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Міжнародна конференція «Розвиток органічного ринку в Україні: 

Експорт органічних продуктів та політичний діалог 
в рамках виставки «Весь світ харчування Україна 2014», 30.10.2014 

 

International Conference "Organic Market Development in Ukraine: 

Export of organic products and Policy Dialogue 
within the framework of the World Food Ukraine 2014 exhibition, 30/10/2014 

 

Програма / Programme 
 

Місце проведення: Міжнародний виставковий центр на Лівому березі, м.Київ, Броварський проспект, 15,  

3-й павільйон (центральний вхід), конференц-зал №14 
Venue: International Exhibition Centre on the Left Bank; 15 Brovarskiy Ave., Kyiv city, Ukraine (exhibition hall 3, conference hall 14) 

Час/ 

Time 
Тема/Topic Доповідач/Speaker 

09.00 – 

10.00 

Реєстрація та органічні чай/кава 

Registration & welcome organic tea&coffee 
 

10.00 – 

10.05 

Представлення президії 

Introduction of the presidium  

Наталія Прокопчук, менеджер швейцарсько-

українського проекту “Розвиток органічного ринку 

в Україні”, FiBL 

Natalie Prokopchuk, Project manager, Swiss-Ukrainian 

Project “Organic Market Development in Ukraine”, FiBL 

www.ukraine.fibl.org, www.fibl.org 

10.05 – 

10.15 

Привітальне слово 

Welcome words 

Представник Міністерства аграрної політики і 

продовольства України 

Representative of the Ministry of Agrarian Policy and 

Food of Ukraine  

www.minagro.gov.ua  

10.15 – 

10.25 

Привітальне слово 

Welcome words 

Гуідо Бельтрані, директор, Швейцарське бюро 

співробітництва в Україні
1
 

Guido Beltrani, Country Director, Swiss Cooperation 

Office in Ukraine
2
 

www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine  

                                                 
1
 Швейцарське бюро співробітництва в Україні проводить діяльність від імені двох державних відомств – Державного секретаріату Швейцарії з економічних 

питань (SECO), який є частиною Міністерства економіки Швейцарії, та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), яка входить до складу 
Міністерства закордонних справ Швейцарії. 
2
 Swiss Cooperation Office in Ukraine (SCO) is a representative of two Swiss governmental organizations in Ukraine – the State Secretariat for Economic Affairs (SECO, 

Switzerland) which is a part of the Swiss Federal Department of Economic Affairs, and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) which is a part of the 
Federal Department of Foreign Affairs. 

http://www.minagro.gov.ua/
http://www.organicstandard.com.ua/
http://www.ques.com.ua/
http://www.fibl.org/
http://www.ukraine.fibl.org/
http://www.worldfood.com.ua/
http://www.ukraine.fibl.org/
http://www.fibl.org/
http://www.minagro.gov.ua/
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine


10.25 – 

10.35 

Привітальне слово 

Welcome words 

Ерік Блайx, Керівник Проекту USAID АгроІнвест 

Eric Bleich, Chief of Party, USAID AgroInvest 

www.agroinvest.org.ua  

Сесія 1: Досвід у сфері експорту: виклики та можливості (модератор: Наталія Прокопчук) 

Session 1: Export experience: challenges and opportunities (moderation: Natalie Prokopchuk) 

