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XV «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ОРГАНІЧНА УКРАЇНА. ВІННИЦЯ»  

28 листопада 2019 року 

 
 

Адреса: м. Вінниця, вул.  Театральна 15 

КЗ ВОМЦ «Квадрат» 
Модератор: Олена Березовська, президент ГС «Органічна Україна» 

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 

 

09:30 – 10:00 – Реєстрація та вітальна кава 

10:00 – 10:30 – ВІДКРИТТЯ ТА ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 Владислав Скальський, голова Вінницької ОДА   



Микола Ткачук, директор Департаменту  агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів Вінницької ОДА 

Олена Березовська, президент Спілки виробників органічних сертифікованих 

продуктів «Органічна Україна». 

 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

 10:30 – 11.20 – Стан розвитку та можливості для органічного виробництва у Вінницькій  

області. Владислав Скальський, голова Вінницької ОДА   

Органічне виробництво як пріоритет розвитку аграрного сектору економіки 

України. Аналітика експорту та головні вектори для внутрішнього органічного 

ринку. Олена Березовська, президент ГС «Органічна Україна» 

11:20 – 11:40 – Експорт органічної сировини з України – конкретний попит і можливості 

від органічного трейдера.  

11:40 – 12:00 – Тенденції споживання органічної продукції харчування у Вінниці. Оксана 

Гуцаленко, к.е.н., завідувач кафедри аудиту та державного контролю 

Вінницького національного аграрного університету, доцент 

12:00 – 12:30 – кава-пауза 

12:30 – 12:45  – Технології переходу з неорганічного господарювання  на органічне 

виробництво. Олександр Ростоцький, головний агроном ТОВ ТД «БТУ-Центр» 

12:45 – 13:00 – Історія успіху в органічному землеробстві від компанії BIO FARM 

ORGANIC. Світлана Віязловська, генеральний директор групи компанії з 

органічного землеробства BIO FARM ORGANIC 

13:00 – 13:15 – Методологія сертифікації для успішного органічного виробництва. Олена 

Розум, виконавчий директор ГС «Органічна Україна» 

13: 15 – 13:30  – Агроекологічне обґрунтування створення системи органічного 

насінництва сої в сільськогосподарських підприємствах лісостепової зони 

України. Інна Городиська, к.с.-г.н., с.н.с.,   зав. відділу підготовки наукових 

кадрів та методично-інформаційного забезпечення ІАП НААН.  

13:30 – 13:45 Матеріально-технічне забезпечення технологій органічного виробництва у 

Вінницькій області.  Оксана Нагорнюк , к.с.-.г.н.,  с.н.с., докторант Інституту 

агроекології і природокористування НААН доцент кафедри екології, 

природничих та математичних наук, КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти» 

13:45 – 14:00 – Перспективи використання органічних відходів – як основа органічного 

землеробства Василь Темченко, начальник управління організації виробництва 

продукції рослинництва та технічної політики Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА 

14:00 – 14:15  –  Органічне виробництво – стратегічний напрямок діяльності 

міжнародного сільськогосподарського кластера «Дністер». Вадим Мохник, 

виконавчий директор Громадської спілки «Міжнародний сільськогосподарський  

кластер «Дністер» 

14:15 – 15:00 – Підведення підсумків. Вільне спілкування. 

 



 

 

 

 

 



Тенденції споживання 
органічної продукції 
харчування у Вінниці.

Оксана Гуцаленко, 
к.е.н., завідувач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету, доцент
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Дякую за увагу


