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Роздрібні точки (магазини, інтернет-магазини)  Мережі маркетів 

 Органік Ера 
магазин органічних та натуральних продуктів 
харчування  
 

www.organicera.com.ua 
 

вул. Старовокзальна, 24, м. Київ 
+38 (044) 362-15-97 

 

 

Good Wine 
деякі органічні продукти та вина 
 

www.goodwine.com.ua 
 

вул. Мечникова, 9, м. Київ 
+38 (044) 491-10-75 

 Натур бутік  
магазин натуральної та органічної продукції  
 

www.natur-boutique.ua 
 

 продукти харчування  
 косметика 
 товари для дому  

 

вул. Кіквідзе, 6, м. Київ // +38 (044) 285-51-25 
вул. Верхній Вал, 50, м. Київ //  +38 (044) 425-25-98 
вул. Велика Житомирська, 40, м. Київ // +38 (044) 
238-63-65 

  Сільпо  
деякі вітчизняні та імпортні органічні 
продукти та вина 
 

www.silpo.ua/ua/about/adresses 
 

0 800 301 707 

 Терра Органіка  
продаж натуральних, органічних продуктів, засоби 
для дому 
 

www.terraorganica.com.ua 
 

пр. Перемоги, 66, м. Київ  
+38 (067) 506-39-02 

 

 

Delight 
деякі органічні продукти 
 

www.delight-ukraine.com 
 

бульвар Лесі Українки, 5, м. Київ 
+38 (044) 536-99-03 

 Еко-Шик 
магазин органічних та натуральних продуктів 
 

www.ecochic.com.ua 
 

 продаж та доставка 
 консультації дієтолога 

 

пл. Бесарабська, 2, м. Київ 

вул. Героїв Сталінграду, 8, корпус 8, м. Київ 
+38 (044) 360-25-67 
 

ecochic@ukr.net 

  Billa  
деякі вітчизняні та імпортні органічні 
продукти та вина 
 

www.billa.ua 
 

+38 (044) 490-24-44 

http://www.organicera.com.ua/
http://www.goodwine.com.ua/
http://www.silpo.ua/ua/about/adresses
http://www.terraorganica.com.ua/
http://www.delight-ukraine.com/
http://www.ecochic.com.ua/
mailto:ecochic@ukr.net
http://www.billa.ua/
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 eco club 
магазин корисних продуктів 
 

www.ecoclub.in.ua 
 

+38 (050) 675-30-36 
 

info@ecoclub.in.ua 

 

 

METRO 
деякі органічні продукти та вина 
 

www-
p.metro.ua/public/ua_ua/torgovi_tsentr
y 
0 800 501 401 

 

Пареко 
органічні продукти з Франції 
 

www.pareco.in.ua 
 

вул. Ігорівська, 5, оф. 5, м. Київ, 04070 
+38 (044) 222-86-66 
 

sales@pareco.in.ua 

 

 

Чумацький шлях  
деякі органічні продукти та вина 
 

www.shlyah.kiev.ua 
 

+38 (044) 246-16-82 

 

Leto 
органічне кафе та магазин органічних продуктів 
 

www.ecocafe.com.ua  
 

вул. Велика Васильківська, 56, м. Київ 
+38 (044) 287-10-73 

  Фуршет  
деякі органічні продукти 
 

www.furshet.ua/company/geography 
 
0 800 020 14 00 

 

Комора 
інтернет-магазин здорового харчування 
 

www.e-komora.com.ua 
 

вул. Васильківська, 55, м. Київ 
+38 (044) 332-10-76, +38 (067) 903-53-80 
 

info@komora.com.ua 

 

 

МегаМаркет  
деякі органічні продукти 
 

www.megamarket.ua /our_stores 
 

+38 (044) 531-39-17 

 

Здорові продукти 
 

www.zdorovi-produkty.com.ua 
 

Харківське шосе, 144 б, м. Київ, 02091 
+38 (044) 223 01 36  
 info@zdorovi-produkty.com.ua 

 

 

Велика кишеня 
деякі органічні продукти 
 

www.kishenya.com.ua/uk/kiev/-shop-
map 
 

0 800 50 15 05 

http://www.ecoclub.in.ua/
mailto:velichko@ecoclub.in.ua
http://www-p.metro.ua/public/ua_ua/torgovi_tsentry
http://www-p.metro.ua/public/ua_ua/torgovi_tsentry
http://www-p.metro.ua/public/ua_ua/torgovi_tsentry
http://www.pareco.in.ua/
mailto:sales@pareco.in.ua
http://www.shlyah.kiev.ua/
http://www.ecocafe.com.ua/
http://www.furshet.ua/company/geography/
http://www.e-komora.com.ua/
mailto:info@komora.com.ua
http://www.megamarket.ua/
http://www.zdorovi-produkty.com.ua/
mailto:info@zdorovi-produkty.com.ua
http://www.kishenya.com.ua/uk/kiev/-shop-map/
http://www.kishenya.com.ua/uk/kiev/-shop-map/
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 bebio 
магазин органічних продуктів 
 

www.bebio.com.ua 
 

вул. Княжий Затон, 4, м. Київ  
+38 (044) 257-36-81, +38 (067) 443-46-45 
 

вул. Гординського, 24-А, м. Біла Церква 
+30 (045) 639-12-22, +38 (067) 443-45-95 
 

vgimextrade@gmail.com 

  Наш край  
деякі органічні продукти 
 

www.nashkraj.ua 
 

0 800 501 41 80 

 