10.35 – 

11.00 

Загальна інформація про міжнародний органічний 

ринок та ціноутворення 

General information about international organic market 

and price development 

Д-р Торальф Ріхтер, експерт напрямку 

сільськогосподарських орних культур, 

швейцарсько-український проект «Розвиток 

органічного ринку в Україні»; провідний 

консультант, FiBL, Швейцарія 

Dr. Toralf Richter, Sector Expert Arable Crops, Swiss-

Ukrainian Project “Organic Market Development in 

Ukraine"; Senior Consultant, FiBL, Switzerland 

www.fibl.org, www.ukraine.fibl.org/ua-arable-crops  

11.00 – 

11.10 

Обговорення, питання/відповіді 

Discussion, questions/answers 

Модератор 

Moderator 

11.10 – 

11.30 

Досвід експорту органічних продуктів на 

західноєвропейському ринку від виробника 

органічного господарства площею понад 5000 га 

Experience with organic export in Western European 

market from producer with area more than 5000 ha 

Олександр Ющенко, генеральний директор, ПП 

«Галекс-Агро», органічний виробник, 

Житомирська область, Україна 

Oleksandr Yushchenko, General Manager, Galeks-Agro 

PC, organic producer, Zhytomyr region, Ukraine 

www.galeks-agro.com  

11.30 – 

11.50 

Досвід експорту органічних продуктів на 

західноєвропейському ринку від виробника 

органічного господарства площею менше 500 га 

Experience with organic export in Western European 

market from producer with area less than 500 ha 

Микола Мисник, директор, ФСГ «Золотий 

пармен», органічний виробник, Чернігівська 

область, Україна 

Mykola Mysnyk, General Manager, Zolotyi parmen FE, 

organic producer, Chernigiv region, Ukraine  

11.50 – 

12.00 

Обговорення, питання/відповіді 

Discussion, questions/answers 

Модератор 

Moderator 

12.00 – 

12.20 

Вимоги та зворотній зв’язок щодо органічної 

торгівлі з українськими виробниками зі сторони 

імпортера 

Requirements and feedback on organic trade relations with 

Ukrainian producers from importer side 

Ольга Гатманн, менеджер з закупівлі та продажу, 

Біоланд Маркт, трейдер органічної продукції, 

Німеччина 

Olga Gathmann, purchase and sales manager, Bioland 

Markt GmbH & Co. KG, trader of organic produce, 

Germany 

www.bioland-markt.de  

12.20 – 

12.40 

Коливання цін на органічні продукти протягом 

року у Західній Європі 

Organic products price changes during year in Western 

Europe 

Д-р Золтан Шемерей, директор, органічні ферми 

Шемерей, органічний виробник/трейдер Угорщина 

Dr. Zoltan Szemerey, director, Szemerey organic farms, 

organic producer/trader, Hungary 

www.helvet-farm.hu  

12.40 – 

13.00 

Обговорення, питання/відповіді 

Discussion, questions/answers 

Модератор 

Moderator 

13.00 – 

14.00 

Перерва на органічний обід та налагоджування 

ділових контактів 

Organic lunch break and networking 

 

Сесія 2: Сприяння експорту (модератор: Сергій Галашевський) 

Session 2: Export facilitation (moderation: Sergiy Galashevskyy) 

14.00 – 

14.20 

Як підтримати Україну в виробництві сої без ГМО? 

How to support Ukraine in GMO free soya production? 

Урсула Біттнер, голова, Асоціація «Соя Дунаю», 

Австрія 

Ursula Bittner, Danube Soya Association, association 

manager, Austria 

www.donausoja.org  

14.20 – 

14.40 

Органічна торгівля он-лайн за допомогою торгової 

платформи o-tx 

Online organic trade via platform o-tx 

Д-р Мартін Тіммерманн, засновник торгової 

платформи o-tx, Німеччина 

Dr. Martin Timmermann, founder of o-tx, Germany 

www.o-tx.com  

http://www.agroinvest.org.ua/
http://www.fibl.org/
http://www.ukraine.fibl.org/ua-arable-crops
http://www.galeks-agro.com/
http://www.bioland-markt.de/
http://www.helvet-farm.hu/
http://www.donausoja.org/
http://www.o-tx.com/


14.40 – 

15.00 

Експорт з точки зору сертифікаційного органу 

Export from point of view of a certification body 

Сергій Галашевський, директор, сертифікаційний 

орган «Органік Стандарт», Україна 

Sergiy Galashevskyy, general manager, Organic Standard 

certification body, Ukraine  

www.organicstandard.com.ua 

15.00 

15.20 

Просування експорту та підтримка українських 

органічних виробників 

Export promotion and support for Ukrainian organic 

producers 

Ксенія Гладченко, директор, консультаційний 

орган «КьюС», Україна 

Ksenia Gladchenko, manager, QueS consultancy body, 

Ukraine 

www.ques.com.ua 

15.20 – 

15.40 

Обговорення, питання/відповіді 

Discussion, questions/answers 

Модератор 

Moderator 

15.40 – 

16.00 
Coffee break / Перерва на каву   

Сесія 3. Група 1: Налагодження зв’язків для розвитку органічного експортного ринку (модератори: Торальф 

Ріхтер та Ксенія Гладченко) 

Session 3. Group 1: Organic Export Market Matchmaking (moderation: Toralf Richter and Ksenia Gladchenko) 

16.00 – 

16.40 
Коротка презентація покупців/трейдерів 

Short presentation of participating buyers/traders 

Покупці / Трейдери 

Buyers / Traders 

16.40 – 

17.00 

Обговорення, питання/відповіді 

Discussion, questions/answers 

Модератор 

Moderator 

17.00 – 

17.30 

Ділове спілкування. Налагодження зв’язків за 

чашкою органічного чаю/кави 

Business communication. Matchmaking during organic 

tea/coffee  

Модератор 

Moderator 

Сесія 3. Група 2: Законодавче забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва та Ппозиціонування 

органічних продуктів та органічне законодавство в Україні 

Модератор та вступне слово: Наталія Прокопчук, менеджер швейцарсько-українського проекту “Розвиток 

органічного ринку в Україні”, FiBL 

 

Session 3. Group 2: Legislative framework of organic agricultural production and Organic positioning of organic products and 

legislative framework in Ukraine 

Moderation and introduction word: Natalie Prokopchuk, Project manager, Swiss-Ukrainian Project “Organic Market Development 

in Ukraine”, FiBL 

15.00 – 

15.20 

Стан речей на сьогодні стосовно органічного 

законодавства в Україні. Подальші кроки щодо 

розробки та впровадження. 
Status quo of organic legal framework in Ukraine. 

Further steps regarding development and 

implementation. 

