініціативою! 

 
6 Прес-реліз за результатами другого опитування бізнесу (липень 2022 р.): 
https://organicinitiative.org.ua/news/biofach-release.  
7 Аналіз українського органічного сектору: https://organicinitiative.org.ua/news/analiz-ukrayinskoho-orhanichnoho-
sektoru-8-misiatsiv-vid-pochatku-povnomasshtabnoi-viyny-v-ukraini.  
8 Програма та запис заходу: https://export.gov.ua/event/394-eksport_organichnoi_produktsii_v_umovakh_viini.  
9 Результати заходу: https://minagro.gov.ua/news/ukrayina-razom-iz-yes-vidznachila-organichnij-den.  
10 Результати заходу: https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/zahodi-u-sferi-organichnogo-
virobnictva/eksport-ta-efektivna-spivpracya-mizh-minagropolitiki-predstavnikami-ukrayinskogo-organichnogo-
sektoru-i-mizhnarodnimi-partnerami-vryatuyut-organichnij-sektor-ukrayini.  

http://www.organicinitiative.org.ua/
https://organicinitiative.org.ua/news/biofach-release
https://organicinitiative.org.ua/news/analiz-ukrayinskoho-orhanichnoho-sektoru-8-misiatsiv-vid-pochatku-povnomasshtabnoi-viyny-v-ukraini
https://organicinitiative.org.ua/news/analiz-ukrayinskoho-orhanichnoho-sektoru-8-misiatsiv-vid-pochatku-povnomasshtabnoi-viyny-v-ukraini
https://export.gov.ua/event/394-eksport_organichnoi_produktsii_v_umovakh_viini
https://minagro.gov.ua/news/ukrayina-razom-iz-yes-vidznachila-organichnij-den
https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/zahodi-u-sferi-organichnogo-virobnictva/eksport-ta-efektivna-spivpracya-mizh-minagropolitiki-predstavnikami-ukrayinskogo-organichnogo-sektoru-i-mizhnarodnimi-partnerami-vryatuyut-organichnij-sektor-ukrayini
https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/zahodi-u-sferi-organichnogo-virobnictva/eksport-ta-efektivna-spivpracya-mizh-minagropolitiki-predstavnikami-ukrayinskogo-organichnogo-sektoru-i-mizhnarodnimi-partnerami-vryatuyut-organichnij-sektor-ukrayini
https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/zahodi-u-sferi-organichnogo-virobnictva/eksport-ta-efektivna-spivpracya-mizh-minagropolitiki-predstavnikami-ukrayinskogo-organichnogo-sektoru-i-mizhnarodnimi-partnerami-vryatuyut-organichnij-sektor-ukrayini
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2. Основна діяльність Органічної ініціативи в 
2022 році 
Наприкінці березня, після відновлення роботи об’єднання та враховуючи поточну (на той момент) ситуацію на 
органічному ринку, Органічна ініціатива вирішила зосередити свою роботу на підтримці органічних виробників 
на внутрішньому ринку через грантову програму «Підтримка органічного сектору в Україні» та підтримку 
експорту органічної продукції.  

Обидва напрямки діяльності відносяться до робочої групи з розвитку органічного ринку. 

2.1. Підтримка органічного сектору в Україні 
Для повноцінної роботи грантової програми було проведено значну підготовчу роботу, створено грантову 
команду та грантовий комітет. Фактично, до реалізації залучені всі члени Органічної ініціативи.  

1. На основі проведеного опитування органічного бізнесу (березень 2022 р.) були визначені пріоритети 
для підтримки органічних операторів в рамках першого етапу грантової програми. 

2. Розроблено пакет документів для реалізації грантової програми, такі як положення, форми заявок та 
звітності, анонс та інші документи на основі чинного законодавства України з врахуванням 
особливостей, що діють під час запровадження військового стану в Україні. 

3. Стартувала діяльність із залучення фінансових ресурсів для діяльності програми, зокрема, звернення до 
міжнародних проєктів технічної підтримки та міжнародних організацій. 

4. Сформована команда для адміністрування грантової програми, яка складається з представників МБО 
«ІЦ «Зелене досьє», ЛМГО «Екотерра» та Навчальний проєкт «Органік Бізнес». До повноважень 
команди входить анонсування, прийом заявок 
та комунікація з операторами ринку, а також 
звітність. 

5. Для забезпечення неупередженості процесу 
видачі грантів, сформовано грантовий комітет, 
який складається з представників ТОВ «Органік 
Стандарт», Навчальний проєкт «Органік Бізнес-
школа» та представників міжнародних проєктів 
технічної допомоги швейцарсько-українських 
програм «Розвиток торгівлі з вищою доданою 
вартістю в органічному та молочному секторах 
України» (QFTP), «Органічна торгівля заради 
розвитку в Східній Європі» (OT4D) та програми 
USAID з аграрного і сільського розвитку. 

