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Березовська
Олена Михайлівна
 Україна, м. Київ
Робочі мови: українська, російська

Президент громадської спілки органічних сертифікованих
продуктів «Органічна Україна». Консультант з формування та
розвитку органічного ринку України. Підприємець та інвестор
ринку органічних продуктів. Експерт органічного ринку.
В органічному секторі з 2009 року.
Географічне провадження діяльності: Україна, Європа
 +38 (067) 247 85 64
 ob@organicukraine.org.ua
 organicukraine.org.ua

Сфера компетенції:
• Супровід до сертифікації відповідно вимог
стандартів органічного виробництва
• Органічна сертифікація
• Маркетинг органічних продуктів
• Залучення інвесторів та проектів підтримки
сектору
• Українське законодавство в сфері органічного
виробництва
• Бізнес-освіта для підприємців та
операторів органічного ринку

Розробка інвестиційних механізмів; Аудит господарства для оцінки його бізнес-можливостей та
пошук прибуткової ніші, унікальної концепції;
Залучення інвестицій та державних програм для
підтримки та розвитку органічного виробництва: фінансова та маркетингова оцінка потужностей виробництва; пошук зацікавлених партнерів:
інвестори, кредитори, гранти, проекти; підготовка
документальної бази безпосередньо для залучення
інвестиції та державних програм.

Послуги:

Найсильніші сторони в консультуванні:

Консультування та супровід до сертифікації та
протягом перехідного періоду: надання повного
пакету матеріалів зі стандартами та особливостями органічного виробництва; координація ділового
партнерства між зацікавленими сторонами; безпосередня консультація та супровід для отримання
сертифікату; упорядкування документації підприємств, що сертифікуються; підбір агро-консультантів для реалізації проектів; навчання персоналу підприємства методам органічного господарювання;

Супровід до сертифікації, бізнес освіта,
маркетинг, організація заходів.

Професійна організація заходів на тему органічного виробництва: міжнародні конгреси; регіональні форуми; галузеві конференції, семінари;
тренінги та навчальні курси; дні органічного поля;
круглі столи;
Бізнес тренінги: освіта для отримання стабільного прибутку в органічному виробництві; успішне
виробництво та вдалі продажі;
Консалтинг та впровадження, супровід розвитку
органічного бізнесу;

Клієнти та досягнення:
Координація роботи громадської спілки органічних
сертифікованих виробників «Органічна Україна»:
консолідація органічного сектору для формування
та розвитку органічного ринку.
Координація Робочої групи з розвитку органічного
виробництва та нішевих культур при Міністерстві
аграрної політики та продовольства України.
Координація навчального курсу по біодинаміці та
заснування ГС «Біодинаміка України».
Тренерська, консалтингова та управлінська
діяльність в тренінгово-консалтинговій компанії
Organic Business School. Ініціація та створення
цього проекту.
Запуск та супровід проекту Biologic.ua – першого
в Україні торгового майданчика, який пропонує
повний спектр послуг для виробників та споживачів органічної продукції.
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Биков
Микола Іванович
 Україна
Робочі мови: українська, російська

Консультант з органічного виробництва.
Дорадник з агрономії (свідоцтво №26/2017/2)
В органічному секторі з 2014 року.
Географічне провадження діяльності:
Україна, Росія, Білорусь, Молдова.
 +38 067 408 54 96

 n.bykov@ukr.net

Сфера компетенції:

Освіта:

• Оцінка ґрунту під органічне виробництво
• Розробка арготехнологій під різні грунтово-кліматичні зони

Агроном по захисту рослин

• Розробка та впровадження технологічних карт
на виробництво зернових, овочевих та ягідних
культур

Розробка та впровадження внутрішньої системи
якості для вирощування органічної продукції на
основі Постанови ЄС для кооперативів.

• Підбір органічних добрив для різних культур

Розробка технології вирощування польових
культур згідно вимог до сертифікаваної продукції
Європейского союзу СОК «Перший національний
аграрний кооператив».

• Розробка системи удобрення під ягідні культури
• Консультація по системі біологічного захисту
• Розробка нових біоінсектицидів
• Впровадження сидератної системи землеробства

Клієнти та досягнення:

Розробка програми вирощування органічної
продукції членами кооперативу СОК «Перший
національний аграрний кооператив».

• Консультація по виготовленню компосту для
власних потреб

Програма біологічного захисту рослин та виготовлення органічних добрив для ченів СОК «Перший
національний аграрний кооператив».

• Розробка та впровадження внутрішньої системи
якості для вирощування органічної продукції на
основі Постанови ЄС для кооперативів

Розробка системи компостування для ферм ВРХ.
Проведення агрохімічного аналізу ґрунтів,
загальна площа 100 тисяч га.

Найсильніші сторони в консультуванні:

Впровадження стандарту вирощування не ГМО сої
«Дунай соя/Європейська соя».