Представник Міністерства аграрної політики і 

продовольства України 

Representative of the Ministry of Agrarian Policy and 

Food of Ukraine  

www.minagro.gov.ua 

15.20 – 

15.40  

Досвід розробки законодавчого забезпечення, 

практичні інструменти щодо його ефективного 

впровадження та ключові етапи розвитку 

органічного ринку в Польщі  

Experience in development of organic legal framework, 

practical tools for efficient implementation of organic 

legislation and key milestones of organic market 

development in Poland  

Міхал Житкі, Міністерство сільського 

господарства та розвитку сільських територій 

Польщі, керівник відділу органічного сільського 

господарства  

Michal Rzytki, Ministry of Agriculture and Rural 

Development of Poland, Supervisor of Organic Farming 

Division  

www.minrol.gov.pl  

15.40 – 

16.00 

Рекомендації Україні щодо розробки та 

впровадження законодавчого забезпечення для 

органічного сільського господарства 

Recommendations to Ukraine regarding elaboration and 

implementation of the legal framework for organic 

agriculture 

Іржі Урбан, FiBL, державний Центральний 

інститут нагляду та перевірки у сфері сільського 

господарства (ÚKZÚZ), Чеська Республіка  
Jiri Urban, FiBL, State Central Institute for Supervising 

and Testing in Agriculture, Czech Republic (ÚKZÚZ)  

www.fibl.org, www.bioinstitut.cz, www.ukzuz.cz   

16.00 – 

16.20 

Успішні приклади розвитку органічного 

сільського господарства та ефективної співпраці 

державного і органічного секторів у Полтавській 

області  

Experience and perspectives for development of 

organic agriculture in Poltava region  

Олена Адамович, Директор Департаменту 

економічного розвитку, Полтавська обласна 

державна адміністрація 

 

Olena Adamovych, Director of the Department of 

economic development, Poltava regional state 

http://www.organicstandard.com.ua/
http://www.ques.com.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
http://www.fibl.org/
http://www.bioinstitut.cz/
http://www.ukzuz.cz/


administration 

www.adm-pl.gov.ua 

16.20 – 

16.40 

Досвід та перспективи розвитку органічного 

сільського господарства у Львівський області 

Experience and perspectives for development of 

organic agriculture in Lviv region  

Роман Верещинський, заступник директора 

Департаменту агропромислового розвитку, 

Львівська обласна державна адміністрація 

Roman Vereshchynskyy, Deputy Director of the 

Agroindustrial Development Department, Lviv regional 

state administration 

www.loda.gov.ua  

16.40 – 

17.00 

Роль громадськості та співпраця органічного 

сектору з органами державної влади у питаннях 

розробки та вдосконалення органічного 

законодавства в Україні. Представлення 

результатів проведеного Всеукраїнського 

конкурсу «Розробка державного логотипу для 

органічних харчових продуктів в Україні» 

Role of the society and cooperation of organic sector 

with policy makers regarding development and 

implementation of organic legislation in Ukraine. 

Presentation of results of conducted All-Ukrainian 

competition “Elaboration of the state logo for organic 

food products in Ukraine” 

Олена Березовська, Спілка виробників органічних 

сертифікованих продуктів «Органічна Україна», 

голова правління 

Olena Beresovska, Association of producers of organic 

certified products “Organic Ukraine”, Head of the Board 

www.organicukraine.org.ua  

17.00 – 

17.20 

Позиціонування органічних продуктів та 

різниця між органічними та іншими продуктами 

Positioning of organic and differentiation between 

organic and other products 

Тетяна Ситник, Академія рітейла, директор 

Tetiana Sytnyk, Retail Academy, director 

www.antre.kiev.ua  

17.20-

17.30 

Обговорення, питання/відповіді 

Discussion, questions/answers 

Модератор 

Moderator 
 

 

Участь у конференції платна – 300,00 грн (без ПДВ).  

Конференція проводиться українською та англійською мовами, синхронний переклад буде забезпечено. 

The Conference participation fee is 300,00 UAH (without VAT).  

The Conference is conducted in Ukrainian and English, simultaneous translation will be provided. 
 

 

Організаційний комітет/ Organizing committee: 

Сергій Галашевський, директор, сертифікаційний орган “Органік Стандарт” 

Sergiy Galashevskyy, general manager, Organic Standard certification body 

+38044-2006216, +38067-2326594, sg@organicstandard.com.ua 
 

Ксенія Гладченко, директор, консультаційний орган "КьюС"  

Ksenia Gladchenko, general manager, QueS consultancy body  

+38093-9172989, info@ques.com.ua 
 

Анатолій Кравченко, координатор сільськогосподарських орних культур, швейцарсько-український проект 

“Розвиток органічного ринку в Україні”, FiBL  

Anatoliy Kravchenko, Facilitator Arable Crops, Swiss-Ukrainian Project “Organic Market Development in Ukraine”, FiBL 

+ 38044-2781797, +38099-5437801, anatoliy.kravchenko@fibl.org 
 

Організатори / Organizers:  

Міністерство аграрної політики та продовольства України/ Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, 

www.minagro.kiev.ua 

Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія)/ Research Institute of Organic Agriculture 

(FiBL, Switzerland), www.fibl.org 

Сертифікаційний орган “Органік Стандарт”/ Organic Standard certification body, www.organicstandard.com.ua 

