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Cемінар «Розвиток органічного виробництва в Україні: 
практичний досвід та здобутки» 

у рамках АГРО-2012 
 

Програма 
 

Дата проведення: 07 вересня 2012 року (п’ятниця), 14:00 – 16:00. 
Місце проведення: XXIV Міжнародна агропромислова виставка “АГРО-2012”, 
Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ), вул. Ак. Глушкова, 1, павільйон 2 

 
Цільова аудиторія: відвідувачі виставки “АГРО-2012”, керівники та спеціалісти 
сільськогосподарських підприємств та переробних підприємств, зацікавлених в 
органічному сільському господарстві, представники засобів масової інформації, інші 
зацікавлені особи. 
 
 

Час Тема виступу Доповідач 

13.30 
14.00 

Реєстрація учасників 

14.00 
14.20 

Привітальні слова 

Анатолій Рудюк, Начальник відділу 

загального землеробства 
Департаменту землеробства 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України 
 
Віктор Шуткевич, заступник 

директора Швейцарського бюро 
співробітництва в Україні1 

14.20 
14.30 

Що таке органічні продукти? 
Органічне сільськогосподарське 
виробництво в Україні 

Василь Пиндус, голова правління, 
Асоціація учасників органічного 
виробництва «БІОЛан Україна» 

14.30 
14.40 

Розвиток органічного ринку в світі та в 
Україні 

Євген Милованов, голова правління 

Федерації органічного руху України 

14.40 
14.50 

Сертифікація органічного виробництва в 
Україні 

Сергій Галашевський, директор  
сертифікаційного органу  
Органік Стандарт  

                                                             
1 Швейцарське бюро співробітництва в Україні проводить діяльність від імені двох державних відомств - 

Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який є частиною Міністерства економіки 

Швейцарії, та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), яка входить до складу Міністерства 

закордонних справ Швейцарії. 



14.50 
15:50 

Успішні бренди органічної сільськогосподарської продукції: історія 
створення, розвитку, успіху 

ТМ «Пан Еко» (органічні соки, сиропи, 
джеми, мед тощо) 

Андрій Коняшин,  
ТОВ «Украгрофін» 
 

Олексій Соломко,  

ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» 

ТМ «Жменька» (органічні крупи, борошно, 
цукор) 

ТМ «Етнопродукт» (органічні молочні та 
м’ясні продукти, мед) 

Олег Жуковський,  

група компаній «Етнопродукт» 

ТМ «Екород» (органічні крупи, борошно, 

мед, овочі) 
Андрій Олефіренко,  
ТОВ «Органік Оригінал» 

СПД Яблонська (органічні яйця) 
Тетяна Яблонська,  
СПД «Яблонська Т.В.» 

15.50 
16.00 

Підбиття підсумків Модератор 

 
Модератор – Сергій Галашевський, директор сертифікаційного органу Органік Стандарт 
 
 
Організаційний комітет: 
Сергій Галашевський, +380672326594, sg@organicstandard.com.ua 
Ольга Шевцова, +380635742421, os@organicstandard.com.ua 
Наталія Прокопчук, менеджер проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», FiBL,+380672326599, 
natalie.prokopchuk@fibl.org 
 
Семінар є безкоштовним і проводиться лише українською мовою. 

 

За фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації 

 

 

 

 