• Оцінка ґрунтів для органічного виробництва;
• Біологічний захист рослин;
• Впровадження органічних агротехнологій.
• Сертифікація органічного виробництва;
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Бікбаєв
Іскандер Муратович
 Україна, м. Запоріжжя
Робочі мови: українська, російська

Директор ТОВ «СіБ-Агро»
В органічному секторі з 2012 року.
Географічне провадження діяльності: Україна
 +38 067 613 21 88
 +38 061 295 20 97

Сфера компетенції:
• Органічне рослинництво
• Навчання персоналу
• Підбір засобів для живлення та захисту рослин

 Sib-Agro@bk.ru

Консультації по інфраструктурі та ведення
діловодства в органічному землеробстві.

Клієнти та досягнення:
Впроваджені органічні технології на:

Послуги:
Розробка і впровадження системи органічних технологій ведення сільського господарства на заміну
інтенсивних технологій існуючих в підприємстві;
Супровід підприємства в перехідний період,
агрономія та економіка;
Консалтингові послуги з оперативних питань,
пов’язаних з органічним землеробством;

• ФГ «Київська Русь» Харківська обл;
• СТОВ «Токмачани» Запорізька обл;
Ведемо супровід на стадії перехідного періоду:

•
•
•
•
•

ТОВ «Лідер» Запорізька область;
СХМП «Арго» Запорізька область;
ТОВ «Ольвія» Запорізька область;
АФ «Злагода» Запорізька область;
Агропромислова група «Агротрейд».

Розробка стратегії розвитку підприємства;
Допомога з реалізації продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках.

Найсильніші сторони в консультуванні:
Розробка і впровадження технологічних карт,
сівозміни, підбір техніки, з урахуванням особливостей підприємства;
Розрахунок економіки підприємства на перехідний
період;
Підбір оптимальної системи живлення і системи
захисту рослин;
Навчання агрономів підприємства за передовими
технологіями органічного землеробства;
Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Білко
Володимир Анатолійович
 Україна, м. Вінниця
Робочі мови: українська, російська

Приватний агро-консультант (ФОП Білко В.А.)
В органічному секторі з 2010 року.
Географічне провадження діяльності: Україна
 +38 096 910 91 95
 sparja.com.ua

 bilko9330@gmail.
 soloma.info

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Органічне овочівництво
• Органічне рослинництво
• Органічне вирощування плодових та ягідних
культур
• Маркетинг органічних продуктів
• Вирощування нішевих культур (овочівництво,
плодівництво)

Органічне овочівництво;

Послуги:
Розробка технологічних карт для органічного та
інтегрованого вирощування рослин їз застосуванням біопрепаратів та органічних добрив;
Підбір засобів для живлення та захисту рослин у
перехідний період;
Супровід підприємств при органічному та і
нтегрованому вирощуванні рослин;
Допомога у збуті продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках;

Використання мікробіологічних препаратів;
Розробка систем живлення та захисту рослин в
органічному землеробстві;
Дружні зв’язки з практиками органічного землеробства з можливістю проведення зустрічей та
консультацій для початківців.

Клієнти та досягнення:
Невеликі фермери, середні та великі агропідприємства (в загальному понад 300 клієнтів і їх
кількість щороку збільшується ), які займаються
органічним та інтегрованим землеробством на
загальній площі понад 70 000 га.
Розробка та проведення авторського курсу
«Я – Фермер 2,0 » (за підтримки UHBDP та MEDA)
для фермерів початківців у 2017-2018 роках.

Навчання персоналу
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Боженко

АВТОНОМНА РОДОВА САДИБА

Сергій Володимирович
 Україна, м. Радомишль

НАРОДНЕ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ГОСПОДАРСТВО

Робочі мови: українська

Технолог у НДВП Автономна родова садиба.
В органічному секторі з 2003 року.
Географічне провадження діяльності: Україна

 +38 067 447 13 54
 Bozhenko58@gmail.com
 www.radorod.prom.ua  www.ecobum.io.ua

Сфера компетенції:

Клієнти та досягнення:

• Органічне рослинництво
• Переробка відходів
• Органічне + біодинамічне будівництво

Виробництво активного гумусу «Радород».
Діючий проект «Автономна родова садиба»
ІІІ місце у номінації кращий зелений проект в конкурсі «GreenAwardsUkraine-2013».
Свівзасновник Асоціації «Біодинамічна Україна»
Навчання та обмін досвідом у практичних
семінарах з біодинаміки за участю Закса Райнера.

Послуги:
Консультації в органічному рослинництві;
Впровадження технологічних процесів по
переробці органічних відходів;
Організація та проведення будівництва з
органічних матеріалів;

Найсильніші сторони в консультуванні:
Рослинництво;
Переробка різних видів органічних відходів;
Виробництво органічних добрив + біодинаміка;
Будівництво органічного житла та виробництво
біодинамічних будівельних матеріалів.

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Гнатюк
Богдан
 Україна, м. Дніпро
Робочі мови: українська, російська

Агроконсультант з органічного виробництва.
В органічному секторі з 2015 року.
Географічне провадження діяльності: Україна, Казахстан

 +38 099 117 36 77

 Bohdan108@gmail.com

Сфера компетенції

Напрямки діяльності:

• Агросупровід

Агросупровід ягідних господарств

• Фітомоніторинг

Найсильніші сторони в консультуванні:

Послуги:

Практичний досвід агросупроводу ягідних насаджень

Консультаційні послуги з агросупроводу та фітомоніторингу.