Консультаційний орган “КьюС” / QueS consultancy body, www.ques.com.ua 

 

 

Послуга органічного кейтерингу (кава/чай, обід) надається ТД «Органік Ера» /  

Organic catering service (coffee/tea, lunch) is provided by the Organic Era Trade House Ltd, www.organicera.com  

 

 

 

Фінансова підтримка / Financial support: 

http://www.adm-pl.gov.ua/
http://www.loda.gov.ua/
http://www.organicukraine.org.ua/
http://www.antre.kiev.ua/
mailto:sg@organicstandard.com.ua
mailto:info@ques.com.ua
mailto:anatoliy.kravchenko@fibl.org
http://www.minagro.kiev.ua/
http://www.fibl.org/
http://www.organicstandard.com.ua/
http://www.ques.com.ua/
http://www.organicera.com/


 

 

Швейцарська Конфедерація 

Swiss Confederation 

www.seco-cooperation.ch 

www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine 

Проект USAID АгроІнвест 

USAID AgroInvest Project 

www.agroinvest.org.ua 

Інформаційна підтримка / Informational support: 

 

 
 

Федерація органічного руху 

України 

Organic Federation of Ukraine 

www.organic.com.ua 

Спілка виробників сертифікованих 

органічних продуктів 

«Органічна Україна» 

Union of producers of certified organic 

products "Organic Ukraine" 

www.organicukraine.org.ua 

Асоціація учасників біовиробництва 

"БІОЛан Україна" 

Association of Organic Production 

Stakeholders "BIOLan Ukraine" 

www.biolan.org.ua 
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Доповідачі / Speakers:  

 

 

Наталія Прокопчук тривалий час працює у міжнародних проектах та у різних сферах 
міжнародного співробітництва з 1999 року. З січня 2008 року вона працювала координатором 
швейцарсько-українського проекту “Сертифікація в органічному сільському господарстві та 
розвиток органічного ринку в Україні” (2005-2011) та з червня 2012 року – менеджером 
швейцарсько-українського проекту “Розвиток органічного ринку в Україні” (2012-2016), які 
впроваджуються Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за 
фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний секретаріат Швейцарії з 
економічних питань (SECO). Наталія Прокопчук відповідальна за менеджмент та координацію в 
рамках проекту технічної допомоги, який спрямований на розвиток конкурентоспроможності 
українського органічного сектору. До сфери її компетентності належать проектний менеджмент, 
зв’язки з громадськістю, фінансовий та ресурсний менеджмент, управління організацією заходів, 
адміністрування, налагодження бізнес-процесів та їхнє впровадження, розвиток ринку, 
оцінювання, нагляд та моніторинг. Вона співпрацює з українськими органічними виробниками, 
переробними підприємствами, представниками роздрібної торгівлі, парасольковими 
координуючими організаціями, сертифікаційними органами, іншими учасниками органічного ринку, 
представниками органів державної влади, засобами масової інформації, донорами міжнародних 
проектів та іноземними організаціями. Контактні дані: natalie.prokopchuk@fibl.org, 
www.ukraine.fibl.org 
 
Natalie Prokopchuk has been working in international projects and foreign cooperation activities in 
different spheres since 1999. From January 2008 she worked as a project coordinator of the Swiss-
Ukrainian project “Organic Certification and Market Development in Ukraine” (2005-2011) and from 
June 2012 – as a project manager of the Swiss-Ukrainian project “Organic Market Development in 
Ukraine” (2012-2016), both implemented by the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, 
Switzerland) and funded by the Swiss Confederation through the State Secretariat for Economic Affairs 
(SECO). Natalie Prokopchuk is responsible for management and coordination within the project of 
technical assistance which focuses on the strengthening the competitiveness of the Ukrainian organic 
sector. Her key qualifications are project management, public relations, finance, resource and event 
management, administration, business processes establishing and implementation, market 
development, evaluation, supervision and monitoring. She is in direct contact with Ukrainian organic 
producers, processors, retailers, umbrella organizations, certification bodies, other organic stakeholders, 
policy makers, media, international project donors and foreign organizations. Contact: 
natalie.prokopchuk@fibl.org, www.ukraine.fibl.org  
 

 

Рудюк Анатолій Миколайович, 1956 року народження, освіта вища, в 1979 році закінчив 
факультет агрохімії та ґрунтознавства Української сільськогосподарської академії.   

Трудову діяльність розпочав у 1979 році агрохіміком-ґрунтознавцем Житомирської зональної 
агрохімічної лабораторії. В подальшому працював ґрунтознавцем, старшим інженером 
Всесоюзного інституту земельних ресурсів. З 1986 до 1998 рік працював в апараті Державного 
агропромислового комітету УРСР та Міністерстві сільського господарства України. В період з 1998 
до 2006 рр. – головний агроном, заступник директора ЗАТ "Украгротехніка". З 2006 року головний 
спеціаліст, начальник відділу загального землеробства Департаменту землеробства Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

Основним напрямком у роботі є підготовка пропозицій та нормативно-правової бази щодо 
охорони, збереження та відновлення родючості ґрунтів. 

