
ДОВІДНИК
консультантів
з органічного 
виробництва

досвід
послуги
контакти

Орагнік Стандарт не несе відповідальність
за компетентність консультантів

та якість наданих ними послуг

Запрошуємо в Органік школу!
За додатковою інформацією

звертайтесь в Органік Стандарт.

З турботою про ваше
органічне виробництво від
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ORGANICCONSULTANT

БЕРЕЗОВСЬКА
Олена Михайлівна

посада:
президент громадської спілки 
органічних сертифікованих 
продуктів «органічна Україна».
Консультант з формування та 
розвитку органічного ринку 
України.
підприємець і інвестор ринку 
органічних продуктів. Експерт  
органічного ринку. 

+38 (067) 247 85 64

ob@organicukraine.org.ua

organicukraine.org.ua

м. Київ

робочі мови:
українська, російська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна
Європа

в органічномУ сЕКторі:
з 2009 року

сфЕра КомпЕтЕнції:
•  супровід до сертифікації відповідно вимог стандартів органіч-

ного виробництва
• органічна сертифікація
• маркетинг органічних продуктів
•  Залучення інвесторів та проектів підтримки сектору
•  Українське законодавство в сфері органічного виробництва
•  організація заходів щодо органічного виробництв
•  бізнес-освіта для підприємців та операторів органічного ринку

послУги:
Консультування та супровід  до сертифікації та протягом перехід-
ного періоду: (надання повного пакету матеріалів зі стандартами  
та особливостями органічного виробництва; координація ділового 
партнерства між зацікавленими сторонами;  безпосередня кон-
сультація та супровід для отримання сертифікату;  Упорядкування 
документації підприємств, що сертифікуються; підбір агро- кон-
сультантів для реалізації проектів; навчання персоналу підприєм-
ства методам органічного господарювання)
Професійна організація заходів на тему органічного виробництва: 
(міжнародні конгреси; регіональні форуми; галузеві конференції, 
семінари; тренінги та навчальні курси; дні органічного поля; круглі 
столи)
Бізнес тренінги: освіта для отримання стабільного прибутку в ор-
ганічному виробництві; успішне виробництво та вдалі продажі; 
Консалтинг та впровадження, супровід розвитку органічного біз-
несу.
Розробка інвестиційних механізмів.
Аудит господарства для оцінки його бізнес-можливостей та 
пошук прибуткової ніші, унікальної концепції – проект Organic 
Business School.
Залучення інвестицій та державних програм для підтримки та 
розвитку органічного виробництва: (фінансова та маркетингова 
оцінка  потужностей виробництва; пошук зацікавлених партнерів: 
інвестори, кредитори, гранти, проекти;  підготовка документальної 
бази безпосередньо для залучення інвестиції та державних про-
грам)

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:
супровід  до сертифікації, бізнес освіта, маркетинг, фінанси, інвес-
тиції, організація заходів

КліЄнти та досягнЕння:
• Координація роботи громадської спілки органічних сертифіко-

ваних виробників «органічна Україна»: консолідація органічного 
сектору для формування та розвитку органічного ринку.

• тренерська, консалтингова та управлінська діяльність в тренін-
гово-консалтинговій компанії Organic Business School.

• Запуск та супровід проекту Biologic.ua – першого в Україні тор-
гового майданчика, який пропонує повний спектр послуг для 
виробників та споживачів органічної продукції. 

інформація, викладена в цій публікації, отримана авторами від консультантів і ретельно переві-
рена фахівцями органік стандарт. 
видавець, автори та організації, які підтримали видання даної публікації, не несуть відповідаль-
ності щодо можливих наслідків.

 
видавець: тов «органік стандарт»
автори: сергій галашевський, тетяна сидорова
макет і друк: пп «арт оК»
тираж: 500 шт. 
видання: 2

дане видання висвітлює інформацію про основних консультантів з органічного виробництва.
дана публікація призначена для виробників органічної продукції, а також для широкого кола 
читачів, які цікавляться питаннями вирощування органічної продукції. 
даний перелік розповсюджується безкоштовно і може бути завантажений з веб-сайту органік 
стандарт www.organicstandard.com.ua.
розповсюдження та тиражування без письмового дозволу органік стандарт заборонено.
 
дана публікація розроблена за сприяння міжнародних проектів «Консолідація місцевих орга-
нічних сертифікаційних органів» та «розвиток органічного ринку в Україні», що впроваджуються 
дослідним інститутом органічного сільського господарства (FIBL, швейцарія) та за фінансової 
підтримки державного секретаріату швейцарії з Економічних питань SECO (www.seco.admin.ch).
 
Зміст цього документу є виключною відповідальністю авторів і ні за яких обставин не може 
розглядатися як офіційна позиція державного секретаріату швейцарії з економічних питань 
(SECO) та/або FiBL.

