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Биков
Микола Іванович 
🌎 Україна

Робочі мови: українська, російська

Консультант з органічного виробництва. 
Дорадник з агрономії (свідоцтво № 26/2017/2).
Консультант з агрономії Асоціації «Дунайська соя» 
Консультант Проєкту “Покращення сталого сільського 
господарства в Україні», що виконується Бернським  
університетом прикладних наук (Швейцарія) 
Національний експерт з питань грунтозберігаючого  
землеробства Food and Agriculture Organization, FAO 
В органічному секторі з 2014 року. 

Географічне провадження діяльності: 
Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Грузія

Сфера компетенції:

• Оцінка ґрунту щодо відповідності до вимог  
органічного виробництва 

• Розробка арготехнологій для різних  
ґрунтово-кліматичних зон

• Розробка та впровадження технологічних 
карт вирощування зернових, овочевих та 
ягідних культур 

• Підбір органічних добрив для різних культур

• Розробка системи удобрення ягідних культур

• Консультація щодо особливостей  
біологічного захисту рослин 

• Розробка нових біоінсектицидів 

• Впровадження сидератної системи  
землеробства

• Консультація з питань виготовлення  
компосту для власних потреб

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

 Найсильніші сторони в консультуванні:

• Оцінка ґрунтів щодо відповідності до вимог  
органічного виробництва  

• Біологічний захист рослин

• Впровадження оргнанічних агротехнологій

• Сертифікація органічного виробництва

 Освіта: 

Агроном по захисту рослин

 Клієнти, проєкти та досягнення:

• Розробка та впровадження внутрішньої системи 

якості для вирощування органічної продукції  

на основі Постанови ЄС для кооперативів

• Розробка технології вирощування польових 

культур згідно з вимогами до сертифікаваної  

продукції Європейского союзу СОК «Перший  

національний аграрний кооператив»

• Програма біологічного захисту рослин та  

виготовлення органічних добрив для членів СОК  

«Перший національний аграрний кооператив»

• Розробка системи компостування органічних 

відходів для ферм з вирощування ВРХ

• Проведення агрохімічного аналізу ґрунтів,  

загальна площа 100 тис. га

• Впровадження стандартів з вирощування  

не-ГМО сої  «Дунайська соя» та «Європейська 

соя»

• Впровадження принципів Сталого виробництва 

на агропідприємтсвах України 

📞 +38 067 408 54 96      
✉ n.bykov@ukr.net     
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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, СНД

Сфера компетенції:

• Органічне рослинництво

• Навчання персоналу

• Підбір засобів для живлення та захисту рослин

 Послуги:

• Розробка і впровадження системи органічних 
технологій ведення сільського господарства на 
заміну інтенсивних технологій на підприємстві

• Супровід підприємства в перехідний період,  
агрономія та економіка

• Консалтингові послуги з оперативних питань, 
пов’язаних з органічним землеробством

• 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 передови-
ми технологіями органічного землеробства

• Консультації по інфраструктурі та веденню  
діловодства в органічному землеробстві.

Клієнти, проєкти та досягнення:

Впроваджені органічні технології на:

• ФГ «Київська Русь», Харківська область

• СТОВ «Токмачани», Запорізька область

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»

• ТОВ «Наукова Селекцiйна фiрма Країна»

📞 +38 067 613 21 88          ✉ Sib-Agro@bk.ru       
📞 +38 061 295 20 97
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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

Сфера компетенції:

• Органічне овочівництво

• Органічне рослинництво

• Органічне вирощування плодових та  
ягідних культур

• Маркетинг органічних продуктів

• Вирощування нішевих культур  
(овочівництво, плодівництво)

 Послуги:

• Розробка технологічних карт для органічного та 
інтегрованого вирощування рослин із застосу-
ванням біопрепаратів та органічних добрив

• Підбір засобів для живлення та захисту рослин  
у перехідний період

• Супровід підприємств при органічному та   
інтегрованому вирощуванні рослин

• Допомога у збуті продукції на внутрішньому і  
зовнішньому ринках

• Навчання персоналу

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Органічне овочівництво

• 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, проєкти та досягнення:

• Невеликі фермери, середні та великі агропід-
приємства (в загальному понад 300 клієнтів і 
їхня 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.

📞 +38 096 910 91 95               ✉ bilko9330@gmail.com
🌐 www.sparja.com.ua              🌐 www.soloma.info
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Бірюліна 
Ольга Вікторівна 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови: українська, англійська

Керівник групи консультантів з реєстрації пестицидів та 
агрохімікатів. Фізична особа-підприємець. Юрист.

Географічне провадження діяльності: Україна та світ

Сфера компетенції:

Консалтинг у сфері державних випробувань та 
державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів  
в Україні.

Послуги:

Повний консультативний та представницький  

супровід вітчизняних та іноземних заявників у  

державних випробуваннях та державній реє-

страції пестицидів, усіх видів добрив, регуляторів  

росту рослин, біопрепаратів та інших агрохімі-

катів у відповідності з вимогами Закону України  

«Про пестициди і агрохімікати» та Постанови  

Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку проведення державних випробувань, 

державної реєстрації та перереєстрації, видання 

переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні».