Клієнти та досягнення:
•
•
•
•
•
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ТОВ «Двіпа»
ТОВ «Агро Органік»
ТОВ «Волос Трейд»
ТОВ «Земля Органік»
ТОВ «Голден Бері»
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Гулієва Ксенія
 Київ, вул. Пироговського, 19, корпус 8
Робочі мови: українська, російська, англійська
Засновник, директор
Консультаційний орган ТОВ «КьюС»
В органічному секторі з 2008 року.
Географічне провадження діяльності:
Україна, країни СНД та ЄС, США
 +380 93 917 29 89
 info@ques.com.ua

 quesservice@gmail.com
 www.ques.com.ua

Стандарти:

Переваги:

•
•
•
•
•

10 років практичного досвіду в органічному
секторі щодо:
• процедур сертифікації відповідно до різних міжнародних органічних стандартів та їх поєднання;
• аналізу та впровадження міжнародного та національного законодавства у сфері органічного
виробництва;
• розробки органічних проектів «від ідеї до
результату».

ORGANIC EU
NOP (США)
BIO SUISSE (Швейцарія)
Naturland
Krav

Послуги:
Консультаційний супровід підприємств при
підготовці та сертифікації, також впровадження
органічних стандартів (EU, Bio Suisse, NOP,
Naturland, Krav,);
Впровадження системи простежуваності на
виробництвах, оцінка ризиків та системи управління безпечністю та якістю органічних продуктів;
Навчання та підготовка персоналу компанії, що
працюють відповідно до стандартів органічного
виробництва;
Налагодження торговельних зв’язків між експортерами та імпортерами, впровадження експортних проектів;
Розробка публікацій щодо процедур експорту
органічної продукції та оцінки ризиків в
органічному виробництві;

Клієнти та досягнення:
Успішно впроваджено понад 50 консультаційних проектів з органічного напрямку.
Нашими клієнтами є:
• дрібні й великі переробні підприємства та
трейдери, що працюють відповідно
до органічних стандартів;
• агрохолдинги;
• проекти, що працюють в напрямку збору
дикорослих рослин;
• імпортери, що купують органічну продукцію.
Протягом 2014-2018 КьюС був співорганізатором
Національного павільйону України на міжнародній
виставці БіоФах.

Організація заходів: семінари, круглі столи,
форуми;
Розробка Закону України
«Про органічне виробництво».

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Дейнеко
Олена
 Україна, м. Київ
Робочі мови: українська, англійська

Директор в «Органік Бізнес-школа
(Organic Business School)
В органічному секторі з 2015 року.
Географічне провадження діяльності: Україна

 +38 067 103 96 94
 +38 050 944 12 42
 +38 097 005 97 45
Сфера компетенції:

Спікери та експерти — понад 100 консультантів,
власників і менеджерів органічного бізнесу
Практикуми на фермах;
Органічні агротехнології для фермерів, власників
ферм, підприємців;
Підготовка інвестиційних пропозицій
для інвесторів та покупців.

Бізнес навчання, курси і тренінги для тих,
хто створює чи розвиває органічний бізнес.
Основні напрями:
• Рослинництво: органічне ягідництво,
садівництво та овочівництво
• Малий і середній бізнес

Клієнти та досягнення:

Найсильніші сторони в консультуванні:
Практично корисні тренінги та навчальні курси;
Аналітика ринку;
Фінансова аналітика органічного виробництва;
Аналіз валового прибутку по ряду ягідних та
овочевих культур;
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 ceo@organicbusiness.com.ua
 www.organicbusiness.com.ua

Понад 2000 клієнтів з усієї України
Понад 50 тренінгів та курсів за 3 роки

Клієнти:
Органічні фермери-початківці, агропідприємства
Інвестори, фінансисти, інвестиційні компанії

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018

Дмитраш
Ніна Іванівна
 Україна, м. Вінниця
Робочі мови: українська, російська

Спеціаліст з питань вирощування
плодово-ягідних культур, компанія AgroFruitConsult
Географічне провадження діяльності: Україна
 +38 050 413 54 48
 +38 067 495 15 54

 ndmytrash@gmail.com
 www.agrofruit.com.ua

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Органічне вирощування плодових та ягідних
культур
• Розробка технологій органічного вирощування
• Удобрення та захист в умовах органічного
виробництва

Розробка технологічних карт для господарств;

Послуги:
Надання інформаційно-консультаційних послуг по
впровадження технологій органічного виробництва
в садівництві;
Аналіз існуючих технологій вирощування (догляд,
система захисту та удобрення, тощо) та надання
рекомендацій по їх удосконаленню;
Технологічний супровід підприємств при органічному вирощуванні плодових та ягідних культур.