© тов «органік стандарт»
вул. велика васильківська, 38-б, офіс 20, м. Київ, 01004, Україна 
www.organicstandard.com.ua

м. Київ, 2017 р.
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БІКБАЄВ 
Іскандер Муратович

посада:
директор тов «сіб-агро»

+380 67 613 21 88

+380 612 95 20 97

Sib-Agro@bk.ru

м. Запоріжжя

робочі мови:
українська,
російська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2012 року

сфЕра КомпЕтЕнції:

• органічне рослинництво
• навчання персоналу;
• підбір засобів для живлення та захисту рослин;

послУги:

розробка і впровадження системи органічних технологій 
ведення сільського господарства на заміну інтенсивних 
технологій існуючих в підприємстві;
супровід підприємства в перехідний період, агрономія та 
економіка;
консалтингові послуги з оперативних питань, пов’язаних з 
органічним землеробством.
розробка стратегії розвитку підприємства;
допомога з реалізації продукції на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

розробка і впровадження технологічних карт, сівозміни, 
підбір техніки, з урахуванням особливостей підприємства;
розрахунок економіки підприємства на перехідний період;
підбір оптимальної системи живлення і системи захисту 
рослин;
навчання агрономів підприємства за передовими техно-
логіями органічного землеробства;
консультації по інфраструктурі та ведення діловодства в 
органічному землеробстві.

КліЄнти та досягнЕння:

впроваджені органічні технології на:

• фг «Київська русь», Харківська область;
• стов «токмачани», Запорізька область;
• ведемо супровід на стадії перехідного періоду:
• тов «лідер» Запорізька область;
• сХмп «арго» Запорізька область;
• тов «ольвія» Запорізька область;
• аф «Злагода» Запорізька область;
• агропромислова група «агротрейд».

посада:
начальник відділу  
лабораторних досліджень

+38 067 408 54 96

n.bykov@ukr.net

в органічномУ сЕКторі:
4 роки

сфЕра КомпЕтЕнції:

• оцінка грунту під органічне виробництво. 
• розробка арготехнологій під різні грунтово-кліматичні 

зони. 
• розробка та впровадження технологічних карт на ви-

робництво зернових, овочевих та ягідних культур. 
• підбір органічних добрив для різних культур.
• розробка системи удобрення під ягідні культури. 
• Консультація по  системи біологічного захисту. 
• розробка нових біоінсектицидів. 
• впровадження сидератної системи землеробства. 
• Консультація по виготовленню компосту для власних 

потреб.
• розробка та впровадження внутрішньої системи якості 

для вирощування органічної продукції на основі поста-
нови Єс для кооперативів.

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

оцінка грунтів для органічного виробництва.
біологічний захист рослин.
впровадження органічних агротехнологій. сертифікація 
органічного виробництва.

освіта:

агроном по захисту рослин

КліЄнти та досягнЕння:

• розробка та впровадження внутрішньої системи якості 
для вирощування органічної продукції на основі поста-
нови Єс для кооперативів.

• розрока технології вирощування польових культур згід-
но вимог до сертифікаваної продукції Європейского со-
юзу соК «перший національний аграрний кооператив»

• розробка програми вирощування органічної продук-
ції членами кооперативу соК «перший національний 
аграрний кооператив»

• програма біологічного захисту рослин та виготовлення 
органічних добрив для ченів соК «перший національ-
ний аграрний кооператив»

• розробка системи компостування для ферм врХ.
• проведення агрохімічного аналізу грунтів, загальна 

площа 100 тисяч га.
• впровадження стандарту вирощування не гмо сої «ду-

най соя/Европейська соя»

БиКОВ 
Микола Іванович
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ГлАдчЕнКО  
Ксенія

напрямКи діяльності: 

• органічне рослинництво
• переробка органічної продукції
• органічне бджільництво 
• Збір органічних дикоросів 
• торгівля 

послУги:

Консультаційний супровід  органічних  підприємств при 
підготовці до сертифікації  та впровадження органічних 
стандартів.
налагодження торговельних зв’язків між експортерами 
та імпортерами, впровадження експортних проектів.
розробка посібника «процедури експорту органічних про-
дуктів» та інших навчальних матеріалів стосовно правил  
органічного  виробництва та торгівлі.
організація  заходів: семінари, круглі столи, форуми 
розробка ЗУ  «про органічне  виробництво».