6. Для роботи грантової програми «Підтримка 
органічного сектору в Україні» було вирішено 
делегувати повноваження із забезпечення 
функціонування програми Міжнародній 
благодійній організації «Інформаційний центр 
«Зелене досьє», оскільки «Зелене досьє» має 
статус благодійної організації та відповідний 
досвід з реалізації грантових програм протягом 
більше 20 років. 

«Ключова допомога грантів Органічної ініціативи 
полягала в тому, що в багатьох органічних 
операторів це була підтримка віри в нормальне 
світле майбутнє. Влітку була найгірша ситуація, 
невизначеність щодо майбутнього, менше за все 
ми в органічному секторі тоді розуміли, що і як 
робити далі. Багато хто з органіків якраз 
розмірковував, чи варто взагалі продовжувати 
органічну сертифікацію та виробництво і платити за 
органічний сертифікат. Тому гранти, за допомогою 
яких компенсувалася вартість органічної 
сертифікації, стали ще й підтримкою тієї надії та 
людяності. Це була підтримка надії на майбутнє 
саме тоді, коли щось прогнозувати було практично 
неможливо і ми всі жили лише сьогоднішнім 
днем».  

Андрій Олефіренко,  
директор ТОВ “Органік Оригінал”  
(ТМ «Екород») 
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За період з квітня до грудня 2022 року реалізовано 2 етапи грантової програми «Підтримка органічного сектору 
в Україні» на загальну суму еквіваленту 367 тис доларів США, частина цієї допомоги була надана в 
натуральному виразі (біопреперати). В рамках двох етапів програми надано підтримку більше ніж 100 
операторам органічного ринку України.  

Основні напрями підтримки 
Етап №1 

- Надано підтримку 71 оператору на оплату послуг з органічної сертифікації  
- Надано підтримку для закупівлі біодобрив та засобів захисту рослин на загальну суму 59 тис доларів 

США 
- Надано підтримку на закупівлю насіннєвого матеріалу  

Етап №2 

- Надано підтримку 34 органічним операторам на підтримку та просування їхньої продукції на 
внутрішньому ринку, а також на покращення якості продукції та виробничих потужностей 
  

Також паралельно здійснено закупівлю органічної продукції з метою її подальшої передачі внутрішньо 

переміщеним особам. Загальна сума підтримки склала понад 24,5 тис доларів США. Водночас закуплено 10 
357 кг органічної продукції у 10 операторів ринку для підтримки понад 900 переселенців.  

Результати грантової програми та вплив на органічний ринок України 
Позитивний вплив на забезпечення харчової безпеки  

Звісно чи не головним завданням в країні є забезпечення продовольчої безпеки та доступ до продуктів 
харчування всіх верств населення. За інформацією уповноваженого Верховної ради з прав людини в Україні 
зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Через економічні проблеми, пов’язані з війною, 
скорочення робочих місць, інфляцію тощо, значна частина населення опинилась на межі виживання. 

Об’єднання «Органічна ініціатива» долучилося до благодійного проєкту з підвищення продовольчої безпеки 
ВПО. Проєкт впроваджено разом з Асоціацією «Дунайська соя» та організаціями, які опікуються ВПО в 
екопоселеннях: Global Ecovillage Network Ukraine 
та НГО «Пермакультура в Україні».  

У червні та листопаді 2022 року органічні 
продукти харчування були спрямовані ВПО, що 

нині проживають у 37 екопоселеннях у 12 
областях України (Житомирська, Полтавська, 

Черкаська, Харківська, Дніпропетровська, Івано-
Франківська, Сумська, Київська, Тернопільська, 
Львівська, Миколаївська Кіровоградська).  

Окрім того, в рамках першого етапу грантової 
програми також було здійснено закупівлю органічної продукції з подальшим спрямуванням для ВПО. Таким 
чином, в рамках програми ми змогли підтримати і виробників органічної продукції, забезпечивши частковий 
збут їхньої продукції, і ВПО.  

Загальна сума підтримки склала понад 24,5 тис доларів США, завдяки чому закуплено та передано 
10 357 кг органічних харчових продуктів. 
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Збереження кількості операторів органічного ринку 

Органічна ініціатива, започатковуючи грантову програму, 
насамперед ставила за мету збереження та підтримку 
наявних органічних сертифікованих операторів. Цієї мети 
було досягнуто завдяки грантовій програмі «Підтримка 
органічного сектору в Україні», а також іншим програмам 
підтримки, які були доступні органічним операторам 
протягом року. 

