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Організатор: Департамент агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

 

Чернігівський регіональний Форум  

«Органік Інвест»  

Виставка органічної продукції 
 

Місце проведення: Чернігів, проспект Перемоги, 108-а, 2 поверх, культурно-діловий  

центр «Світогляд» 

МОДЕРАТОР: Олена Ячна 

начальник відділу продовольчої безпеки, переробки та маркетингу сільськогосподарської продукції  

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 

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

Відкриття форуму. Привітання учасників.  

1. Олександр Мисник -  голова Чернігівської обласної державної адміністрації;  

2. Ігор Вдовенко – голова Чернігівської обласної ради; 

3. Юрій Ткалич – директор Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

 

ПАНЕЛЬ №1  

Сприяння розвитку органічного виробництва в Чернігівській області, сучасні 

тенденції, реалізація органічної продукції 

1. Впровадження органічного виробництва в Україні: стан розвитку та перспективи 

Олена Березовська – президент громадської спілки «Органічна Україна» 

2. Як стати виробником органічної продукції 

Віра Пасацька – головний спеціаліст ТОВ «Органік-Стандарт»,  

3. Реалізація органічної продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках 

Ганна Морозова – завідуюча сектором підтримки експорту вітчизняної аграрної продукції 

Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства аграрної політики і продовольства 

України 

4. Клод Ексбрайат – керівник компанії «Bio-Farm Agrotrade Ltd, LLC», проект Biologic.tv, 

5. Андрій Ломейко – заступник директора ТОВ «Добродія фудз» 

6. Валерій Йовенко – начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в 

Чернігівській області 
7. Фінансова підтримка сільгоспвиробників: державні та обласні  програми 

Олег Крапивний – заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної 

державної адміністрації 

8. Інші інструменти фінансової підтримки 

 Римма Олексенко – регіональний координатор проекту RFC 

Кава-брейк та неформальний нетворкінг 

 

 

 

 



 

ПАНЕЛЬ №2 

Органічне виробництво: сучасні наукові досягнення, застосування 

інноваційних та наукових підходів, зниження собівартості продукції 

 
Застосування біопрепаратів та інших ефективних інноваційних засобів в органічному 

виробництві 

1.Віталій Волкогон  – професор, член-кореспондент НААН України, начальник відділу 

сільськогосподарської мікробіології Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН України,  

2.Олександр Шморгун – кандидат сільськогосподарських наук, агроном 

3. Віталій Симонов – директор Центру ефективних технологій м. Кропивницький 

4. Сергій Довгань – голова ФГ «Макишинський сад» 

 

 

ПАНЕЛЬ №3 

 «Кращі практики виробництва органічної продукції, обмін досвідом» 

1.Микола Мисник – голова ФГ «Золотий Пармен» 

2.Олег Жуковський – голова наглядової ради ПрАТ «Етнопродукт» 

3.Андрій Білий – директор ФГ «Ніжин агроінвест» 

4.Федір Прима – головний агроном ТОВ «Еко парк» 

5.Світлана Карацюба – заступник голови ФГ «Агролюкс» 

 

Запитання , обговорення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


