
Програма круглого столу 

«Продовольча безпека та безпека продовольства – органічний вектор» 
в рамках Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2015»  

та спеціалізованої виставки «ORGANIC-2015» 

04 червня 2015 р.  

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ)  

(м Київ, проспект Академіка Глушкова, 1), павільйон 1, зал 1 

Час проведення: 10.00-13.00 год. 

Організатори: Міністерство аграрної політики та продовольства України,  

Федерація органічного руху України  

у рамках Проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», що впроваджується  

Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія)  

за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації та 

Проекту USAID Агроінвест 

10.00-10.15 Реєстрація учасників 

10.15-10.25 Міністерство агарної 

політики та 

продовольства 

України 

 

Краснопольський 

Ярослав 

Васильович, 

перший заступник 

Міністра 

Привітальне слово 

Стан розвитку органічного 

ринку в Україні  

10.25-10.40 Проект «Розвиток 

органічного ринку в 

Україні», Дослідний 

інститут 

органічного 

сільського 

господарства 

(FiBL, Швейцарія)  
 

Прокопчук 

Наталя 

Олександрівна, 

менеджер 

Привітальне слово 

Підтримка органічного 

сектора України Проектом 

«Розвиток органічного 

ринку в Україні» 

10.40-10.50 Проект USAID 

АгроІнвест 

 

Блайх Ерік, 

керівник Проекту 

 

Привітальне слово 

Проект АгроІнвест та 

підтримка органічного 

сектору в Україні 

10.50-11.05 Федерація 

органічного руху 

України 

 

Милованов 

Євген 

Володимирович, 

к.е.н. Голова 

Правління 

Перспективи органічного 

ринку в Україні та світі 

11.05-11.20 Міністерство агарної 

політики та 

продовольства 

України 

 

Рудюк Анатолій 

Миколайович, 

начальник відділу 

землеробства та 

меліорації  

Департаменту 

землеробства та 

технічної політики 

в АПК 

Законодавство щодо 

регулювання органічного 

сектору в Україні  



11.20-11.35 ФГ «Дона О.П.» 

(Вінницька обл.) 

 

Дон Олексій 

Пилипович, 

директор  

Особливості вирощування 

органічної сої: практичні 

рекомендації 

11.35-11.50 ТОВ «Полісся-

Інвест» 

(Житомирська  обл.) 

 

Білицький 

Андрій 

Васильович, 

директор 

Приклад успішного 

ведення сертифікованого 

органічного тваринництва 

у поєднанні з 

рослинництвом 

11.50-12.05 ТОВ «Центр 

Біотехніка» 

(Одеська обл.) 

 

Тетерук Микола 

Петрович, 

комерційний 

директор 

Використання біологічних 

засобів захисту рослин в 

органічному землеробстві 

 

12.05-12.20 ТОВ «Органік 

Стандарт» 

 

 

Галашевський 

Сергій 

Олександрович, 

директор 

 

Актуальні питання 

сертифікаційної діяльності 

в органічному секторі 

12.20-12.35 ТОВ «Органік Мілк» 

(Житомирська обл.) 

 

Стретович Олена 

Олександрівна, 

директор 

Налагодження молочної 

переробки в органічному 

секторі: реалії та 

перспективи 

12.35-12.50 ТОВ «Фруктовий 

світ», ТОВ 

«Компанія 

«Агролідер» 

(Хмельницька обл.) 

 

Макуріна 

Наталія, 

комерційний 

директор 

Досвід експорту органічних 

продуктів 

12.50-13.00 Відповіді на питання, дискусії, обговорення актуальних питань щодо розвитку 

органічного ринку України 

 

               ЗА ПІДТРИМКИ: 

 

 

 

 

 

 

Більше можна дізнатись в Федерації органічного руху України: тел. +38044-425-55-25,  

факс +38044-425-45-90,  сайти: www.organic.com.ua    www.organic.ua   www.organicweek.in.ua   

http://www.organic.com.ua/
http://www.organic.ua/
http://www.organicweek.in.ua/