Брав участь у всіх етапах підготовки законопроектів щодо розвитку органічного виробництва. 
 
Anatolii Rudiuk was born in 1956. He graduated from the Ukrainian Agrarian Academy, Department of 

Agrarian Chemistry and Soil Science in 1979.  
He started his professional career as a soil analyst at the Zhytomyr Zonal Agrochemical Laboratory in 

1979. Then he worked as a soil analyst and a senior engineer of the All-USSR Institute of Land 
Resources. From 1986 to 1998 Anatolii Rudiuk worked at the Administration of the UkrSSR State 
Agricultural Committee and Ministry of Agriculture of Ukraine. From 1998 to 2006 he was employed as a 
chief agronomist and deputy director of the Ukragrotechnica CJSC. Since 2006 Mr. Rudiuk has been 
working as a chief specialist and Head of the Division of general agriculture of the Department of 
Agriculture of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. 

The main responsibility of his work includes preparation of draft laws and elaboration of the legal 
framework relating to the protection, preservation and restoration of soil fertility.  

He took part in all stages of drafting the law on organic production in Ukraine. 
 

 

Гуідо Бельтрані народився у 1965 році і ріс в Італії та Швейцарії. Він навчався у вищих 
навчальних закладах у Цюріху та Санкт-Ґаллені, Швейцарія. Має ступінь магістра з фізики, а 
також ступені магістра з економіки і доктора економічних наук. 

Протягом восьми років пан Бельтрані працював у приватному секторі консультантом з питань 
захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, управління проектами в різних 
країнах світу, ефективного використання енергії, відновлювальних джерел енергії, змін клімату, 
сільського господарства, сталого туризму, регіонального та сталого розвитку, а також систем 
управління навколишнім середовищем. З 2005 року Гуідо Бельтрані працює у Швейцарській 
агенції розвитку та співробітництва (SDC), обіймаючи різні посади як у Головному офісі в 
Швейцарії, так і у Швейцарському бюро співробітництва у Косово. 

З 1 вересня 2011 року Гуідо Бельтрані працює на посаді Директора Швейцарського бюро 
співробітництва в Україні. На цій посаді пан Бельтрані відповідає за загальне управління 
технічним співробітництвом між Швейцарією та Україною, яке зосереджено на чотирьох 
напрямках: репродуктивне здоров’я, місцеве самоврядування та публічні послуги, фінансова та 
економічна стійкість, а також стале використання енергоресурсів. 

 
Guido Beltrani was born in 1965 and grew up in Italy and in Switzerland. He studied in Zurich and St. 

Gallen, Switzerland and holds a master degree in physics and a second master degree as well as a 
doctoral degree in economics.  

Mr. Beltrani worked for eight years as a private sector consultant in the fields of environmental 
protection and economic development, managing projects in different countries and in areas such as 
energy efficiency and renewable energies, climate change, agriculture, sustainable tourism, regional 
and sustainable development, and environmental management systems. Since 2005, Guido Beltrani is 
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employed at the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), where he held positions at the 
Head Office in Switzerland and at the Swiss Cooperation Office in Kosovo.  

As of September 1, 2011 Guido Beltrani took over the position of Director of the Swiss Cooperation 
Office in Ukraine. In this position, he is responsible for the overall management of the technical 
cooperation between Switzerland and Ukraine, which focuses on the four domains of Reproductive 
Health, Local Governance and Public Services, Financial and Economic Sustainability, and Sustainable 
Energy Management. 

 

Toralf Richter was born in 1969, graduated from the University of Hohenheim/Germany (Agronomical 
Faculty) in 1996. 
Toralf Richter works as a senior advisor for organic market development at FiBL Switzerland and as 
Sector Expert Arable Crops in the Swiss-Ukrainian Project “Organic Market Development in Ukraine”. 
His expertise comprises market research and marketing consulting activities in a Swiss and international 
context. He did his PhD thesis about consumer preferences and attitudes of consumers with regard to 
organic food. Toralf Richter also is co-owner of the Swiss marketing agency ‚bossert & richter‘, which 
develops business plans for organic marketing initiatives in Switzerland. Since 2014 he works on 
assignment of Bio Suisse as national arbitrator to guarantee fair trade relations among organic 
producers, processors and retailers in Switzerland. 

 

Пан Іржі Урбан народився 1960 року, закінчив Аграрний університет в Брно, Чеська Республіка. 
Займався дослідженнями в сфері сільського господарства, а також практичною роботою в сфері 
органічного сільського господарства. Вивчав основи органічного сільського господарства в 
Швейцарії, де проходив стажування в Дослідному інституті органічного сільського господарства 
(FiBL), у якому зараз він працює радником у Міжнародному відділі. Починаючи з 1990 року, Іржі 
Урбан активно працює в організаціях органічних фермерів в Чеській Республіці. Він є 
співзасновником Асоціації PRO-BIO, де він був головою правління протягом 10 років і кілька років 
директором. Він також є засновником і був першим директором Біоінституту, де зараз працює в 
якості консультанта. З 2008 до 2010 рр. Іржі Урбан обіймав посаду Заступника Міністра з питань 
навколишнього середовища, досліджень і освіти Міністерства сільського господарства Чеської 
Республіки. Зараз він переважно займається проведенням державних інспекцій в органічному 
сільському господарстві (Центральний інститут нагляду та перевірки у сфері сільського 
господарства (ÚKZÚZ), Брно), популяризацією, освітою (голова редакційної колегії кількох 
навчальних посібників), підвищенням рівня компетентності та дослідженнями (CZ ТР Organics – 
Чеська технологічна платформа органічного сільського господарства, Біоінститут), а також 
міжнародним співробітництвом (FiBL).  