пЕрЕваги:

близько 10 років досвіду у сфері органічного виробництва. 
міжнародні стандарти органічного виробництва та їх 
практичне впровадження на підприємствах.
процедура сертифікації відповідно до  різних міжнарод-
них стандартів та їх поєднання.
міжнародне та українське законодавство у сфері органіч-
ного виробництва.
впровадження системи простежуваності на виробництвах 
та системи управління безпечністю та якістю органічних 
продуктів.
навчання та підготовка персоналу компаній засадам ор-
ганічного виробництва.
аналітика ринку органічних продуктів та ланцюгів додат-
кової вартості, цінова політика.
впровадження органічних проектів від «ідеї до результату».

КліЄнти та досягнЕння:

• підготовка посібника  «процедури експорту органічних 
продуктів»

• впровадження приватних органічних стандартів Bio 
Suisse на підприємствах на  замовлення  швейцар-
ського імпортера Granosa AG.

• навчання персоналу основам органічного виробництва  
та  консультаційний супровід переробних  підприємств 
при підготовці до органічної сертифікації > 10 

посада:
Засновник, директор.
Консультаційний орган  
тов «Кьюс»

+380 93 917 29 89     

quesservice@gmail.com 
info@ques.com.ua 

www.ques.com.ua 

03110 м, Київ, вул. 
пироговського, 19 корпус 8

робочі мови:
Українська
російська
англійська
французька

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна, снд, Єс 

в органічномУ сЕКторі:
з 2008 року.

сфЕра КомпЕтЕнції:

• органічне рослинництво;
• переробка відходів;
• органічне будівництво;

послУги:

консультації в органічному рослинництві;

впровадження технологічних процесів по переробці 
відходів;

організація проведення будівництва з органічних  
матеріалів

розробка органічних будівельних матеріалів

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

рослинництво;

переробна діяльність;

виробництво органічних добрив + біодинаміка;

будівництво органічного житла та виробництво 
біодинамічних будівельних матеріалів.

КліЄнти та досягнЕння:

• тов «сіб агро»
• органічне добриво «радород»
• проект «автономна родова садиба» - ііі місце в номіна-

ції кращий зелений проект за 2013 р.

посада:
технолог у ндвп автономна 
родова садиба

+380 67 447 13 54

Bozhenko58@gmail.com

www.radorod.prom.ua 
www.ecobum.io.ua

м. радомишль, 
житомирська область

робочі мови:
українська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
вся Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2003 року

БОЖЕнКО Сергій 
Володимирович

 

АВТОНОМНА РОДОВА САДИБА 
 

 
 

 
 

 
НАРОДНЕ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
 
 



ORGANICCONSULTANT

8 9

ORGANICCONSULTANT

дЕйнЕКО  
Олена

посада:
директор у «органік бізнес- 
школа» (Organic Business School)

+380 67 103 96 94, 
+380 50 944 12 42, 
+380 97 005 97 45

ceo@organicbusiness.com.ua

www.organicbusiness.com.ua

м. Київ 

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
 з 2015 року 

сфЕра КомпЕтЕнції:

1.  «органік бізнес-школа» – бізнес-навчання  для тих, хто 
створює  чи розвиває органічний бізнес – курси тренін-
гів та семінарів

2.  бізнес-тренінги, семінари, практикуми на виробництві  
для створення прибуткового органічного бізнесу 

3.  основні напрями: 
• рослинництво: ягідництво, садівництво, овочівництво
• малий та середній бізнес

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

практично корисні тренінги, семінари та навчальні курси 

аналітика ринку

фінансова аналітика  органічного виробництва 

Зв’язки з практиками, зустрічі з успішними органічними 
фермерами, виробниками і підприємцями

спікери, експерти  та партнери проекту – понад 70  експер-
тів, консультантів, власників та менеджери бізнесу

практикуми на фермах, виробництві 

органічні агротехнології для фермерів, власників ферм, 
підприємців 

маркетинг, маркетингові комунікації,  PR 

підготовка пропозицій для інвесторів, покупців 

КліЄнти та досягнЕння:

• понад 1300 учасників з 23 областей України 
• органічні фермери початківці 
• агропідприємства 
• підприємці 
• інвестори

дМитРАш
ніна Іванівна

посада:
спеціаліст з питань 
вирощування плодово-ягідних 
культур, 
компанія AgroFruitConsult

+380 50 413 5448

+380 67 4951554

ndmytrash@gmail.com

www.agrofruit.com.ua/ua

м. вінниця

робочі мови:
українська,
російська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2016 року

сфЕра КомпЕтЕнції:

• органічне вирощування плодових та ягідних культур
• розробка технологій органічного вирощування
• удобрення та захист в умовах органічного виробництва

послУги:

надання інформативно-консультативних послуг по впро-
вадженню технологій органічного виробництва в садівни-
цтві;

аналіз існуючих технологій вирощування (догляд, система 
захисту та удобрення, тощо) та надання рекомендацій по 
їх удосконаленню;

