ПРОГРАМА 26 лютого

ОРГАНІЗАТОРИ:
Департамент агропромислового
розвитку Чернігівської обласної
державної адміністрації

Департамент економічного розвитку
Чернігівської обласної державної
адміністрації

Чернігівський Регіональний Форум
«Органік Інвест»
Місце проведення: Чернігів, проспект Перемоги, 108-а, 2 поверх, культурно-діловий
центр «Світогляд»
МОДЕРАТОР: Олена Ячна
начальник відділу продовольчої безпеки
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
10.30-11.00

Реєстрація учасників, вітальна кава, виставка-дегустація органічних харчових
продуктів

11.00-11.10

Відкриття форуму. Привітання учасників.
Юлія Свириденко – в.о. першого заступника голови Чернігівської обласної
державної адміністрації;
Андрій Стефанович – директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та
розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства
України

ПАНЕЛЬ №1
«Органічне виробництво: сучасні тенденції, вимоги до виробників органічної
продукції, розширення інвестиційних та експортних можливостей»
11.10-12.15 1. Впровадження органічного виробництва в Україні: стан розвитку та
перспективи
Олена Березовська – координатор Робочої групи з розвитку органічного
виробництва офісу підтримки реформ Міністерства аграрної політики та
продовольства України
2. Як стати виробником органічної продукції
Сергій Галашевський – директор ТОВ «Органік-Стандарт»
3. Вимоги до органічного молочного виробництва в Україні
Руслан Білик – представник проекту Швейцарсько-український проект «Розвиток
органічного ринку в Україні» Дослідний інститут органічного сільського
господарства (FiBL)
4. Реалізація органічної продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках
Клод Ексбрайат – французський підприємець, керівник компанії «Bio-Farm
Agrotrade Ltd, LLC», проект Biologic.tv
Запитання, обговорення

ПАНЕЛЬ №2
«Шляхи залучення додаткових інвестицій, інструменти підтримки малого та
середнього бізнесу в агропромисловому комплексі»
12.15-13.00 1. Програми державної підтримки підприємництва на селі
Андрій Стефанович – директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та
розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства
України
2. Регіональні інструменти підтримки та заохочення місцевих підприємців до
налагодження виробництва органічної продукції
Олег Крапивний – в.о.директора Департаменту агропромислового розвитку
Чернігівської ОДА
3. Пільгове кредитування Фонду підтримки підприємництва по Чернігівській
області як ресурс для розвитку органічного виробництва
Людмила Слаутіна – генеральний директор регіонального Фонду підтримки
підприємництва по Чернігівській області
4. Бюджетна Програма «Надання кредитів фермерським господарствам» як
можливість отримання додаткового фінансування для розвитку аграріїв
Чернігівщини
Віталій Плевако – директор регіонального представництва Державного фонду
підтримки фермерських господарств у Чернігівській області
5. Ресурсні можливості об’єднаних територіальних громад для підтримки
агропромислового підприємництва на селі
Ірина Кудрик – директор Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування
Запитання, обговорення
13.00-13.20 Кава-брейк та неформальний нетворкінг

ПАНЕЛЬ №3
«Кращі практики виробництва органічної продукції, обмін досвідом та
дискусія виробників, застосування інноваційних та наукових підходів в
органіці»
13.20-14.20 Микола Мисник – голова ФГ «Золотий Пармен»
Олег Жуковський – голова наглядової ради ПрАТ «Етнопродукт»
Сергій Довгань – голова ФГ «Макишинський сад»
Олексій Качковський – директор інституту органічного виробництва – фермерконсультант
Андрій Вдовиченко – Директор з виробництва продукції органічного рослиництва ПСП
ім. Т.Г. Шевченка (Київська обл.)
Виталій Волкогон – директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН України