Підбір оптимального обладнання та техніки;
Розробка систем живлення та систем захисту
з використанням біопрепаратів та органічних
добрив;
Впровадження інноваційних технологій;
Технологічний cупровід підприємств при
органічному вирощуванні плодових та ягідних
культур

Клієнти та досягнення:
Впровадження органічних технологій:
ФГ «Ніжин Агроінвест»
ТОВ «ВЛТ Флора»
ТОВ «Дари Волині»

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Жуйков
Олександр Геннадійович
 Україна, м. Каховка
Робочі мови: українська, російська, англійська

Експерт-консультант, керівник агродепартаменту
ПП «Еко-Рост». Професор кафедри землеробства
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
В органічному секторі з 2003 року.
Географічне провадження діяльності:
Україна, Казахстан, Молдова

 +38 050 396 37 09
 +38 067 906 95 59
Сфера Компетенції:
•
•
•
•

Органічне землеробство та рослинництво
Органічне насінництво
Органічний коачінг
Дослідна справа в органічному землеробстві
та рослинництві
• Аналітика ринку органічної сільськогосподарської рослинницької продукції

Послуги:
Наукове обґрунтування та практичне впровадження
операційних органічних та інтегрованих технологій
вирощування польових (зернові,зернобобові, бобові,
олійні, ефіроолійні, прядивні, лікарські культури),
кормових (одно- та багаторічні злакові та бобові
трави, травосуміші, елементи органічного «зеленого
конвеєру»); розробка та впровадження органічних та
інтегрованих систем захисту с/г культур від комплексу шкодочинних організмів;
Побудова коротко та середньо ротаційних польових
та спеціалізованих сівозмін з урахуванням вимог
органічного землеробства агроекологічний моніторинг фітосанітарного стану агроценозів;
Оптимізація МТП господарства щодо його спеціалізації та структури посівних площ. організація та
науково-консультаційний супровід ділянок гібридизації та насінницьких посівів з метою отримання
органічного посівного матеріалу; науково-виробнича
перевірка елементів органічної технології отримання
рослинницької продукції та препаратів, дозволених
в органічному землеробстві, з урахуванням вимог
науково-дослідної справи; побудова математичних
моделей урожайності культур, аналіз достовірності
впливу окремого фактора на врожайність культури;

10

 docent6977@gmail.com
 ecorost@ukr.net

Кореляційно-регресійний аналіз урожайних даних,
побудова нейронних мереж дії та взаємодії окремих
факторів щодо формування врожайності культури.

Найсильніші сторони в консультуванні:
Розробка і впровадження у виробництво
технологій, що базуються на застосуванні живих
культур ґрунтомешкаючих бактерій з вираженою
фунгіцидною дією;
Підбір згідно результатів тканинної діагностики
індивідуальних бактеріальних комплексів,
що дозволяють оптимізувати мінеральне живлення
культури за макро-, мезо- та мікроелементним
складом; мінімалізація стресових явищ в агроценозах, що викликані абіотичними (кліматичними та
хімічними) та біотичними (шкодочинна дія фітофагів, фітопатогенів та бур’янів) чинниками;
Підготовка агрономічних кадрів для реалізації
органічних технологій вирощування с/г продукції
в господарствах; Проведення тренінгів, семінарів,
доповідей на наукових конференціях, підбір кадрів.

Клієнти та досягнення:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПП «Агротемп Плюс» Вiнницька обл.
ПСП «Вiкторiя» Вiнницька обл.
ПСП АФ «Сиваш» Херсонська обл.
ТОВ «Торговий дiм «Продексiм» Херсонська обл.
ДП ДГ «Пiонер» Херсонська обл.
ФГ «СiЧ та К» Харькiвська обл.
ФОП «Юрьев Ю Ю» Харькiвська обл.
ОАО «Великая Победа» Республика Молдова, ПМР
ТОО «ЖНВ» Республика Казахстан
ТОО «Воскресеновка» Республика Казахстан
КХ «Бексеитов» Республика Казахстан
КХ «Музыченко» Республика Казахстан
КХ «Чапаевское» Республика Казахстан
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Качковський
Олексій Олексійович
 Україна, м. Київ
Робочі мови: українська, англійська

Директор ТОВ «VIP Group»
В органічному секторі з 2002 року
Географічне провадження діяльності:
Україна, Молдова, ЄС

 +380 50 344 42 65

 akachkovskiy@ukr.net

Сфера компетенції:
•
•
•
•

Рослинництво
Переробка
Експортна діяльність
Супровід сертифікаційного процесу

Послуги:
• Повний супровід органічних проектів
(крім тваринництва та імпорту)

Найсильніші сторони в консультуванні:
• розробка технологій вирощування та зберігання
с/г культур;
• технології переробки продукції;
• підготовка до інспекції та сертифікації за
міжнародними стандартами;
• допомога в реалізації органічної продукції
в Україні та на експорт;
• транспорт та логістика.

Клієнти та досягнення:
Bioland Markt GmbH (Німеччина)

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Кочерова
Лариса
 Україна, м. Львів
Робочі мови: українська, російська

Агроном-консультант. Керівник «Центру просвіти
та природного землеробства» м.Кременчук
В органічному секторі з 2008 року.
Географічне провадження діяльності: Україна

 +38 098 203 83 80
Освіта:
Полтавська державна аграрна академія,
спеціальнісь «Агрономія», агроном-дослідник.

