
Заготівля лікарських рослин
як спосіб розвитку громад



Наталія  

Шевчук

Менеджер  

проекту Розквіт 

Агро

Лікарські рослини як
прибутковий бізнес в Україні

Катерина

Іваночко

Менеджер  

проекту Розквіт

Пункти заготівлі



Команда 40  

людей

більше 50

клієнтів з 

15  країн

3 місце  

серед  

експортерів

Що ми осягнули за 3 роки?



Ринок лікарських рослин у  
світі більше 70 млрд $, ріст -
8% щороку

Сфери застосування:
• харчова промисловість  

(чаї, соки, сиропи,  
солодощі та т.д.);

• корми для тварин;
• БАДи;
• косметика;
• фармація.



В 2020 році  

Україна  

експортувала  

лікарські  

рослини

на 500 млн грн



5 млрд грн

В 2026 році Україна буде

експортувати на 5 млрд грн
20 000 робочих місць

1,5 млрд грн

фонд заробітньої плати

Наші цілі





проект розвитку
фітофермерства в Україні

• підтримка і допомога в  
вирощуванні;

• забезпечення якісним  
посівним матеріалом;

• консультації;
• гарантії збуту товару за  

ринковими цінами;
• обмін досвідом між  

фермерами.



• Календула

• Мальва 

• Волошка

• Кропива

• Ехінацея

• Валеріана

• Алтея

• Розторопша



ВИБІР ПОЛЯ, ПІДБІР КУЛЬТУР

Не можна сіяти лікарських рослин по
неокультурених цілинних землях, ділянки
засмічені багаторічними бур’янами не придатні
для вирощування лікарських рослин.

• Механічний склад ґрунту:
• Вміст елементів живлення

• Кислотність
• Засоленість

• Глибина орного шару
• Рівень залягання підземних вод

• Забрудненість важкими металами та радіонуклідами



Висушування  

лікарської  

рослинної  

сировини  

природнім шляхом



Ще один напрям співпраці 

з нами!



Наша компанія експортує понад 60 

видів лікарських рослин, які ростуть 

просто довкола нас.

Серед них: шипшина, бузина, цвіт 

липи, кропива, хвощ, каштан, лист 

малини та інші.

Збір та заготівля 

дикорослих лікарських 

культур!



● Тисячі видів лікарських рослин 

ростуть в українських лісах, на 

полях та степах.

● Сотні людей в малих містах та 

селах не можуть знайти гідної 

роботи, недалеко від дому.

А що буде, якщо 

співставити ці два 

факти?



400 - 1200 грн
В середньому заробляє 

звичайний збирач лікарських 

рослин  за один день збору.

1000 - 2000 грн
Заробляє людина, що організовує збір 

лікарських рослин (умовно бригадир) 

за 1 день роботи бригади.

Власник 

пункту
На якому приймаються, зберігаються, а з 

часом сушаться/подрібнюються лікарські 

рослини заробляє ще більше.

Тому крім партнерів по вирощуванню, ми шукаємо теж людей, які 

зацікавлені в створенні такого пункту з прийому та заготівлі лікарських 

рослин.



З своєї сторони 
ми готові:

Зацікавило?

Заповніть анкету щоб отриматит
вичерпну інформацію, як 
розпочати успішний бізнес.
Амбасадор проекту – Костянтин 

Орловський, 0677765241

● Надавати повний 

інформаційний супровід 

● Забезпечити збут усієї 

заготовленої продукції за 

ринковими цінами

● Допомагати з 

облаштуванням пункту, 

сертифікацією, розвитком 

вашої власної справи.



Агенція інвестиційного розвитку 

громад і територій 

068 011 49 22 (Viber)

agritotg@gmail.com

https-www-agrit-biz

Амбасадор інвестиційного проекту 

«Квітучі інвестиції в лікарські трави»

Костянтин Орловський, 0677765241