 
Mr. Jiří Urban, born in 1960, graduated from the University of Agriculture in Brno. He was involved in 

agricultural research and practical work in organic farming. He studied the basics of organic farming in 
Switzerland, where he did a work placement in the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and 
where he now works as an adviser in the International Division. Since 1990 he has been professionally 
active in organizations of organic farmers in Czech Republic. He is co-founder of the PRO-BIO 
Association, of which he was Chairman for 10 years and also Director for several years. He is a co-
founder and first director of Bioinstitut p.b.c., in which he is currently working as an adviser. From 2008 
to 2010 Jiří Urban was a Deputy Minister for environment, research and education at the Ministry of 
Agriculture in Prague. At present he mostly deals with state organic inspections (Central Institute for 
Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ), Brno), promotion, education (head of group of authors 
of textbooks), capacity building and research (“CZ TP Organics – the Czech Technology Platform for 
Organic Agriculture”, BioInstitut), and international cooperation (FiBL). 

 

 

Сергій Галашевський народився в 1983 році, закінчив агрономічний факультет Білоцерківського 
державного аграрного університету в 2006 році, у тому ж році паралельно навчався один семестр 
у Великій Британії (Writtle college, University of Essex), де поряд з іншими дисциплінами вивчав 
основи органічного виробництва. 

З 2007 року працює в сертифікаційному органі “Органік Стандарт”, спочатку – як інспектор, 
потім – як керівник інспекційного відділу, а з кінця 2008 року – як директор компанії. 

Постійно удосконалював свої знання в різних аспектах органічного виробництва (сертифікація, 
розвиток ринку, законодавство, різні напрямки виробництва, менеджмент контролюючого органу), 
вивчав досвід таких країн, як Швейцарія, Німеччина, Болгарія, Польща, Нідерланди, Франція, 
США та впроваджував здобуті знання задля розвитку органічного сектору України. 

За 7 років роботи в Органік Стандарт відвідав майже всі регіони України та зробив понад 100 
доповідей на тему органічного виробництва. 

 
Sergiy Galashevskyy was born in 1983, graduated from the Bila Tserkva State Agrarian University 

(Agronomical Faculty) in 2006 and in the same year he underwent training in Great Britain for one term 

(Writtle college, University of Essex) where along with other disciplines he studied fundamentals of 

organic agriculture. 
Since 2007 Sergiy Galashevskyy has been working at the Organic Standard certification company, 

starting as an inspector, then as the head of inspection department and since 2008 he has held the 
position of General Manager.  

Mr. Galashevskyy is constantly improving his knowledge in various areas of organic production 
(certification, market development, legislation, different production activities and control body 
management), studying experience of such countries as Switzerland, Germany, Bulgaria, Poland the 
Netherlands, France, USA and implementing the acquired knowledge in order to develop organic sector 
in Ukraine.  

During 7 years of work in Organic Standard he visited almost all the regions of Ukraine and made 
over 100 speeches regarding organic production. 



 

Ксенія Гладченко закінчила Національний Аграрний Університет в Києві та отримала вищу освіту 
в напрямку безпечності та якості продукції сільськогосподарського виробництва. 
На самому початку її діяльність була пов’язана з  
з системами безпечності та якості продуктів харчування відповідно до міжнародних норм. 
В органічному секторі Міс Ксенія розпочала свій професійний шлях в 2008 році як керівник відділу 
якості сертифікаційного органу з органічного виробництва Органік Стандарт де вона успішно 
працювала до 2013 року включно.  
Завдяки досвіду набутому в рамках роботи Органік Стандарт Ксенія стала кваліфікованим 
експертом щодо міжнародного та українського органічного законодавства, зокрема процедур 
експорту та впровадження органічних стандартів на переробних підприємствах, розвиток ринку.  
Пані Гладченко опублікувала декілька статей про сертифікацію органічного виробництва в Україні 
та Посібник щодо процедур експорту органічних продуктів. 
З 2014 року Ксенія власник консультаційного органу з органічного виробництва КьюС, який 
допомагає виробникам розвивати їх органічний бізнес.  
 
Ksenia Gladchenko graduated at the National Agrarian University in Kiev and got Master Degree in the 
field of safety and quality products of the agricultural production.  
Early, her activity was linked to the safety and quality systems for food production according to 
international norms.  
In organic sector Ms Gladchenko started her professional way in 2008 as a quality manager of organic 
certification body Organic Standard were she successfully worked up to 2013.  
Thanks to experience gained within her work in Organic Standard Ksenia become a qualified expert in 
the field of international and Ukrainian organic legislation, including organic export procedures and 
implementation organic standards on the processing units, market development. 
Ms Gladchenko has published several articles about organic certification in Ukraine and Manual for 
export procedures of organic products.  
Since 2014 Ksenia is owner of consultancy body on organic production QueS, which assist to organic 
producers develop their organic business.  