Сфера компетенції:
• Органічне рослинництво
• Розробка агротехнологій для різних
ґрунтово-кліматичних зон
• Складання та впровадження технологічних карт
(зернові, олійні, овочеві та ягідні культури)
• Підбір оптимальних систем живлення і систем
захисту рослин в різних кліматичних зонах.

 td.agroalyans@gmail.com

• Підбір оптимальних систем живлення і систем
захисту рослин в різних кліматичних зонах;
• Відновлення родючості ґрунту;
• Практичний досвід органічного вирощування в
умовах різних кліматичних зон.

Переваги:
Агроном-практик;
 освід органічного вирощування в усіх
Д
кліматичних зонах України.

Клієнти та досягнення:
Послуги:
• Інформаційно-консультативні послуги;
• Технологічні карти;
• Агрономічний супровід у вирощуванні органічної
продукції.

Найсильніші сторони в консультуванні:
• Розробка і впровадження технологічних карт,
сівозмін, підбір с/г техніки з урахуванням
особливостей господарства, ґрунтів та зони
вирощування;
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Ефективне впровадження технологій органічного
вирощування на різних ґрунтах за індивідуальних
кліматичних, економічних та організаційних умов
підприємства;
Отримання максимальної рентабельності за
рахунок підбору оптимальних агротехнологій та
сортів с/г культур.
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Красовський
Євген Юрійович
 вул. Лісна 43, с.Городниця, Черкаська обл.
Робочі мови: українська, російська

Кервіник «Клуб Органічного Землеробства»
м. Умань і м. Кам’янське, консультант в «Центр Ефективних
Технологій», власник органічного ОСГ«Красовський».
В органічному секторі з 2009 року.
Географічне провадження діяльності: Україна
 +380 67 235 36 20

 cluboz.net

 +380 50 383 15 47

 zemledelie.org.ua

 krasenmir@gmail.com  probiotics.com.ua

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

•
•
•
•
•
•

Відновлення родючості та оздоровлення ґрунту;
розробка технологічних карт по використанню
біопрепаратів і природньої агротехніки, сівозміни;
впровадження інноваційних технологій;
Налагодження зв’язків в органічному секторі.

Біодинаміка
Рослинництво
Садівництво та виноградарство
Тваринництво та ветеринарія
Бджільництво
Водне господарство, озера та ставки

Клієнти та досягнення:
Послуги:
Перехід до інтенсивного органічного виробництва
без втрат врожайності.
Консультації по відновленню родючості та
оздоровленню грунту.
 провадження технологій органічного
В
землеробства та тваринництва
Консультації з сертифікації
Органічна продукція
Проведення семінарів по впровадженню біотехнологій в сільському господарстві та тваринництві.

Перехід на органічні технології
в Уманському районі:
• ФГ 17 га (баштанні, зернові, ягідники, овочі)
• ФГ 20 га (15 га зернові + 5 га овочівництво,
ягідники, садівництво)
• Комплексний супровід органічне ФГ 28 га
ягідники, Монастирищенський р-н;
• Запроваджено співпрацю зі «Сквирська дослідна
станція органічного виробництва» в сфері Пробіотехнологія (компанія «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»)
• ОСГ «Красовський» (ягідництво,
плодоовочівництво, виноградарство)
• проведення семінарів по впровадженню біотехнологій в сільському господарстві та тваринництві.

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Логов
Віталій Васильович
 вул. Преображенська, 79 А, офіс 124
м. Кропивницький, Україна
Робочі мови: українська, російська, німецька

Співвласник та головний консультант
з органічного землеробства в ТОВ «Органік Синтез».

 +380 96 454 13 14
 +380 96 758 68 17

 organiksyntez@gmail.comnet

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

• О
 рганічне рослинництво, садівництво
ягідництво, виноградарство
• Овочівництво та тваринництво
• Навчання персоналу на підприємствах,
де впроваджуються органічні технології
• Застосування біопрепаратів, мікро- та макроелементів біологічного походження та комплексний захист сільськогосподарських культур в
умовах органічного виробництва.

Розробка технологічних карт для господарств
з рекомендаціями органічному землеробстві по
використанню біопрепаратів власного
виробництва ТОВ «Органік Синтез».

Послуги:
Надання інформативно-консультаційних послуг;е
впровадження біотехнологій органічного виробництва в сільському господарстві та тваринництві.

Клієнти та досягнення:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТОВ «Інгулець»
ТОВ «Дунайський аграрій»
ПП «Титюк»
ФГ «Ольга»
Ялтушківська дослідна станція буряківництва
ПСП «Горинь»
ТОВ «Україна 2001»
ФГ «Калина»
ТОВ «Бачів Агро»
ФГ «Гадз»

Супровід органічного виробництва сільськогосподарських культур протягом всього технологічного
процесу навчання агрономічного персоналу
господарств.
Допомога в сертифікаційному процесі
до отримання статусу «ОРГАНІЧНИЙ ВИРОБНИК»
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Луцько
Ганна
 Україна, м. Київ
Робочі мови: українська, російська

Експерт з агрономічних питань ДП «Рейлін»
Географічне провадження діяльності:
Україна, Білорусь, Азербайджан
 +38 067 396 96 83
 zelenka2000@ukr.net

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Експерт з агрономічних питань ДП «Рейлін»
• Агроном-консультант,
• Агротехнолог з органічного вирощування
ягідної продукції.

