
(раніше Export Trading 
Group) входить в список 
топ –  3 українських  
експортерів  лікарських 
рослин



Наші клієнти – це більш ніж 
50 компаній з фармацевтичної, 
парфумерної, харчової галузі, 
а також трейдингових 
компаній, з 16 країн світу. 

Наші ключові товари – це 
шипшина, горобина, бузина, 
аронія та інші

Ми співпрацюємо з більш ніж
100 фітофермерами і заготівельниками
з усіх регіонів України



Наша ціль – зробити Україну 
найбільшим експортером 
лікарських рослин в світі 



Україна може експортувати
лікарських рослин на

5 млрд ₴
щорічно

А експортує тільки
на 500 млн ₴



Як ми 
реалізуємо 
нашу ціль?

Збільшуємо сировинну базу України через 
проект “Розквіт”. На сьогодні до проекту 
долучено 109 фермерів, що засадили близько 
150 га землі

Розвиваємо мережу пунктів заготівлі по 
Україні, які мають займатися збором, сушінням 
та попередньою підготовкою дикорослих 
лікарських рослин та ягід до продажу

Як це вплине 
на вашу 
громаду?

Мешканці населених пунктів, не будуть 
виїзжджати закордон, адже у них буде 
можливість заробляти ті самі гроші на своїй 
землі

Якщо є люди, то і є з ким край боронити 
(розвиток населених пунктів)

Притік коштів і інвестицій у вашу громаду



ми бачимо перспективу нашої 
співпраці в таких напрямках

Саме тому



Створення пунктів заготівлі у 
ваших населених пунктах

Пункт заготівлі – це малий бізнес, що 
організовує збір лікарських рослин в 
лісах чи полях поблизу вашого регіону 
та за можливості висушує їх

Наші клієнти – це більш ніж 
50 компаній з фармацевтичної, 
парфумерної, харчової галузі, 
а також трейдингових 
компаній, з 16 країн світу. 

Наші ключові товари – це 
шипшина, горобина, бузина, 
аронія та інші



Ми бачимо кілька варіантів в організації таких пунктів:

Ми відкриваємо цей пункт, повністю інвестуючи в нього та наймаючи довірену 
особу з вашого населеного пункту туди як працівника 

Ми допомагаємо відкрити цей пункт місцевому підприємцю, який 
зацікавлений в додатковому заробітку та готовий інвестувати туди певні 
кошти. З нашої сторони – повний інформаційний супровід та гарантія збуту.

Ми відкриваємо пункт на спільних інвестиціях (частина від нас, частина від 
місцевого підприємця).



В будь-якому випадку 

наявність пункту заготівлі в  
- громаді означає великий
притік робочих місць

(мешканці сіл можуть власними силами збирати 
лікарські рослини – за нашою інформаційною 
підтримкою – та здавати їх в такому пункті – оплата 
варіюється від 400 і до 1000 грн в день).



Розробка Атласу дикоросів 
спільно з громадами

Атлас дикоросів – це карта, на якій 
відзначені місця поширення тієї чи 
іншої культури на великих площах

Розробка такого атласу допоможе 
поширити культуру збору лікарських 
рослин в Україні та збільшити роль 
нашої країни на цьому ринку, тому ми 
готові добре платити за інформацію 
про такі ділянки.



Засадження вільних 
земель лікарськими 
рослинами
Ми надаємо повний супровід в процесі 
вибору культур, підготовки земель, 
засадження, збору та зберігання сировини. 

А також гарантуємо збут сировини за 
ринковими цінами. Рентабельність 
вирощування лікарських рослин варіюється 
від 29% до 122%.



Створення пунктів заготівлі у 
ваших населених пунктах

Пункт заготівлі – це малий бізнес, що 
організовує збір лікарських рослин в 
лісах чи полях поблизу вашого регіону 
та за можливості висушує їх

створити 20 000 робочих місць з 

фрічно;

одатків щорічно.

Агенція інвестиційного розвитку 
громад і територій

068 011 49 22 (Viber) 
agritotg@gmail.com
https-www-agrit-biz Костянтин Орловський Амбасадор проекту 

"Лікарські трави"

Розквітаймо
разом!


	Без назви



