
Про Чернігівський регіональний форум  

«Органік Інвест - 2021» 

 

На виконання п.3 Доручення голови обласної державної адміністрації Анни 

Коваленко від 17.02.2021 №01-01-05/1301 25 лютого 2021 року в приміщенні Агенції 

регіонального розвитку Чернігівської області (м. Чернігів, вул. Преображенська, 12) 

Департаментом розвитку економіки та сільського господарства обласної державної 

адміністрації було проведено Чернігівський регіональний форум «Органік Інвест».  

У заході в режимі оф-лайн взяли участь заступник голови обласної державної 

адміністрації Олександр Савченко, представники Департаменту розвитку економіки 

та сільського господарства обласної державної адміністрації, головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області та 7 виробників органічної 

продукції, які здійснюють діяльність у Чернігівської області.  

В режимі он-лайн на платформі ZOOM до участі долучились президент ГО 

«Органічна Україна» Олена Березовська, директор ТОВ «Органік Стандарт» Сергій 

Галашевський, директор «Organіc Club» Єгор Стародубцев, начальник відділу 

державної політики у сфері органічного виробництва Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України Валентина Заєць, 

представники районних державних адміністрацій та територіальних громад 

Чернігівської області, агровиробники області. 

Начальник відділу продовольчої безпеки, переробки та маркетингу 

сільськогосподарської продукції Департаменту Олена Ячна ознайомила учасників  

Форуму із станом розвитку органічного виробництва в області та реалізацією 

«Програми фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 

2016-2021 роки».  

Виробники органічної продукції поділились досвідом ведення бізнесу, 

обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення.  

Заступник директора Департаменту розвитку економіки та сільського 

господарства ОДА Олег Крапивний розповів про державні та обласні програми 

фінансової підтримки для сільгосптоваровиробників.  

Про наукові розробки вчених – мікробіологів для органічного виробництва 

розповів директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН України Анатолій Москаленко. 

Президент ГО «Органічна Україна» Олена Березовська надала інформацію про 

стан розвитку органічного руху в Україні та консалтинговий супровід інвестиційних 

проектів. 

 Фахівці ТОВ «Органік Стандарт» Сергій Галашевський та  Віра Пасацька 

розповіли про процедуру сертифікації органічного виробництва, вимоги до 

виробників та про експорт органічної продукції.  

Про зміни у законодавстві України з питань обігу органічної продукції 

повідомила начальник відділу державної політики у сфері органічного виробництва 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

Валентина Заєць. 

Заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини, начальник відділу державного контролю головного 



управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Руслан Сіробаба 

розповів про державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері обігу 

органічного виробництва. 

В ході Форуму сільгосптоваровиробники озвучили ряд проблемних питань, які 

гальмують розвиток органічного виробництва, та прийняли рішення  зустрітися 2 

березня 2021 року із фахівцями Департаменту з метою  уточнення та викладення 

питань у письмовому вигляді із урахуванням вимог чинного законодавства України. 

Проблемні питання будуть озвучені Кабінету Міністрів України та Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України для прийняття 

відповідних заходів в межах наданих повноважень. 