За оцінками об’єднання, завдяки наданій підтримці 

вдалося зберегти на ринку щонайменше 50 органічних 
операторів, що складає близько 10% від їхньої 
загальної кількості.  

За оцінками органу сертифікації «Органік стандарт», 
близько 30% операторів або відмовилися від 
продовження діяльності, або призупинили свою 
діяльність. За відсутності підтримки, зокрема від 
Органічної ініціативи, кількість таких операторів могла б сягнути 40-50%. 

Підвищення спроможності операторів органічного ринку та стимулювання розвитку сектору  

Метою першого етапу грантової програми було зберегти якомога більше виробників в органічному секторі, а 
другого – стимулювати подальший розвиток ринку, враховуючи чинні обставини, допомогти операторам в 
підвищенні якості продукції, налагодженні нових каналів реалізації тощо.  

На першому етапі, окрім прямої підтримки операторів, діяльність сприяла тому, що сільськогосподарські 
виробники підтримали виробників також біопрепаратів, орган сертифікації та виробників насіннєвого 
матеріалу, адже кошти грантової програми були спрямовані на ці види послуг. Окрім того, три виробники 
біопрепаратів в рамках грантової програми безкоштовно передали сільськогосподарським виробникам 
органічних продуктів біопрепарати та засоби захисту: ТОВ «БТУ Центр», ТОВ «Агропромисловий Центр – Гарант» 
(ТМ «Гумісил») та ТОВ «Інтегро» (ТМ «Гуміно де галліна»).  

На 2-му етапі надано підтримку для підвищення якості органічної продукції, зокрема, на закупівлю обладнання 
для очистки та доробки, розвиток тепличних господарств, постачання органічних продуктів на полиці магазинів 
України, облаштування нових торговельних точок та налагодження нових каналів збуту продукції. 

Грантова підтримка стимулювала операторів бути більш активними, продовжувати брати участь у міжнародних 
виставках, шукати шляхи для розширення точок збуту та експорту тощо. 

Другий етап програми ще триває, реалізація більшості підтриманих проєктів завершиться в середині 2023 року. 

«Результат підтримки Органічної ініціативи - 
це не лише фінансова, а й моральна 
підтримка. Гранти на підтримку сертифікації 
дозволили зберегти частину операторів в 
секторі. На мою думку, завдячуючи цій 
підтримці вдалось зберегти щонайменше 50 
операторів, які інакше напевно б 
призупинили сертифікацію, а відповідно і 
органічне виробництво. Також, підтримкою 
сектору та підтримкою експорту ми 
стимулювали частину операторів 
розвиватися, бути активними, брати участь у 
виставках, торгувати, експортувати».  

Сергій Галашевський, 
директор органу сертифікації  
ТОВ «Органік Стандарт» 

«Раніше ми були бенефіціарами багатьох програм підтримки, у тому числі державних… Але у зв’язку з 
війною цього року з підтримкою важко. Ми дуже вдячні за гранти, які проєкти нам надали. Не зважаючи 
на суми, адже треба зрозуміти, що у нас (у результаті окупації) були мільйонні збитки, і грантові кошти 
не можуть такі суми компенсувати, але будь-яка сума надзвичайно пришвидшила наше відновлення, 
принаймні нашого господарства. Швидкість, з якою зреагувало особливо органічне комʼюніті, дуже 
сильно вражала!»  

Іван Гречківський,  
виконавчий директор ТОВ «Фемілі Гарден»  
(з виступу на онлайн-конференції «Органічний день в Україні», 23.09.2022 р.) 
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Підтримка грантової програми  
Загальна сума грошової та матеріальної підтримки склала 367 000 доларів США. Серед донорів цієї діяльності –
міжнародні організації та програми технічної допомоги, громадські організації, посольства та приватні донори. 

 

До реалізації грантової програми «Підтримка органічного сектору в Україні» вдалось залучити підтримку 

11 партнерів із 9 країн світу, а також налагодити нові партнерства, зокрема, з Асоціацією INTERBIO Nouvelle-

Aquitaine (Франція), Асоціацією Ecologija Polska (Польща) та IFOAM Organics Europe.  