 

Олександр Миколайович Ющенко народився в 1958 році в м. Києві, Україна. 
З 2008 року Олександр Ющенко є засновником та генеральним директором приватного 

підприємства “Галекс-Агро”, що займається веденням органічного рослинництва та тваринництва. 
Метою підприємства є поліпшення якості землі, чисті продукти харчування та здорова нація. 

На даний час ПП “Галекс-Агро” використовує біля 8000 га сільськогосподарських угідь 
Новоград-Волинського та Баранівського районів Житомирської області, Україна. 

Усе виробництво сертифіковане швейцарським сертифікаційним органом – Інститутом ринкової 
екології (ІМО) та українським сертифікаційним органом “Органік Стандарт” відповідно до вимог 
Постанов ЄС щодо органічного виробництва №834/2007 та № 889/2008.  

Підприємство експортує свою продукцію (зернові) в країни Європи: Швейцарію, Німеччину та 
Італію. 

Олександр Ющенко має багато нагород і відзнак, зокрема Державну нагороду України - Орден 
“За заслуги” ІІІ ступеня (2007 рік). 

 
Oleksandr Yushchenko was born in 1958 in Kyiv, Ukraine.  
From 2008 Mr. Yushchenko is a founder and general manager of the Galeks-Agro private enterprise 

which works in organic crop production and organic animal husbandry. The main objective of the 
company is to improve soil quality, provide healthy food products and contribute to the health of 
Ukrainian nation.  

Galeks-Agro is currently cultivating about 8,000 ha of agricultural land in Novograd-Volynskyi and 
Baranivskyi districts of Zhytomyr region, Ukraine.  

All production is certified by the Swiss certification body – Institute for Marketecology (ІМО) and 
Ukrainian certification company “Organic Standard” according to the requirements of the organic EU 
Regulations No 834/2007 and No 889/2008.  

The enterprise exports its products (cereals) to European countries: Switzerland, Germany and Italy.  
Oleksand Yushchenko has numerous prizes and awards, in particular, the Third Class Order for 

Merits in 2007. 

 
 
 

 

Ursula Bittner is the manager of the Danube Soya and Austrian Soya Association, both working on a 
GM-free and regional Soya supply for Europe. Bittner holds a degree in International Development from 
the University of Vienna with specialisation in agriculture, European agriculture policy, right to food and 
food sovereignty. Furthermore she holds a MBA degree specialising in general management of the 
California Lutheran University, US. She already worked for different NGOs in the field of health, food 
and agriculture, before she started working in the soya business. Since 2011 she is managing the 
Austrian Soya Association and the Danube Soya Association. Bittner advocates a sustainable, regional 
and GM-free protein supply in Europe and a healthy and plant-based diet. 



 

Olga Gathmann was born in 1980, graduated from Timiryazev Academy for Agriculture in Moscow/ 
Russia in 2002 and Humboldt-University in Berlin/Germany (Faculty of Agriculture) in 2006. She worked 
for the German Agricultural Society (DLG) in Frankfurt am Main/ Germany, the agricultural holding 
“EKONIVA” in Moscow and for the German manufacturer for agricultural machinery “LEMKEN” in 
Kaluga/Russia. 
Since 2013 Olga Gathmann works at Bioland Markt GmbH & Co. KG in the field of purchasing and 
logistics of raw agricultural goods from Eastern Europe. 
She's engaged in developing direct relationships with organic farmers in Ukraine, the Baltic countries 
and Russia with the aim of making the agricultural products of these farmers accessible and reliable for 
German and European customers. 
 

 

Мисник Микола Ілліч народився в 1955 році в с. Риботин, Коропського району, Чернігівської 
області. З 2005 року Микола Мисник є засновником і головою фермерського садівничого 
господарства «Золотий Пармен». Мета діяльності – вирощування високоякісних овочів, фруктів, 
зернових та зернобобових культур. Частину власної продукції господарство переробляє, а саме 
соки та крупи. В господарстві впроваджуються нові технології вирощування органічної продукції. 
Фермерське господарство сертифіковане сертифікаційним органом Органік Стандарт за 
стандартами ЄС та ABCert за стандартами Біоленд. Продукція експортується в Німеччину та 
Нідерланди. 
 
Mysnyk Mykola was born in 1955 in the village Rybotyn, Korop district, Chernihiv region. Since 2005, 
Mykola Mysnyk is the founder and head farmer gardening enterprise "Golden Parmen." Objective – 
growing high quality vegetables, fruits, grains and legumes. Some part of the farm production is 
processed, such as juices and cereals. The farm implements new technology of growing organic 
products. The farm is certified by certification body Organic Standard according EU standards and 
ABCert according Bioland standards. The products are exported to Germany and the Netherlands. 
 

