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Програма
XII «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ОРГАНІЧНА УКРАЇНА.
ЧЕРКАСИ»
16 травня 2019 року
Адреса:м.Черкаси, вул.Смілянська, 131/1, каб 227
Модератор: Олена Березовська, президент ГС «Органічна Україна»

09:30 – 10:00 – Реєстрація та вітальна кава
10:00 – 10:30 – ВІДКРИТТЯ ТА ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Ігор Колодка, начальник управління агропромислового розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації
Олена Березовська, президент Спілки виробників органічних сертифікованих продуктів
«Органічна Україна»
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
10:30 – 11:20 – Стан розвитку та можливості для органічного виробництва у Черкаській
області. Органічне виробництво як пріоритет розвитку аграрного сектору
економіки України. Аналітика експорту та головні вектори для внутрішнього
органічного ринку. Олена Березовська, президент ГС «Органічна Україна»
11:20 – 11:40 – Експорт органічної сировини з України – конкретний попит і можливості
від органічного трейдера. Наталія Гайдай, менеджер зовнішньоекономічної
діяльності ТОВ «Агрофірма «Поле»
11:40 – 12:00 – Тенденції споживання органічної продукції харчування в Черкасах. Віталій
Бєлоусов, засновник та директор навчального центру «Сертифікант»
12:00 – 12:30 – кава-пауза
ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

12:30 – 12:45 – Як підвищити урожайність зернових та бобових і зберегти землю для
наступних поколінь. Сергій Кіслов, менеджер з продажу ТОВ «НВП «5 елемент»
12:45 – 13:00 – Органічне садівництво: технологія та економіка. Віталій Логов, керівник
ТОВ «Органік Синтез»
13:00 – 13:15 – Органічні ягоди – роль технологічної карти і системності. Профілактика –
це не пропозиція, це єдина можливість. Володимир Сіленко, провідний фахівець
ТОВ «ТД «БТУ-Центр», кандидат сільськогосподарських наук
13:15 – 13:30 – Біологічні методи по захисту від шкідників, мишоподібних гризунів та
хвороб. Петро Халимоник, перший заступник Генерального директора ТОВ
«Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин»
13:30 – 13:45 – Передові досягнення світової мікробіології у системах органічного
землеробства. Павло Волинець, головний агроном ТОВ «Агрітема»
13:45 – 14:00 – Нішеві культури в органічному виробництві. Дмитро Соломаха, заступник
директора з питань закупівель ТОВ «Агрофірма «Поле»
14:00 – 14:15 – Особливості органічного бджільництва. Олександр Гера,
сертифікації ТОВ «Органік стандарт»

фахівець з

14:15 – 14:25 – Законодавчі аспекти в діяльності операторів ринку харчових продуктів та
сертифікація системи менеджменту. Віталій Бєлоусов, засновник та директор
навчального центру «Сертифікант»
14:25 – 14:40 – Методологія сертифікації для успішного органічного виробництва. Олена
Ракова, виконавчий директор ГС «Органічна Україна»
14:40 – 15:00 – Підведення підсумків. Вільне спілкування.