 

«Для членів Органічної ініціативи, як і для багатьох українців, цей рік став випробуванням. У 
найскладніший час ми змогли об’єднати зусилля задля підтримки органічного сектору. Наші спільні знання 
та навички, та розуміння того, що ми хочемо зберегти сектор попри все, допомогли досить швидко 
погодити стратегію діяльності та запустити роботу грантової програми. Постійна комунікація з 
партнерами, публікації в міжнародних медіа та заклики до підтримки, допомогли нам залучити кошти 
та знайти нових партнерів. За це рік, не зважаючи ні на які обставини, зроблено дуже багато. Головне, 
що ми разом змогли посприяти збереженню органічного ринку в Україні. 

Також 2022 рік став для Органічної ініціативи роком можливостей. Ефективна діяльність упродовж року 
й комунікація з партнерами сприяли формуванню позитивного іміджу об’єднання, заклали основу для 
нових довготривалих партнерств і посилили потенціал організації». 

Олена Дейнеко,  
координатор об’єднання «Органічна ініціатива» 
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Разом із постійними партнерами, такими як IFOAM – Organics International та Дослідний інститут органічного 
сільського господарства (FiBL, Швейцарія), об’єднання «Органічна ініціатива» сприяло широкому поширенню 
інформації про грантову програму, діяльність Органічної ініціативи та, зокрема, про органічний сектор України.  

Приклади інтервʼю, організовані Органічною ініціативою 
Публікація у виданні biohandel.de про ситуацію на органічному 
ринку України «Україна: допомога через торгівлю?».  
У рамках публікації журналіст використав дані, надані членами 
Органічної ініціативи: 
https://biohandel.de/markt-branche/ukraine-hilfe-durch-handel  

 

 

 

 

Публікація у виданні BioPress присвячена в цілому  
міжнародній виставці «BioFach»,  
зокрема, містила розділ, присвячений Україні:  
https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8841/streiflichter-der-biofach-
2022.html?hl=ukraine  

 

 

 

 

 

2.2. Підтримка органічного експорту з України під час війни  
Згідно з рішенням Органічної ініціативи у квітні 2022 щодо подальших напрямів діяльності обʼєднання, було 
погоджено фокусуватися на сприянні органічному експорту з України.  

Робоча група реалізувала такі напрями роботи, як:  

- Сприяння політичному діалогу щодо експорту з метою спрощення або скасування ліцензування для 
експорту органічних продуктів з України,  

- Співпраця з українськими та міжнародними організаціями щодо підтримки українського експорту,  
- Сприяння у вирішенні логістичних та інфраструктурних питань.  

На початку березня, для забезпечення продовольчої безпеки всередині країни під час військового стану, 
урядом України було схвалено заходи щодо обмеження експорту таких сільськогосподарських культур як 
просо, жито, овес, гречка. Окрім того, всі морські порти, якими зазвичай здійснювався ключовий експорт 
сільськогосподарської продукції були заблоковані. 

https://biohandel.de/markt-branche/ukraine-hilfe-durch-handel
https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8841/streiflichter-der-biofach-2022.html?hl=ukraine
https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8841/streiflichter-der-biofach-2022.html?hl=ukraine
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Тому значна частина діяльності Органічної ініціативи була 
спрямована на допомогу в експорті органічної продукції, пошуку 
нових альтернативних шляхів експорту, адвокацію щодо 
виключення важливих для органічних виробників культур з 
переліку культур щодо яких введено обмеження, а також ведення 
діалогу з міжнародними партнерами щодо продовження імпорту 
органічної продукції українського походження. 
 

Необхідно зауважити, що за результатами 2022 року Україна 
експортувала до ЄС та Швейцарії на 13% більше органічної 
продукції у порівнянні з 2021 роком.  

 

Адвокація на підтримку органічного експорту  
 
Скасування ліцензування для експорту органічних продуктів 

Після введення обмежень щодо експорту таких сільськогосподарських культур як просо, жито, овес, гречка 
Органічною ініціативою було надіслано відкритий лист до Міністерства економіки України, Заступнику Міністра 
економіки України – Торговому представнику України Тараса Качці щодо сприяння спрощенню/ скасуванню 
ліцензування для експорту органічних продуктів з України. Було проведено ряд робочих нарад із партнерами з 
Державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та швейцарсько-української програми 
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», які підтримали 
звернення Органічної ініціативи.  

За результатами спільної діяльності, 3 травня Кабінетом Міністрів України було ухвалено рішення щодо 
внесення змін до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Зокрема, 

просо було додано до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, що відкрило двері для 

експорту органічного проса. Це було надзвичайно важливо, адже Україна є одним із найбільших постачальників 
органічного проса на ринок ЄС. 