Вирощування лохини високорослої та
малопоширених культур:
• актинидія
• лимонник
• обліпиха та інші

Послуги:
• Оцінка придатності поля під вирощування
запланованої продукції;
• Розробка технології вирощування органічної
ягідної продукції;
• Розробка системи захисту та удобрення
ягідників;
• Агрономічний супровід власних проектів.

Клієнти та досягнення:
• Запуск проекту з органічного вирощування
лохини високорослої (СВК «Ягідки»);
• Розробка технологій вирощування та створення
промислових насаджень суниці альпійської (СВК
«Ліга Агро»);
• Розробка технології вирощування та створення
промислових насаджень лимонника китайського;
• Вирощування малини в тунелях.

Переваги:
Дорощування саджанців лохини;
Створення та впровадження технологій вирощування лохини високорослої;

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Махновець
Марія Олександрівна
 Україна, м. Херсон
Робочі мови: українська, російська, англійська

Співзасновниця органічної платформи для пошуку покупців
Agroportex.bio. Незалежний консультант з експорту органічної
агропродукції з України Organic Trade from Ukraine.
В органічному секторі з 2013 року.
Географічне провадження діяльності: Україна та весь світ
 +380 95 837 44 55
 mariia.makhnovets@gmail.com
 organictradeukraine.com

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Маркетинг та вивід органічної продукції за
кордон
• Налагодження торгівельних зв’язків
• Укладання експортних контрактів та ведення
переговорів
• Експорт органічних зернових, олійних та продуктів
їх переробки різними видами транспорту
• Аналіз ризиків під час експорту органічної
продукції
• Проектна діяльність
• Стратегічне планування експортної діяльності
• Аналіз ринку та маркетингові дослідження

•
•
•
•
•

Послуги:
• Супровід органічного виробника на експорт
починаючи від моменту наявності органічної
продукції закінчуючи постачанням кінцевому
споживачеві;
• Консультування з правил експорту та кращих
схем постачання органічної продукції за кордон;
• Виїзні експорт-тренінги на підприємства;
• Дослідження попиту та пропозиції на
внутрішньому та зовнішньому ринку;
• Аналіз цін на ринку органічної продукції;
• Ідентифікація нових каналів та ринків збуту;
• Пошук іноземних партнерів/покупців/інвесторів
та ідентифікація нових каналів та ринків збуту;
• Допомога в укладанні експортних контрактів та
координація їх виконання;
• Організація торгівельних місій за кордон та
зустрічей з потенційними покупцями;
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Маркетинг
Експорт
Встановлення торгівельних зв’язків
Пошук партнерів
Вивід на нові ринки

Клієнти та досягнення:
• Співзасновниця органічної платформи для
пошуку покупців Agroportex.bio
• Успішна реалізація торгових угод між експортерами
та імпортерами органічної продукції
• Написання довідника «Практичний довідник
органічного експортера до ЄС»
www.agritrade-ukraine.com/ua/nasha-diyalnist/
nashi-publikatsiji/574-praktichnij-dovidnikorganichnogo-eksportera-do-es
• Експертна участь у міжнародних проектах
• Експерт ініціативи Team Europe
Представництва ЄС в Україні
• Член ради правління Ukrainian Food Valley

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018

Нагірняк
Олег Антонович
 Україна, м. Вінниця
Робочі мови: українська, російська

Головний спеціаліст органічного землеробства
ТОВ «Агросолюшин Органік».
В органічному секторі з 2009 року.
Географічне провадження діяльності: за вимогою клієнта

 +380 67 999 71 21

 Agrosolushin@meta.ua

Сфера компетенції

Найсильніші сторони вконсультуванні:

• Рослинництво
• Перекваліфікація персоналу («руйнування міфів»)
• Запуск ґрунта та захист врожаю в умовах органічного виробництва

• Запуск ґрунту, повернення природної родючості
земель господарств та впровадження
інноваційних технологій;
• Підтримка підприємств з якими працюємо:
спеціалісти з органічного землеробства
(агрономи) проводять супровід кожної культури
в господарстві;
• Пряма співпраця з науковими установами та виробниками інноваційних продуктів і технологій.

Послуги:
• Надання інформаційно-консультаційних послуг у
провадженні працюючих технологій органічного
виробництва в сільському господарстві.
• Супровід органічного рослинництва до
отримання врожаю
• Навчання агрономічного персоналу господарства
• Супровід сертифікаційного процесу

Клієнти та досягнення:
• Ряд сільскогосподарських підприємств України,
Казахстану, Молдови — заводи виробники органічних ЗЗР та добрив.

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Ситник
Тетяна
 Україна, м. Херсон
Робочі мови: українська, російська

Експерт з розвитку органічного ринку в Україні,
фундатор спільноти «Насіннєва скарбниця» ТМ,
керівник Retail Academy.
В органічному секторі з 2010 року.
Географічне провадження діяльності: Україна
 +380 63 338 39 39

 facebook.com/tatiana.sitnik.3

 topmanager09@gmail.com

Сфера компетенції:

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Розвиток внутрішнього ринку органічної
продукції
• Насіння та посадковий матеріал для органічних фермерств та приватних господарств
• Питання збуту органічної продукції
• Рослинництво: овочівництво, садівництво

• Розвиток органічного ринку в Україні;
• Підтримка біорізноманіття
(Проект «Насіннєва скарбниця України);
• Позиціонування органічних та інших продуктів
харчування;
• Органічна категорія у роздрібній торгівлі в
Україні та в світі;
• Продаж та просуваня #organicmadeinukraine.