технологічний супровід підприємств при органічному ви-
рощуванні плодових та ягідник культур 

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

розробка технологічних карт для господарств; 

підбір оптимального обладнання та техніки;

розробка систем живлення та систем захисту з викорис-
танням  біопрепаратів та органічних добрив;

впровадження інноваційних технологій;

технологічний cупровід підприємств при органічному ви-
рощуванні плодових та ягідних культур

КліЄнти та досягнЕння:

впроваджуємо  органічні технології :
• фг ніжин агроінвест
• тов влт флора
• тов дари волині
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КАчКОВСЬКий
Олексій Олексійович

сфЕра КомпЕтЕнції:

• рослинництво
• переробка
• Експортна діяльність
• супровід сертифікаційного процесу

послУги:

повний супровід органічних проектів 

(крім тваринництва та імпорту)

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

розробка технологій вирощування та зберігання  
с/г культур;

технології переробки продукції;

підготовка до інспекції та сертифікації за міжнародними 

стандартами;

допомога в реалізації органічної продукції в Україні та на 

експорт;

транспорт та логістика.

КліЄнти та досягнЕння:

Bioland Markt GmbH (німеччина)

посада:
директор тов «VIP Group»

+380 50 344 42 65

akachkovskiy@ukr.net

м. Київ

робочі мови:
українська,
англійська 

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна, молдова, Єс

в органічномУ сЕКторі:
з 2002 року

КРАСОВСЬКий 
Євген Юрійович

сфЕра КомпЕтЕнції:

• рослинницто; 
• садівництво та виноградарство; 
• тваринництво та ветеринарія; 
• бджільництво; 
• водне господарство, озера та ставки; 
• очисні споруди та каналізаційні системи.

послУги:

практичні поради по відновленню родючості та оздоров-
ленню ґрунту. перехід до органічної агротехніки без втрат 
врожайності;

технології органічного землеробства, тваринництва;

Консультації з підбору та застосуванню агротехніки, 
біопрепаратів.

органічна продукція

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

відновлення родючості та оздоровлення ґрунту;

виробництво продукції рослинництва;

налагодження зв’язків в органічному секторі

КліЄнти та досягнЕння:

перехід на органічні технології в Уманському районі:
• фг 17 га (баштанні, зернові, ягідники, овочі);
• фг 20га(15га зернові+ 5 га овочівництво, ягідники, са-

дівництво;
• Комплексний супровід органічне фг 28га ягідники, мо-

настирищенський р-н;
• Запроваджено співпрацю зі «сквирська дослідна стан-

ція органічного виробництва» в сфері пробіотехнологія 
(компанія «цЕнтр ЕфЕКтивниХ тЕХнологій»)

посада:
Керівник у «Клуб органічного 
Землеробства» у м. Умань  
і м. дніпродзержинськ, 
Консультант в «центр 
Ефективних технологій»

+380 67 235 36 20
+380 50 383 15 47

krasen@list.ru 

cluboz.net, zemledelie.org.ua
probiotics.com.ua 

черкаська обл., Уманський р-н,с. 
городниця, вул. лісна 43

робочі мови:
українська, російська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2009 року
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сфЕра КомпЕтЕнції:

• органічне рослинництво, садівництво, ягідництво, вино-
градарство, овочівництво та тваринництво 

• навчання персоналу на підприємствах, де впроваджу-
ється органічні технології

• застосування біопрепаратів,  мікро- та макроелементів 
біологічного походження та комплексний захист сіль-
ськогосподарських культур в умовах органічного ви-
робництва

послУги:

надання інформативно-консультативних послуг, впрова-
дження біотехнологій органічного виробництва в сільсько-
му господарстві, та тваринництві;

супровід органічного виробництва сільськогосподарських 
культур на протязі всього технологічного процесу;

навчання агрономічного персоналу господарства;

допомога в сертифікаційному процесі до отримання ста-
тусу «органічний виробниК».

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

розробка технологічних карт для господарств, з рекомен-
даціями в органічному землеробстві по використанню 
біопрепаратів, мікро- та макроелеменів біологічного по-
ходження та впровадження  інноваційних технологій на 
основі «Ем» препаратів.