Рішення Єврокомісії щодо допомоги українським експортерам  

Важливим стало також рішення ЄС щодо відміни імпортних тарифів та мита на українські товари, що 
експортуються до ЄС. Окрім того, вперше з 2015 року Україну було виключено з переліку країн, до яких 
застосовуються додаткові заходи контролю щодо органічної продукції, яка імпортується до ЄС. Це суттєво 
спрощує процес експорту органічної продукції, оскільки допомагає зменшити витрати на додаткову інспекцію, 
відбір зразків та аналіз, і, відповідно, час експорту, а також дає можливість експортувати нові продукти та 
збільшувати обсяги експорту. 

Також оптимізму надало отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. 

Приклад щодо використання неорганічних білкових кормів в органічному тваринництві 

Європейська Комісія ухвалила Делегований Регламент (ЄС) № 2022/1450 від 27 червня 2022 року, який 
доповнює Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 щодо використання неорганічних 
білкових кормів в органічному тваринництві через вторгнення росії в Україну. В цьому регламенті йдеться про 
можливість застосування виключень та використання 5% неорганічних кормів, що могло суттєво вплинути на 
зменшення імпорту органічних білкових кормів з України.  

Наслідки прийняття цього Регламенту могли негативно вплинути на обсяги експорту органічних білкових 
культур/продуктів  українськими операторами. У той же час, згідно з даними, які були надані органом 
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сертифікації «Органік Стандарт», українські оператори в 2022 році збільшили експорт органічних білкових 
культур до ЄС, чим цілком забезпечили потребу в органічних білкових культурах.  

Для уникнення негативних наслідків такого рішення для українського органічного бізнесу, Органічна ініціатива 
зробила низку кроків, щоб виправити ситуацію та вплинути на західних партнерів. Зокрема, була підготовлена 
аналітична записка, підготовлені відповідні офіційні листи-запити та організована спільна робота з 
Мінагрополітики. 

За запитом членів Органічної ініціативи, Мінагрополітики надіслало офіційні листи Європейській Комісії, 
Делегації ЄС в Україні та країнам-членам ЄС з інформацією про поточний стан органічного виробництва в 
Україні (за даними Органік Стандарт) та проханням не застосовувати такі виключення, оскільки вони можуть 
негативно вплинути як на українських органічних експортерів, так і органічних імпортерів з ЄС.  

Учасники органічного ринку і міжнародні проєкти звернулися до інших установ та організацій ЄС з таким же 
зверненням. Це розпочало нову еру органічного політичного діалогу та адвокацію інтересів органічного сектору 
України в ЄС. Мінагрополітики вперше ініціювало пряму комунікацію з Європейською Комісією, Делегацією ЄС в 
Україні і країнами-членами ЄС для підтримки українського органічного бізнесу.  

Унаслідок чого в Німеччині, Нідерландах, Польщі та інших країнах ЄС, а також в Європейській Комісії, було 

проведено низку зустрічей з цього питання, де в більшості підтримали позицію України та пообіцяли не 
застосовувати виключення при закупівлі неорганічних білкових кормів в органічному тваринництві. 

Органічна ініціатива безпосередньо вела активну комунікацію з Європейською Комісією та профільними 
асоціаціями (Organic Processing and Trade Association (OPTA), IFOAM Organics Europe) щодо скасування цього 
регламенту. 

 

Заходи за участі та/або організації представників Органічної ініціативи: 
Онлайн захід «Bio Import – Online-Seminar von GfRS und BLQ»11, 4 травня 2022 р. 

Сергій Галашевський, директор ТОВ «Органік Стандарт» виступив на заході з доповіддю про актуальний стан 
наслідків війни в Україні для органічного виробництва, а також анонсував онлайн конференцію «Експорт 
органічної продукції під час війни». 

 

Європейський органічний конгрес12, 16-17 червня 
2022 р., м. Бордо, Франція 

В конгресі взяли участь 5 представників з України, 
зокрема, Катерина Шор, менеджер проєктів 
Інформаційного центру «Зелене досьє». Перед 
офіційним відкриттям конгресу було організовано 
прес-конференцію, де учасники розповіли про стан 
органічного сільського господарства в Україні в 
умовах війни та закликали європейську органічну 
спільноту до підтримки органічних виробників в 
Україні. 

 
11 Програма заходу https://verbund-oekohoefe.de/veranstaltung/bio-import-online-seminar-von-gfrs-und-blq.  
12 Програма та результати заходу https://www.europeanorganiccongress.bio.  

https://verbund-oekohoefe.de/veranstaltung/bio-import-online-seminar-von-gfrs-und-blq
https://www.europeanorganiccongress.bio/
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За результатами прес-конференції опубліковано щонайменше 10 статей та інтерв’ю у французьких, 
голландських та ірландських медіа.  

 

Онлайн конференція «Експорт органічної продукції в умовах війни», 23 червня 2022 р. 