Послуги:
• Інформаційно-консультаційні послуги, консалтинг
• Організація спеціалізованих семінарів, конференцій, виставок-ярмарок по пропагуванню
органічних продуктів у т.ч. ярмарки
«Насіннєвий челендж» ТМ;
Організація навчальних програм:
• Для фермерів (маркетинг, PR, сайт, просування,
реклама, імідж)
• Для споживачів (що таке органічний продукт, як
відрізнити органічний від неорганічного продукту, як розібратись у маркуванні, де придбати)
• Для ЗМІ (експертна оцінка, SWOT аналіз, факти,
тенденції, новини, інтерв’ю, статті, програми,
екскурсії на фермерські господарства)
• PR та маркетинг для учасників органічного
ринку
• Консультації з продажу та просування
органічної продукції на внутрішньому ринку.
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Досягнення:
Спеціалізовані конференції та виставки у
2016-2017 рр. на Агропорт, у Верховній Раді
України, Зелена Школа та інші;
Більше 10 років на ринку тренінгів для роздрібної
торгівлі в Україні;
Більше 2300 фахівців роздрібної торгівлі навчалися
на відкритих семінарах-тренінгах з 2006 року,
та більше 1500 осіб на Зеленій Школі.

Клієнти:
Оператори органічного ринку;
Роздрібні торгові точки: магазини, мережі,
столи замовлень;
Організації з насінництва та розсадництва,
приватні селекціонери, колекціонери.

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018

Сіленко
Володимир
 Україна
Робочі мови: українська, російська

Кандидат с/г. наук, спеціальність «Плодівництво»
Географічне провадження діяльності: Україна
 +38 067 399 75 95,

 silenko@btu-center.com

 +38 067 829 40 72,

Сфера компетенції:
• Техніко-економічне обґрунтування створення
органічного виробництва садової продукції за
конкретних умов
• Оцінка придатності місця та ґрунту для ведення
органічного виробництва.
• Розробка технологічних схем створення та
експлуатації багаторічних насаджень у конкретних ґрунтово-кліматичних зонах;
• Оцінка поточного фітосанітарного стану
садових насаджень
• Розробка та впровадження комплексних технологічних карт вирощування органічної продукції;
• Розробка системи живлення та захисту
багаторічних насаджень у перехідний період
(інтегровані схеми)
• Розробка комплексу заходів по оздоровленню
ґрунтів залежно від їх фітосанітарного стану за
допомогою біопрепаратів
• Розробка системи оптимізації живлення
садових рослин;
• Оперативне консультування щодо використання
біологічних препаратів для захисту та живлення
садів та ягідників;
• Агротехнологічний супровід господарств, які
використовують біопрепарати ТМ «Жива Земля»;
• Організація та проведення навчання персоналу
щодо виконання технологічних прийомів
органічного виробництва

Найсильніші сторони в консультуванні:
• Розробка комплексної системи живлення та
захисту багаторічних насаджень з урахуванням
конкретних умов та бажань партнерів-замовників;

• Створення оптимальних умов для закладання
нових насаджень;
• Відновлення продуктивності існуючих насаджень;
• Використання біопрепаратів
у сучасних агротехнологіях;

Клієнти та досягнення:
• Р
 озробка типових технологічних карт захисту та
живлення 12 груп садових культур за рахунок
комплексного застосування біопрепаратів;
• Розробка та супровід технології вирощування
ягід у ФГ «Благодатна ферма» із використанням
сертифікованих для органічного виробництва
біопрепаратів;
• Розробка та супровід програми вирощування
органічних ягід смородини у ФГ
«Біоконцепт Гарденія»;
• Розробка та супровід перехідної схеми та
програми вирощування органічних ягід малини
та яблук у СТОВ «Дібрівка Агросервіс»;
• Розробка та впровадження технології
оздоровлення ґрунтів перед закладанням
насаджень;
• Розробка та впровадження технології оздоровлення ґрунту та оптимізації живлення рослин за

рахунок внесення біопрепаратів з поливною
водою при крапельному зрошенні
(«Жива крапля»).

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018
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Шедей
Лариса Олександрівна
 Україна, м. Харків
Робочі мови: українська, російська

Керівник ФОП Шедєй Л.О.
В органічному секторі з 2008 року.
Географічне провадження діяльності: Україна
 +38 067 905 49 02

 biozem@ukr.net

 +38 066 109 07 75

Сфера компетенції:

Напрямки діяльності:

•
•
•
•
•
•
•

• Підготовка підприємства до органічної
сертифікації
• Розробка плану агрозаходів для захисту рослин
від бур’янів, хвороб та шкідників.