повна підтримка сільськогосподарських виробників з мо-
менту посіву до збирання урожаю 

КліЄнти та досягнЕння:

• псп «авангард», Кіровоградська обл.;    
Заст « надія», Кіровоградська обл.;

• тов «батьківщина», миколаївська обл.;   
пп «Кустос», миколаївська обл.;

• стов «інгулец», Херсонська обл.;    
тов «дружба», вінницька обл.;

• пп «агрофірма «довіра»», дніпропетровська обл.;  
пп «ренійський аграрій»;

• фг «авлос»

посада:
співвласник та головний 
консультант з органічного 
землеробства 
в тов «органік синтез»

+380 96 454 13 14

+380 96 758 68 17    

organiksyntez@gmail.com

м. Кропивницький, вул. 
преображенська 79-а офіс 124

робочі мови:
українська, російська, німецька

в органічномУ сЕКторі:
з  2009 року

лОГОВ 
Віталій Васильович 

МАКУХІн
Роман

посада:
Експерт з органічного 
виробництва,
Кризовий менеджер

+380 67 467 36 17

makukhin@gmail.com

www.ua.linkedin.com/in/makukhin

Київ, Україна

робочі мови:
українська, 
російська, 
англійська, 
фламандська 

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна, Європа

в органічномУ сЕКторі:
З 2008-го року
(Україна, литва, грузія)

сфЕра КомпЕтЕнції:
• молочне і м’ясне тваринництво, бджільництво, товарне і кор-

мове рослинництво, овочівництво відкритого та закритого 
ґрунтів (органічні і біодинамічні технології, пермакультура);

• компостування, застосування біодинамічних препаратів;
• інфраструктура та обладнання с/г виробництва;
• молочна переробка, управління якістю;
• впровадження та оптимізація комплексного аграрного ви-

робництва (ефективне використання полів та біоресурсів, 
диверсифікація, кормозаготівля, біоенергетика, переробка);

• стратегічне та проектне управління;
• сільгосп кооперація та соціальні проекти на селі; 
• локальні продажі, експорт, маркетинг, логістика.

послУги:
планування моделей агробізнесу та виробничих ферм;
цільове проектне планування (виробничий проект «під ключ»);
розробка бренду, маркетингової стратегії та комунікацій;
аналіз енерго- та ефективності використання ресурсів;
впровадження екстенсивного тваринництва (планування пасо-
вищ, поголів’я та кормів, мобільні пташники та доїння);
впровадження агротехнічних технологій (біодинаміка, перма-
культура, компостування, покривні культури);
розробка та оптимізація технологічних карт;
підбір оптимального обладнання та техніки;
підбір та навчання технологічного персоналу;
управління та супроводження виробничих проектів.

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:
інтеграція рослинництва, тваринництва та бджільництва;
відновлення родючості ґрунтів та управління біоресурсами;
ефективні сівозміни, сидерати, кормові та покривні культури;
вертикальна інтеграція та переробка;
маркетинг, розвиток бренду, комунікації;
торгівля, експорт, кооперація;
практичні тренінги та навчання.

КліЄнти та досягнЕння:
• управління двома найбільшими органічними підприємствами 

України 50 і 8 тис. га, з молочним і м’ясним врХ до 2500 голів;
• отримання органічного статусу всього обсягу продукції;
• підготовка та виведення на ринок першого українського бренду 

органічної продукції в роздрібні мережі (мед, молоко - перемо-
жець GreenAwardsUkraine-2011, м’ясо);

• істотна оптимізація якісних і економічних виробничих показників;
• запуск пілотного виробництва біодинамічної молочної продукції;
• супроводження проекту розвитку органічного вівчарства в грузії;
• впровадження систем цифрового обліку полів, GPS-керування,  

автоматизації контролю пмм та інтеграція з 1с;
• лауреат конкурсу «Кращий господар року», 2011. 
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сфЕра КомпЕтЕнції:

• Консультування з питань екології, сталого розвитку, 
сталого виробництва та споживання, зеленої економіки, 
органічного виробництва;

• організація виставок, семінарів, конференцій та 
прес-клубів, фестивалів;

• розробка та впровадження інформаційної та комуніка-
ційної концепцій;

• промоційна діяльність: проведення прес заходів, роз-
робка сайтів, створення друкованої та відео продукції.

послУги:

управління проектами (планування, впровадження та зві-
тування, управління фінансами та ресурсами проектів); 

координація проектів екологічного, соціального та сіль-
ськогосподарського спрямування; 

юридичний супровід проектів; 

організація заходів (від тренінгів для 10 осіб до фестива-
лів на 20 тисяч); 

розробка та впровадження комунікаційних стратегій; 

робота з мас-медіа; 

виробництво друкованої та відеопродукції; 

консультування з питань екології, сталого розвитку, ста-
лого виробництва та споживання, зеленої економіки, орга-
нічного виробництва

КліЄнти та досягнЕння:

• тов «органік стандарт», 
•  проект «розвиток органічного ринку в Україні», 
• Європейські та міжнародні програми та проекти під егі-

дою оон

шОР Катерина 
Володимирівна

посада:
менеджер проектів 
в інформаційному центрі 
«Зелене досьє»