Органічна ініціатива виступила співорганізатором міжнародної конференції на 
запрошення Державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та 
експорту». Під час заходу іноземні імпортери української органічної продукції 
поділилися своїми історіями успіху співпраці з українськими експортерами 
органічної продукції під час повномасштабної війни, а українські експортери, 
за допомогою таких прикладів, мали можливість підтвердити, що експорт 
органічної продукції можливий навіть під час воєнного стану.  

Близько 160 учасників взяли участь у заході, в тому числі понад 50 

представників іноземних компаній з Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, 
Швеції, Австрії, Бельгії, Польщі та інших країн. 

В рамках підготовки до конференції було створено Каталог експортерів 
органічної продукції 202213. Каталог містить понад 90 сторінок інформації про 
експортерів органічної продукції з України, готових експортувати в 2022 році. 

 

Міжнародна торговельна виставка «Biofach 2022», 26 -29 липня 2022 р., м. Нюрнберг, Німеччина 

Протягом 4 днів виставки тривало налагодження співпраці з українськими та міжнародними організаціями та 
проєктами технічної допомоги задля підтримки 
органічних експортерів та сприяння експорту 
органічної продукції з України. Зокрема, 
представники об’єднання: 

- Виступили на форумі «Organic farming in 
Ukraine 5 months after the beginning of the 
war – status quo and outlook»; 

- Сприяли участі 17 експортерів органічної 
продукції з України у виставці в рамках 
співпраці з німецьким Центром підтримки 
імпорту (англ. Import Promotion Desk) 
щодо стимулювання експорту органічної 
продукції з України в ЄС; 

- Провели ряд двосторонніх зустрічей  
- Організували та провели інтерв’ю для 

медіа.  

 

 

 
13 Електронна версія каталогу розміщена за посиланням https://drive.google.com/file/d/1mxgDmVsc-
XzJLbfkCUwMCc7NKNuF8cnQ/view.  

https://www.youtube.com/watch?v=_Zu0Pgt6Ux8
https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/organic_catalogue_2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mxgDmVsc-XzJLbfkCUwMCc7NKNuF8cnQ/view
https://drive.google.com/file/d/1mxgDmVsc-XzJLbfkCUwMCc7NKNuF8cnQ/view


 

  

 

РІЧНИЙ ЗВІТ 2022 

 

14 

 

Онлайн-конференція «Органічний день в Україні», 23 вересня 2022 р.  

23 вересня Україна разом із країнами ЄС святкувала Органічний день, започаткований в 2021 році трьома 
інституціями: Європейський Парламент, Європейська Рада та Європейська Комісія. 

Понад 250 учасників із 16 країн (зокрема, з України, Швейцарії, Сполученого Королівства, ОАЕ, Франції, 

Німеччини, Італії, Нідерландів, Данії) приєдналися до конференції «Органічний день в Україні», яку 
організували Мінагрополітики, ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» і об’єднання «Органічна 
ініціатива». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-захід «Organic Export Days 2022 – Ukraine, Albania, Serbia», 22 листопада – 2 грудня 2022 р. 

Organic Export Days – це масштабний інформаційний захід зі встановлення ділових зв’язків, що проводився вже 
вдруге. Мета заходу – розвиток бізнесу експортерів органічної продукції через B2B-зустрічі на платформі 
B2Match.  

В офіційному відкритті Organic Export Days 2022 – Ukraine, Albania, Serbia, яке відвідало близько 60 
учасників, взяли участь представники органів державної влади, місцеві та міжнародні експерти з України, 

Албанії і Сербії. Загалом у міжнародному онлайн заході Organic Export Days 2022 – Ukraine, Albania, Serbia  

взяли участь близько 140 учасників з 3 країн. 

Представники Органічної ініціативи долучились до організації заходу, а також виступили з презентацією щодо 
поточного стану експорту в умовах війни за 10 місяців 2022 року. 
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3. Робочі групи Органічної ініціативи  
 

Як зазначено вище, діяльність Органічної ініціативи ведеться робочими групами за чотирма напрямками, які 
вирішено було залишити без змін й після повномасштабного вторгнення: 

1. Підвищення попиту на органічну продукцію в Україні  
2. Політичний діалог 
3. Органічне харчування в школах і садочках 
4. Розвиток органічного ринку (див. Розділ 2 цього звіту) 

 

Детальний огляд в рамках робочої групи «Розвиток органічного ринку» подано в розділі 2 цього звіту, оскільки 
підтримка органічного внутрішнього ринку та експорту в умовах війни стали головними завданнями всього 
об’єднання. Детальніше про діяльність за іншими напрямками протягом 2022 року в описі нижче. 