 

Олена Березовська закінчила в 1997 році Київський університет ім.Т.Г.Шевченко за спеціальністю 
біолог-ботанік, працюючи  у відділі біологічних досліджень Національного реставраційного Центру 
України.  Особисті уподобання та сімейні цінності визначили напрямок професійного розвитку  та 
бізнесу – органічні продукти харчування. В 2009 році, отримавши освіту управлінця та фінансиста, 
заснувала Торгівельний Дім Органік Ера, один з перших магазинів органічних продуктів в Києві, 
який і зараз пропонує споживчий кошик органічних товарів та послугу органік-кейтерінгу. 
Працюючи в органічному секторі України, значну частину діяльності присвячувала просуванню 
ідеї органічного харчування, становленню органічної свідомості, формуванню у споживачів довіри 
до органічних брендів. 
В 2013 році ТОВ ТД Органік Ера стала одним із співзасновників Громадської спілки Органічна 
Україна, а на початку 2014 року Олену Березовську було обрано головою правління спілки 
виробників органічних сертифікованих продуктів Органічна Україна.  За 2013-2014 роки 
громадської діяльності надала професійну підтримку галузевим міжнародним виставкам, 
відстоюючи чесне позиціонування органічних сертифікованих продуктів, розробляла ідеї та 
координувала рекламні проекти просування органік до кінцевого споживача, представляла 
органічні бренди на стратегічних зустрічах з ритейлом та розкривала успіхи органічного бізнесу на 
міжнародних конференціях. 
Нині, будучи членом  робочої групи при Мін АПК «З питань вдосконалення законодавства і 
нормативно-правових актів у сфері органічного виробництва», бачить необхідність 
конструктивного діалогу органічного сектору України, міжнародних проектів та органів виконавчої 
влади для формування правового поля, в якому всі учасники органічного ринку зможуть бути 
захищеними. 
 
 
Olena Berezovska graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv in 1997, biologist and 
botanist specialty, while working at the Department of Biological Research at Ukrainian  National 
Restoration Center. Personal preferences and family values defined the area of professional 
development and business - organic food. In 2009, having received an education of a manager and 
financier, she  founded the Organic Era Trading House, one of the first organic food stores in Kiev, 
which now offers a consumer basket of organic products and organic catering services. Working in the 
organic sector in Ukraine, devoted a considerable part of activity to the promotion of the idea of organic 
food, formation of organic consciousness and building consumer trust in the organic brands. 
In 2013, Ltd. TH Organic Era became one of the co-founders of the Public Union “Organic Ukraine”, and 
at the beginning of 2014, Olena Berezovska was elected as a chairman of the board of the Certified 
organic products union “Organic Ukraine”. During the 2013-2014 years of social activities, provided 
professional support to international industrial exhibitions, advocating fair positioning for certified organic 
products, developed the idea and coordinated advertising projects aimed at the promotion of organics to 
the ultimate consumer, represented organic brands at strategic meetings with retail and delivered 
speeches on success of organic business at international conferences. 
Now, as a member of the working group at the Ministry of Agriculture "On the improvement of legislation 
and regulatory acts in the field of organic production", sees the need for constructive dialogue between 
organic sector in Ukraine, international projects and executive bodies in order to form a legal framework, 
in which all participants of the organic market can be protected. 



 

Martin Timmermann was born in 1968, graduated from the University of Göttingen/Germany (Faculty of 
Agricultural Sciences). He has been involved with organic farming since 1991. Among other things he 
has bred organic winter wheat at the Cereal Breeding Research Darzau. In 2010 he started the organic 
internet trading platform o-tx.com and is CEO of otx AG. Martin Timmermann is also owner of Martim 
Consult, which gives advise with focus on east and central europe organic businesses. 

 

Професійна діяльність Тетяни в цифрах:  
- Більше 8 років організовує тренінги для роздрібної торгівлі;  
- Більше 2200 осіб  вчилися на відкритих та корпоративних семінарах-тренінгах з 2006 року в м. 
Києві; 
- З 2011 року Тетяна публікується у ЗМІ   щодо популяризації органічних продуктів та товарів, та їх  
просування на ринку України. Публікації направлені на різну цільову аудиторію:  споживачі, 
фахівці ритейлу, фермери. 
- З 2014 року є спікером на спеціалізованих форумах та конференціях: модератор спецтеми по 
органічному виробництву в Україні на форумі "Агробізнес України, 2014", від Adam Smith 
Conferences is part of INFORMA Plc.; спікер та ведуча панельної дискусії “Органічний FMCG: Як 
розширити коло покупців органічної продукції і яку роль в цьому може грати ритейл? ” на 
конференції "YES! Organic", від IBCentre. 
У своїй професійній діяльності Тетяна Ситник надає такі послуги: 
- організація заходів щодо популяризації органічних продуктів в Україні 
(семінари, конференції, виставки, майстер-класи, уроки у школах та ін.), 
- розробка та впровадження навчальних програм для фахівців роздрібної 
торгівлі України, 
- консультування з питань маркетингу, 
- надання послуг у сфері зв’язків із громадськістю для органічних виробників. 

 

 