+380 67 440 5937

kateryna.shor@gmail.com 
ecoweek@bg.net.ua

www.dossier.org.ua

м. Київ

робочі мови:
українська, 
російська,
англійська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
вся Україна, країни центральної 
та східної Європи та Кавказу

в органічномУ сЕКторі:
з 2003 року

нАГІРняК 
Олег Антонович

посада:
головний спеціаліст органічного 
землеробства пп «ЕКо рост»

+380 67 999 71 21

ecorost@mail.ua

м. таврійськ, Херсонська обл/

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
за вимогою клієнта

в органічномУ сЕКторі:
в органічному  секторі  з  2013 
року

сфЕра КомпЕтЕнції:

• органічне рослинництво (товарне та кормове)
• навчання персоналу
• удобрення та захист врожаю в умовах органічного ви-

робництва

послУги:

надання інформаційно-консультативних послуг впрова-
дження технологій органічного виробництва в сільському 
господарстві,

супровід органічного рослинництва до отримання вро-
жаю,

навчання агрономічного персоналу господарства,

супровід сертифікаційного процесу до отримання статусу 
«органіК»

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

розробка технологічних карт для господарств, з рекомен-
даціями в органічному землеробстві по використанню 
біопрепаратів та впровадженню  інноваційних технологій,

підтримка для підприємств з якими працюємо, а саме : 
спеціалісти з органічного землеробства (агрономи) прово-
дять супровід кожної культури в господарстві.

КліЄнти та досягнЕння:

впроваджені органічні технології на:
• псп «вікторія», вінницька обл.,
• пп «агротемп плюс», вінницька обл.,
• тов «біо ферма»Клименталь» житомирська обл..,
• оао «великая победа» молдова пмр
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сфЕра КомпЕтЕнції:

• За допомогою експериментів розробив інтенсивну 
агротехніку, яка дозволяє провести швидкий перехід від 
хімічної до органічної без втрати врожаю.

• З 2007 року проводжу навчальні семінари по Україні 

послУги:

навчання інтенсивній органічній агротехніці в овочівни-
цтві відкритого і закритого ґрунту

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

овочівництво:

вирощування органічних овочів в теплицях і відкритому 
ґрунті

КліЄнти та досягнЕння:

• Кременецький монастир:
•  З 2012 року успішно консультую перехід господарства 

Кременецького монастиря на інтенсивну органічну 
агротехніку на площі 1,5 га овочів і 50 га зернових.

МАРчЕнКО Андрій 
Миколайович

+380 66 228 4357

marchenkoan@ukr.net

с. Клишки, сумська обл., шост-
кинський район

робочі мови:
українська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2004 року

МАХнОВЕцЬ Марія 
Олександрівна

посада:
Консультант з експорту 
органічної  продукції з України,  
фоп махновець м.о.

+380 95 837 44 55

mariia.makhnovets@gmail.com

м. Херсон

робочі мови:
українська, російська, 
англійська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна, весь світ 

в органічномУ сЕКторі:
з 2013 року

сфЕра КомпЕтЕнції:

• сфера компетенцій:
• маркетинг та вивід органічної продукції за кордон
• налагодження торгівельних зв’язків
• Укладання експортних контрактів та ведення переговорів
• Експорт органічних зернових, олійних та продуктів їх пе-

реробки різними видами транспорту
• аналіз ризиків під час експорту органічної продукції
• проектна діяльність
• стратегічне планування експортної діяльності
• аналіз стану ринку та маркетингові дослідження

послУги:

виїзні експорт-тренінги на підприємства 
підготовка до експортної діяльності
дослідження попиту та пропозиції на внутрішньому та 
зовнішньому ринку
аналіз цін на ринку органічної продукції
ідентифікація нових каналів та ринків збуту 
пошук іноземних партнерів/покупців/інвесторів
Консультування з правил експорту та кращих схем 
постачання органічної продукції за кордон
ведення комунікації з покупцем/постачальником
Укладання експортних контрактів та координація їх 
виконання
організація торгівельних місій за кордон та зустрічей з 
потенційними покупцями

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

маркетинг
Експорт
встановлення торгівельних зв’язків 
пошук партнерів

КліЄнти та досягнЕння:

• Успішна реалізація торгових угод між експортерами та 
імпортерами органічної продукції.