3.1. Робоча група «Підвищення попиту на органічну 
продукцію в Україні» 

Учасники робочої групи:  

● Юлія Ворощук, віце-президент громадської спілки «Органічна Україна» 
● Олена Дейнеко, керівник навчального проєкту «Органік Бізнес-школа» 
● Олександр Приходько, менеджер з розвитку аграрних ринків Проєкту USAID «AGRO» 
● Наталія Чоловська, президент Львівської міської громадської організації (ЛМГО) «Екотерра» 

 

На початку 2022 року планувалось запустити другий етап кампанії з просування органічних сертифікованих 
харчових продуктів із залученням лідерів думок та самих виробників. Проте з початком повномасштабного 
вторгнення ця діяльність була зупинена. Протягом року Органічна ініціатива зосередилась на підтримці 
органічних операторів через грантову програму «Підтримка органічного сектору в Україні».  

В той же час, для вирішення комунікаційних задач, було вирішено створити офіційний сайт  Органічної 
ініціативи https://organicinitiative.org.ua українською та англійською мовами, який було запущено вже у липні 
2022 року. 

Упродовж року робота була також 
направлена на підтримку комунікації 
про сектор як всередині країни, так і за 
її межами, в тому числі для залучення 
нових партнерів для грантової 
програми. Але важливим було 
показати всьому світу, що українські 
органічні виробники продовжують 
працювати, не зважаючи на всі 
обставини та перепони. 

https://organicinitiative.org.ua/
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Тому окрім сайту було розроблено інформаційні матеріали: листівки та інфографіки за результатами опитувань, 
оприлюднено відкриті звернення та прес-релізи. Відбувалася постійна комунікація з українськими та 
зарубіжними ЗМІ. Оновлення планів щодо запуску повноцінної кампанії з подальшого просування органічної 
продукції на внутрішньому ринку можливе після завершення військових дій та нового аналізу ринку.  

3.2. Робоча група «Політичний діалог» 
 

Учасники робочої групи:  

● Катерина Шор, менеджер проєктів МБО «Інформаційний центр «Зелене досьє»; вебпортал 
OrganicInfo.ua 

● Сергій Галашевський, директор органу сертифікації ТОВ «Органік Стандарт» 
 

В другій половині 2021 року групою було проведено аналіз законодавства на предмет виявлення прогалин та 
проблемних питань, а на початок 2022 року була запланована робота із вдосконалення законодавства в частині 
формування переліку дозволених речовин в органічному виробництві.  

Протягом січня-лютого 2022 року тривало експерте вивчення законодавства ЄС на предмет формування 
переліку та планувалось запустити опитування виробників дозволених речовин в органічному сільському 
господарстві. На превеликий жаль, ця діяльність була зупинена. 

Водночас, діяльність робочої групи продовжується протягом всього року. Представники Органічної ініціативи 
Сергій Галашевський (ТОВ «Органік Стандарт») та Катерина Шор (МБО «ІЦ «Зелене досьє») взяли участь у понад 
35 засіданнях робочої групи з питань розвитку сфери органічного виробництва при Мінагрополітики протягом 
року.  

В травні 2022 року Верховна Рада України ухвалила зміни до перехідних положень Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», які передбачають: 

- Продовження терміну реалізації органічної продукції з іноземними сертифікатами для українських 
виробників ще на два роки – до 1 липня 2024 року; 

- Створення можливості для українських виробників, які виробляють органічну продукцію за іноземними 
стандартами, отримувати державну підтримку, звісно, якщо така буде передбачена державою на 2022-
2023 роки; 

- Можливість скоротити тривалість перехідного періоду при переході на українські стандарти 
органічного виробництва для операторів органічного ринку, якщо вони сертифікуються в рамках 
одного і того органу сертифікації. 

А вже з червня 2022 року почалась активна робота над приведенням у відповідність українського 
законодавства до нового Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/84814 про органічне 
виробництво й маркування органічних продуктів, що введений в дію з 1 січня 2022 року. Робота триває. 

 
14 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
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3.3. Робоча група «Органічне харчування в школах і 
садочках» 

 

Учасники робочої групи:  

● Олексій Качковський, директор ТОВ "НВО «Інститут органічного виробництва»" 
● Наталія Чоловська, президент ЛМГО «Екотерра» 

 

У межах ініціативи Олени Зеленської у 2021 році підписано Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з 
метою реалізації комунікаційної кампанії здорового харчування в рамках реформування системи шкільного 
харчування. Документ підписали ЮНІСЕФ, Посольство Швейцарської Конфедерації, Міністерство освіти і науки 
та перша леді України. 