Вимоги стандартів органічного виробництва
Органічна сертифікація
Ґрунтознавство
Агрохімія
Агрономія
Ґрунтозахисне землеробство
Меліорація

Послуги:
• Упорядкування документації підприємств,
що сертифікуються;
• Навчання персоналу підприємства методам
органічного господарювання;
• Еколого-агрохімічне обстеження земель;
• Розробка системи удобрення
в органічному господарстві;
• Розробка сівозміни;
• Розробка системи захисту с/г культур

Найсильніші сторони в консультуванні:

Клієнти та досягнення:
• Липковатівський аграрний коледж
Харківська обл. (рослинництво)
• ТОВ «Маковій»
Харківська обл. (рослинництво)
• ПрАТ «Ізюмське»
Харківська обл. (рослинництво)
• ТОВ «ОрганікАгро»
Закарпатська обл. (рослинництво)
• ТОВ «Фемілі Гарден»
Київська обл. (рослинництво)
• ФОП Бондаренко В.С.,
Харківська обл. (бджільництво)
• ТОВ «Кондитерська фабрика «Солодкий світ»,
м. Харків (переробка)

• Великий досвід роботи консультантом
• Комунікабельність
• Досвід викладацької роботи, необхідний
для навчання персоналу
• Широка сфера компетенції:
• Рослинництво
• Тваринництво (птиця, бджільництво)
• Переробна діяльність
• Торгівля
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Шор
Катерина Володимирівна
 Україна, м. Київ
Робочі мови: українська, російська, англійська

Менеджер проектів Інформаційного центру «Зелене досьє».
В органічному секторі з 2003 року.
Географічне провадження діяльності: Україна та весь світ.

 +380 67 440 59 37
 www.dossier.org.ua
 kateryna.shor@gmail.com

Сфера компетенції:

Клієнти та досягнення:

• Консультування з питань екології, сталого
розвитку, сталого виробництва та споживання,
зеленої економіки, органічного виробництва,
сталого туризму — крос секторальне співробітництво;

• ТОВ «Органік стандарт», ТОВ «Граніт Агро»
• Регіональний екологічний центр
(Будапешт, Угорщина)
• Посольство Швеції в Україні;
• Проект «Розвиток органічного ринку в Україні»,
проект ЮНІДО-ГЕФ «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших МСП
України» та інші міжнародні проекти технічної
допомоги;
• Організація Національного павільйону України
на БіоФах 2014-2018 рр.;

•
•
•
•

Організація заходів «під ключ»;
Розробка PR стратегій та їх впровадження;
Робота із ЗМІ;
Промо органічної продукції, зокрема, через
сайт OrganicInfo.ua.

Послуги:
• Організація заходів «під ключ»;
• Розробка PR стратегій та їх впровадження
(робота із ЗМІ, виробництво друкованої
та відеопродукції, проведення акцій, тощо);
• Менеджмент проектів та юридичний супровід;
• Оцінка впливу на довкілля.
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Органік Стандарт був заснований у 2007 році і є першим та єдиним українським
сертифікаційним органом з органічного виробництва визнаний Європейською Комісією
(код UA-BIO-108) та Швейцарською Конфедерацією.
Наш професіоналізм та компетенція підтверджуються акредитацією Міжнародної
служби з питань органічної акредитації (IOAS) відповідно до стандартів серії
ISO/IEC 17065 з 2009 року. Органік Стандарт є членом Міжнародної Федерації
органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM) та ЕОСС (Союз Європейських
Органічних Сертифікаційних Органів).

Головними цінностями Органік Стандарт є:
Компетентність
Об’єктивність
Надійність
Відповідальність
Ефективність
Конфіденційність
Cпівпраця
Під наглядом Органік Стандарт перебуває близько 70% виробників органічної продукції
в Україні, що становить більш ніж 500 операторів ринку. В червні 2015 року Органік
Стандарт також був затверджений Комісією ЄС для роботи в Грузії, Молдові, Вірменії,
Азербайджані, Росії, а також країнах Середньої Азії: Республіка Узбекистан, Республіка
Казахстан, Республіка Таджикистан, Киргизька Республіка.

Органік Стандарт проводить сертифікацію за наступними стандартами:
•
•
•
•
•
•

Стандарт МАОС з органічного виробництва та переробки, еквівалентний
Регламентам Ради (ЄС) № 834/2007 та 889/2008
Національна органічна програма (NOP) США
Приватні стандарти Асоціації «Біо Свісс» (Bio Suisse), Швейцарія
Стандарти органічного виробництва Натурленд (Naturland), Німеччина
Стандарти органічного виробництва КРАВ (KRAV), Швеція
Стандарти органічного виробництва СOR — Canada Organic Regime, (Канада)

Окрім сертифікації різних видів діяльності згідно стандартів органічного
виробництва, Органік Стандарт також надає такі послуги:
•
•
•

сертифікація засобів захисту та добрив для застосування в органічному виробництві;
професійний сюрвей та відбір зразків продукції для дослідження;
організація, співорганізація спеціалізованих семінарів, тренінгів, конференцій,
круглих столів та різних офіційних заходів, спрямованих на розвиток органічного
сектору України.
www.organicstandard.com.ua

22

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018

Довідник консультантів з органічного виробництва — 2018

23

Фото ПП «Агроекологія»

Видання 3

2018