• написання довідника «практичний довідник органіч-
ного експортера до Єс» http://agritrade-ukraine.com/ua/
nasha-diyalnist/nashi-publikatsiji/574-praktichnij-dovidnik-
organichnogo-eksportera-do-es

• Експертна участь у міжнародних проектах
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послУги:

науковий супровід з питань організація вирощування лі-
карських рослин 

вирощування, розробка технологій, виведення нових сор-
тів та насінництво лікарських культур

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

науково-дослідна роботою з удосконаленням існуючих 
та розробкою нових технологій вирощування лікар-
ських рослин, маю досвід застосування краплинного 
зрошення

КліЄнти та досягнЕння:

спеціалізовані підприємства з вирощування та первин-
ної переробки лікарської рослинної сировини різної фор-
ми власності

ПРиВЕдЕнЮК
назар Валерійович

посада:
дослідна станція лікарських 
рослин іап наан
Завідувач відділу технологій 
вирощування лікарських рослин

+380 50 7457 850
+380 67 5250 803

privedenyuk.n@yandex.ua

www.dslr-naan.com.ua

с. березоточа, лубенський 
район, полтавська обл. 

робочі мови:
українська, російська 

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2010 року

 

СитниК
тетяна

Експерт з розвитку органічного 
ринку в Україні

посада:
керівник 
«Retail Academy»

+380 63 338 39 39

topmanager09@gmail.com

facebook.com/tatiana.sitnik.3

м. Київ, Україна

робочі мови:
українська,
російська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2010 року

 

«Retail Academy  – це 
маленький бізнес з великою 

ідеєю» 

 

сфЕра КомпЕтЕнції:
• розвиток внутрішнього ринку органічної продукції, 
• питання збуту органічної продукції
• рослинництво (овочівництво, садівництво)
• насіння та посадковий матеріал 

послУги:
інформаційно-консультативні послуги, консалтинг, 
організація спеціалізованих семінарів, конференції, виставок-яр-
марок, навчальних програм:

для фермерів (маркетинг, pr, сайт, просування, реклама, імідж)
для споживачів (що таке органічний продукт, як відрізнити 
органічний від неорганічного продукту, як розібратись у мар-
куванні, де купити)
для Змі (експертна оцінка, SWOT аналіз, факти, тенденції, 
новини, інтерв’ю, статті, програми, екскурсії на фермерські 
господарства);

PR та маркетинг для учасників органічного ринку; 
консультації з продажу та просування органічної продукції на вну-
трішньому ринку.

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:
розвиток органічного ринку в Україні;
підтримка біорізноманіття (проект «насіннєва скарбниця України»)
позиціонування органічних та інших продуктів харчування;
органічна категорія у роздрібній торгівлі в Україні та у світі; 

продаж та просування #organicmadeinukraine 

КліЄнти:
• оператори органічного ринку: просування тм органічних сертифі-

кованих виробників  без постійного  тісного зв’язку з виробника-
ми: світбіо, органікмілк, натурбутік, агроекологія, Екород, Хлібіо, 
фг петухов володимир, Золотий пармен, тарасівка, Organic Villa, 
пп дон о.п., та інші. 

• роздрібні торгові точки (магазини, мережі, столи замовлень)

досягнЕння:
• спеціалізовані конференції та виставки у 2016-2017 рр. на агро-

порт, у врУ, Зелена школа та інші;
• більше 10 років на ринку тренінгів для роздрібної торгівлі в 

Україні; 
• більше 2300 фахівців роздрібної торгівлі навчалися на відкри-

тих семінарах-тренінгах з 2006 року, та більше 1000 осіб на Зе-
леній школі;

• більше 3000 тисяч фахівців роздрібної торгівлі України отриму-
ють розсилку про найближчі події академії та події на органічно-
му ринку України. 
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тиЩЕнКО
Геннадій

посада:
головний агроном 
технолог органічного 
виробництва
головний економіст

+380 67 332 64 79

+380 55 994 74 74

TGorganic@i.ua

житомирська обл., Україна

робочі мови:
українська, російська 

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна, Європа

в органічномУ сЕКторі:
З 2000-го року
(Україна, боснія, швейцарія, 
грузія)

сфЕра КомпЕтЕнції:
• агрономія та економіка аграрного виробництва;
• ґрунтозахисні, органічні та біодинамічні технології;
• комплексне органічне виробництво з інтеграцією тваринни-

цтва;
• компостування, біодинамічні препарати;
• ефективні агротехнології та польова механізація;
• очищення та зберігання товарної рослинницької продукції;
• заготівля повного спектру кормів для тваринництва;
• насіннєве виробництво;
• технологічне та виробниче управління.

послУги:
аналіз стану ґрунтів та запровадження відновлювальних агротех-
нічних заходів;
аналіз, оптимізація та планування агротехнологій виробництва то-
варних зернових, бобових, маслянистих та кормових культур;
запровадження ефективних ґрунтозахисних технологій (біодинамі-
ка, компостні чаї, сидерати та покривні культури);
аналіз та комплексна розробка технологічних карт;
підбір високоефективних сортів, сівозмін, препаратів;
аналіз та підбір оптимальної механізації;
навчання технологічного та управлінського персоналу;
розробка та супроводження агрономічних технологій.