До реалізації заходів в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою 
вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP) було залучено представників Органічної 
ініціативи. Упродовж 2021 року робоча група провела аналіз поточної ситуації із впровадженням органічних 
продуктів у державних навчальних та виховних дитячих закладах України та працювала над збільшенням рівня 
обізнаності щодо використання органічних продуктів в публічних закупівлях.  

У 2021 році було напрацьовано низку інформаційних матеріалів про успішний міжнародний досвід введення 
органічних продуктів у громадське харчування, зокрема у заклади освіти15, з метою підвищення рівня 
обізнаності про споживання органічних продуктів в рамках комунікаційної кампанії щодо реформи шкільного 
харчування в Україні. Також, у жовтні 2022 року тему споживання органічних продуктів у форматі статей було 
інтегровано до порталу znaimo.gov.ua16. 

22 лютого 2022 року були опубліковані результати Дослідження поточної ситуації із публічними закупівлями 
харчових продуктів для шкіл/ дитячих садочків (SWOT-аналіз) задля введення органічних харчових продуктів у 
меню шкіл/ дитячих садочків України17. 

 
15 https://qftp.org/uspishnyj-mizhnarodnyj-dosvid-vvedennia-orhanichnykh-produktiv-u-hromadske-kharchuvannia/  

16 https://qftp.org/pro-orhanik-na-portali-znaimo/  

17 Дослідження: https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Doslidzhennia_Orhanichni-produkty-
dlia-shkil-ta-sadochkiv-2021_.pdf.  

https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Doslidzhennia_Orhanichni-produkty-dlia-shkil-ta-sadochkiv-2021_.pdf
https://qftp.org/uspishnyj-mizhnarodnyj-dosvid-vvedennia-orhanichnykh-produktiv-u-hromadske-kharchuvannia/
https://qftp.org/pro-orhanik-na-portali-znaimo/
https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Doslidzhennia_Orhanichni-produkty-dlia-shkil-ta-sadochkiv-2021_.pdf
https://organicinitiative.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Doslidzhennia_Orhanichni-produkty-dlia-shkil-ta-sadochkiv-2021_.pdf
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Діяльність робочої групи була дещо змінена в умовах війни, але робота продовжилась. 

24 вересня 2022 року Програма розвитку 
ООН в Україні спільно з популярним 
українським шеф-кухарем Євгеном 
Клопотенком18 та простором міського 
садівництва та городництва у Львові 
«Розсадник» провели зустріч «Їжа, що 
згуртовує»19, участь в якій взяла також 
Наталя Чоловська, директор ЛМГО 
«Екотерра». 

Метою зустрічі було обговорення розвитку 
міських ініціатив щодо забезпечення 
продовольства на локальному рівні.  

Завдяки участі у події досягнуто попередніх 
домовленостей про співпрацю із впливовим 
кулінарним інфлюенсером Євгеном 
Клопотенко щодо популяризації органічних 
харчових продуктів.  

19 грудня 2022 року відбулась чергова робоча зустріч «Реформа шкільного харчування: підсумки року та план 
діяльності на 2023 р.»20 в рамках реалізації меморандуму. Метою зустрічі було обговорення статусу завдань, 
підбиття підсумків року та обговорення перспектив роботи на 2023 рік.  

Важливо, що робота в цьому напрямку велась не тільки всередині України. 5 серпня 2022 року Олена Дейнеко, 
координатор Органічної ініціативи, на запрошення провідної організації органічного ринку Польщі Польської 
екологічної асоціації (Stowarzyszenie Polska Ekologia), взяла участь в засіданні комісії Сейму Польщі щодо 
впровадження органічного харчування в школах Польщі, що стало першим кроком у майбутньому партнерстві з 
польськими колегами в царині впровадження органічного харчування в школи і садочки в Україні. Згідно з 
попередніми домовленостями, Stowarzyszenie Polska Ekologia та обʼєднання «Органічна ініціатива» домовилися 
про подальшу співпрацю в цій галузі.  

 

 

 
18 Один із ініціаторів внесення борщу до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, співзасновник 
ресторану «100 років тому вперед» та мережі «Інші». 
19 Повний запис заходу: https://fb.watch/hHL0uroQww. 
20 Програма зустрічі: https://docs.google.com/document/d/1aKmqJzk-UriyqMEEnOKWDY-V3utUMaTC/edit.  

 

Фото зі фб сторінки організаторів заходу 

https://fb.watch/hHL0uroQww/
https://docs.google.com/document/d/1aKmqJzk-UriyqMEEnOKWDY-V3utUMaTC/edit

