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Медіа-підтримка
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«Органічне виробництво –
пріоритетний напрямок аграрного
сектору України»
в рамках Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016»
та Спеціалізованої виставки «ORGANIC-2016»

08 червня 2016 р.
Національний комплекс «Експоцентр України»
(м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1)
павільйон 7, зал 1
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Кутовий Тарас Вікторович,
Міністр

Привітальне слово

Київська обласна державна адміністрація
Мельничук Максим Дмитрович,
Голова

Привітальне слово

Верховна Рада України		
Івченко Вадим Євгенович,
Народний депутат України,
Заступник Голови Комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин

Привітальне слово

Федерація органічного руху України
Милованов Євген Володимирович,
Голова Правління

Значення та місце української
органічної продукції в Україні та
на світовому ринку

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
Лапа Володимир Іванович,
Голова

Державний контроль органічного
виробництва: цілі та задачі

Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Топчій Володимир Миколайович,
директор Департаменту землеробства та
технічної політики в АПК

Державна політика щодо
розвитку органічного сектору в
Україні

Проект «Розвиток органічного ринку
в Україні», Дослідний інститут органічного
сільського господарства
(FiBL, Швейцарія)
Прокопчук Наталія Олександрівна,
менеджер проекту

Головні акценти задля розвитку
органічного ринку в Україні

ТОВ «Агрофірма «Поле» (Черкаська обл.)
Томенко Іван Миколайович,
директор

Органічне просо: виробництво,
переробка та ефективний
експорт

ДП «Дослідне господарство
«Сквирське» Інституту агроекології і
природокористування НААН України
Вдовиченко Андрій Васильович,
директор

Відпрацювання органічних
технологій на полях державного
підприємства

Полтавська обласна державна адміністрація
Фролов Сергій Олександрович,
директор Департаменту агропромислового
розвитку

Полтавські ініціативи щодо
розвитку органічного
виробництва

Львівська обласна державна адміністрація
Гончаренко Людмила Вікторівна,
заступник директора Департаменту
агропромислового розвитку

Досвід Львівщини щодо
регіональної підтримки
органічних виробників

СОК «Київський»,
Фруктово-ягідна компанія «Small Fruit»
Шубрат Олег Віталійович,
співзасновник

Кооперативний досвід при
органічному виробництві
плодово-ягідної продукції

Житомирський національний
агроекологічний університет
Скидан Олег Васильович,
ректор

Формування системи підготовки
кадрів для органічного
агровиробництва

Спілка виробників органічних
сертифікованих продуктів
«Органічна Україна»
Березовська Олена Михайлівна,
Голова Правління

Участь громадськості у
формуванні вітчизняного
законодавства у сфері
органічного виробництва

ТОВ «Органік Мілк» (Житомирська обл.)
Стретович Олена Олександрівна,
директор

Органічні молочні продукти:
від лану до столу

ТОВ «Органік Стандарт»		
Галашевський Сергій Олександрович,
директор

Порядок органічної сертифікації
та актуальні питання
вдосконалення органічного
законодавства

Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН»
Корсун Світлана Георгіївна,
завідувач відділу

Умови розвитку
органічного виробництва
сільськогосподарської продукції
в межах територій сільських
населених пунктів

Ринок «Столичний»
Забєлін Вячеслав Володимирович,
директор

Ринок «Столичний» як
платформа для оптової та
роздрібної торгівлі органічною
продукцією

Відповіді на питання, дискусії, обговорення актуальних питань щодо розвитку
органічного сектору України
Більше можна дізнатися
у Федерації органічного руху України:
тел. +38044-425-55-25, факс +38044-425-45-90, uaf@organic.com.ua
www.organic.com.ua www.organic.ua www.organicweek.in.ua