Organic Life 
магазин органічних, натуральних продуктів і товарів 
для дому  
 

www.organic-life.kiev.ua  
 

вул. Бальзака, 2а, м. Київ, ТЦ «Глобал UA» 
+38 (044) 537-18-53, +38 (067) 991-86-60 
 

organic@avto-ua.com.ua 

 

 

Fozzy  
деякі органічні продукти 
 

www.fozzyshop.com/ukr 
 
0 800 30 01 68 

 

OcaOrganic 
магазин натуральних та органічних продуктів 
 

www.osaorganic.com.ua 
 

м. Херсон 
+38 (066) 667-45-61 
 

ekosojuz@gmail.com 

 

 

Еко-маркет  
деякі органічні продукти 
 

www.eko.com.ua 
 

0 800 50 20 55 

 organic svit 
 

www.organic-svit.dp.ua 
 

м. Дніпропетровськ 
+38 (096) 360-75-23, +38 (095) 062-38-52, +38 
(056) 734 23 85 
 

svit-organic@ukr.net 

  Таврия В  
деякі органічні продукти 
 

www.tavriav.ua/about/chain 
 

0 800 50 00 40  

http://www.bebio.com.ua/
http://www.nashkraj.ua/
http://www.fozzyshop.com/ukr
http://www.osaorganic.com.ua/
mailto:ekosojuz@gmail.com
http://www.eko.com.ua/
http://www.organic-svit.dp.ua/
mailto:svit-organic@ukr.net
http://www.tavriav.ua/about/chain
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Органік Центр  
 

www.organic.dp.ua 
 

вул. Болгарська, 1, м. Дніпропетровськ 
+38 (066) 126-82-00 
 

info@organic.dp.ua 

  Novus  
деякі органічні продукти 
 

www.novus.com.ua/shops 
 

0 800 60 17 29  

 ecomag 
магазин органічних, натуральних продуктів і товарів 
для дому  
 

www.ecomag.in.ua  
 

+38 (067) 954-12-04, +38 (067) 633-57-74, +38 
(056) 788-17-74,  
+38 (093) 453-68-35 
 

office@ecomag.in.ua 

  Караван  
деякі органічні продукти 
 

www.kiev.karavan.com.ua 
 

вул. Лугова, 12, м. Київ 
+38 (044) 461-82-06  

 

Органік supermarket 
магазин органічних, натуральних продуктів і товарів 
для дому  
 

www.organic-supermarket.kiev.ua 
 

вул. Попудренка, 52, м. Київ 
+38 (044) 586-43-85 

  Амстор  
деякі органічні продукти 
 

www.amstor.ua/magaziny 
 

0 800 30 37 77 

 Organic Only 
магазин органічних, натуральних продуктів і товарів 
для дому  
 

www.organic-only.com.ua  
 

пр. Героїв Сталінграду, 6, корп.7, м. Київ 
+38 (093) 443-27-39  
 

shop@organic-only.com.ua 

 

 

Гойда 
Інтернет-магазин органічних, 
натуральних продуктів і товарів для 
дому 
 

http://goida.ua 

 
+38(044) 503-38-83 
goida@goida.ua 

http://www.organic.dp.ua/
http://www.novus.com.ua/shops
mailto:office@ecomag.in.ua
http://www.kiev.karavan.com.ua/
http://www.amstor.ua/magaziny
mailto:shop@organic-only.com.ua
http://goida.com.ua/
http://goida.com.ua/
http://goida.com.ua/
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Органік-Іф 
магазин органічних, натуральних продуктів і товарів 
для дому  
 

www.organic.if.ua  
 

+38 (050) 338-53-24, +38 (096) 278-14-37  
 

organic.if@meta.ua 

   

 Еко дім 
магазин натуральних та органічних продуктів 
 

вул. Карла Маркса, 18/14, м. Кіровоград 
+38 (050) 540-47-42 

   

 EcoTatko 
 

www.ecotatko.lviv.ua 
 

м. Львів 
+38 (050) 728-77-87 
 

mail@ecotatco.lviv.ua 

   

 

mailto:organic.if@meta.ua
http://www.ecotatko.lviv.ua/
mailto:mail@ecotatco.lviv.ua