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:
відновлення родючості ґрунтів різними методами;
оптимальні культури, сівозміни, сидерати та препарати;
ефективна механізація органічного аграрного виробництва;
економічна та якісна ефективність заготівлі кормів;
глибокий економічний аналіз всіх агротехнічних заходів;
практичний досвід в умовах різних кліматичних зон та ґрунтів.

КліЄнти та досягнЕння:
• технологічне управління найстарішими та найбільшими органіч-

ними проектами в Україні: від 1 тис. га до 10 і 50 тис. га, з молоч-
ним і м’ясним врХ більше 5000 голів;

• неодноразове проходження повного циклу для отримання орга-
нічного статусу виробництва;

• ефективне впровадження органічних технологій на різноманіт-
них ґрунтах за індивідуальних кліматичних, економічних та ор-
ганізаційних умов підприємств;

• суттєве підвищення якісних та економічних показників органіч-
ного виробництва; 

• отримання максимальної рентабельності органічних культур за 
рахунок вибору оптимальних агротехнологій та сортів;

• відмічений грамотами та відзнаками за досягнення в органіч-
ному виробництві.

посада:
керівник, фоп шедєй л.о.

+380 67 905 49 02 
+380 66 10 90 775

biozem@ukr.net

м. Харків

робочі мови:
українська, 
російська

гЕографічнЕ проваджЕння
діяльності:
Україна

в органічномУ сЕКторі:
з 2008 року

шЕдЄй лариса 
Олександрівна

сфЕра КомпЕтЕнції:

• вимоги стандартів органічного виробництва;
•  органічна сертифікація;
•  Ґрунтознавство;
•  агрохімія;
•  агрономія;
•  Ґрунтозахисне землеробство

послУги:

великий досвід роботи консультантом

комунікабельність

досвід викладацької роботи, необхідний для навчання 
персоналу

широка сфера компетенції:

рослинництво

тваринництво (птиця, бджільництво)

переробна діяльність

торгівля

найсильніші сторони в КонсУльтУванні:

Упорядкування документації підприємств, що сертифіку-
ються;

навчання персоналу підприємства методам органічного 
господарювання;

Еколого-агрохімічне обстеження земель;

розробка системи удобрення в органічному господарстві;

розробка сівозміни;

розробка системи захисту  с.-г. культур

КліЄнти та досягнЕння:

• липковатівський аграрний коледж
• осг пєтухова в.а.
• інститут овочівництва та баштанництва наан
• тов «Кондитерська фабрика «солодкий світ»
• тов «агрофірма ім. довженка», полтавська обл.
• тов «органікагро», Закарпатська обл.
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органік стандарт був заснований у 2007 році і є першим та єдиним українським серти-
фікаційним органом з органічного виробництва визнаний Європейською Комісією (код UA-
BIO-108) та швейцарською Конфедерацією.

наш професіоналізм та компетенція підтверджуються акредитацією міжнародної служ-
би з питань органічної акредитації (IOAS) відповідно до стандартів серії ISO/IEC 17065 з 2009 
року. органік стандарт є членом міжнародної федерації органічних сільськогосподарських 
рухів (IFOAM) та Еосс (союз Європейських органічних сертифікаційних органів).

головними цінностями органіК стандарт Є:

Компетентність
об’єктивність
надійність 
відповідальність
Ефективність
Конфіденційність
Cпівпраця

під наглядом органік стандарт перебуває близько 70% виробників органічної продукції в 
Україні, що становить більш ніж 400 операторів ринку. в червні 2015 року органік стандарт 
також був затверджений Комісією Єс для роботи в грузії, молдові, вірменії, азербайджані, 
росії, а також країнах середньої азії: республіка Узбекистан, республіка Казахстан, республі-
ка таджикистан, Киргизька республіка.

органіК стандарт проводить сЕртифіКацію За настУпними стандартами:
• стандарт маос з органічного виробництва та переробки, еквівалентний регламен-

там ради (Єс) № 834/2007 та 889/2008
• національна органічна програма (NOP)сша
• приватні стандарти асоціації «біо свісс» (Bio Suisse), швейцарія
• стандарти органічного виробництва натурленд (Naturland), німеччина
• стандарти органічного виробництва Крав (KRAV), швеція

оКрім сЕртифіКації ріЗниХ видів діяльності Згідно стандартів органічного ви-
робництва, органіК стандарт таКож надаЄ таКі послУги:

• сертифікація засобів захисту та добрив для застосування в органічному виробни-
цтві;

• професійний сюрвей та відбір зразків продукції для дослідження;
• організація, співорганізація спеціалізованих семінарів, тренінгів, круглих столів та 

різних офіційних заходів, спрямованих на розвиток органічного сектору України. 



2017
видання 2