Найсильніші сторони в консультуванні:

Комплексний підхід до роботи:

• Дорадчі послуги щодо вибору найбільш затре-

буваних на ринку препаратів для реєстрації

• Аналіз наявного досьє виробника та його  

придатності та повноти для використання в  

реєстраційному процесі в Україні, 

за необхідності — допомога у 

доукомплектуванні досьє  

виробником

• Складання та подання в компетентні органи 

України усіх документів, що супроводжують  

реєстраційний процес

• Організація ввозу (виробництва) дослідних  

партій препаратів та контроль закладення  

державних випробувань

• Налагодження взаємодії між установами  

біологічного, токсикологічного та еко-
токсикологічного напрямків під час 

випробувань препаратів заявника

• Контроль проведення випробувань та  

консультування заявника протягом усього 

процесу

• Консультативний супровід під час 

проходження необхідних експертиз – аж до 

включення препарату у Державний реєстр 

пестицидів та агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні

Переваги:

Окрім досвідченого консалтингу в заявленій  
сфері, що ґрунтується на 15-річній практичній  
роботі, можлива допомога також в організації  
вирішення суміжних питань: розмитнення дослід-
них та промислових партій препаратів, маркетинг, 
пошук партнерів та клієнтів, організація польових 

демо-дослідів тощо.

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Клієнти — вітчизняні та іноземні виробники  

пестицидів та агрохімікатів, а також компанії, 

що виступають їхніми представниками та 

заявниками в Україні

• У 2021 році надано постійний річний 

супровід понад 20-ти іноземним та понад 

30-ти українським виробникам пестицидів та 

агрохімікатів, отримано реєстрацію близько 100 

препаратів

• Участь та доповіді на профільних конференціях, 

як-от Одеський агрохімфорум-2021, онлайн-

семінар «Допоміжні продукти (ЗЗР, добрива 

тощо) в органічному агровиробництві»

📞 +38 044 257 00 15          ✉ licenziya_kyiv@ukr.net       

📞 +38 097 401 62 61
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Бондаренко
Ілона Володимирівна 
🌎 Україна

Робочі мови: українська, російська

Менеджер ЗЕД, спеціаліст по стандартизації, сертифікації та 
якості, ентомолог групи компаній «Укрбіоленд». 
В органічному секторі з 2018 року.

Географічне провадження діяльності: Україна

Сфера компетенції:

• Сертифікація в сфері органічного виробництва

• Експортна діяльність в сфері органічного 
виробництва

• Інтегрований та біологічний захист зерна від 

фітофагів

Послуги:

1. Консультування та повний супровід в питаннях 
сертифікації по дотриманню вимог органічного ви-
робництва (EU, BioSuisse, NOP). 

2. Консультування в питаннях здійснення експорт-
ної діяльності оператора органічного виробництва 
на Європейському ринку.

3. Розробка комплексних систем інтегрованого та 
біологічного захисту від фітофагів зернових запа-
сів в галузі органічного виробництва:

• організація фітосанітарного моніторингу склад-
ських приміщень при зберіганні органічного 
зерна з використанням традиційних та сучасних 
методів обліку групи фітофагів;

• лабораторний аналіз заселеності та зараже-
ності, видова ідентифікація групи фітофагів 
зернових запасів та супутніх видів (сапрофаги, 
кератофаги тощо);

• комплексна оцінка якості фонових видів пара-
зитів та хижаків та їх основних живителів як 
елементів біологічного захисту зерна;

• розробка технологій масового лабораторного 
та промислового вирощування ентомофагів 
(Trichogramma sp., Habrobracon hebetor Say., 
Chrysoperla carnea Steph.) для задоволення 
потреб біологічного захисту;

• розробка технологій використання ентомо-
патогенів бактеріальної та грибної етіології в 
контролі домінуючих видів фітофагів в умовах 
тривалого зберігання зерна.

4. Надання послуг по розробці внутрішніх інструк-
цій та процедур по організації процесу тривалого 
зберігання зерна для операторів органічного рин-
ку у відповідності з вимогами в сфері органічного 
виробництва.

5. Проведення тренінгів та навчань для операторів 
органічного ринку в питаннях сертифікаційної та 
експортної діяльності.

6. Проведення навчань для співробітників по 
організації процесу тривалого зберігання зерна  
та захисту органічної продукції від фітофагів з 
пріоритетом на інтегровані підходи.

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Науковий супровід виробничих процесів у 
сфері органічного виробництва

• Досвід роботи в сфері сертифікації органічного 
виробництва та експортної діяльності складає 
понад 3 роки

• Науковий та практичний досвід в галузі біоло-
гічного захисту зерна від фітофагів – понад 10 
років 

Клієнти, проєкти та досягнення: 

Співпраця з:

• українськими операторами з питань сертифі-
кації, перехідного періоду, документального 
супроводу процедури аудиту на одержання ста-
тусу органічного виробника;

• компаніями, спеціалізованими на промислово-
му вирощуванні ентомофагів (паразитів, хижа-
ків) та виробництві мікробіологічних препаратів 
бактеріальної та грибної етіології;

• виробничими лабораторія з підвищення ква-
ліфікації в сфері фітосанітарного моніторингу 
зерна, лабораторного аналізування явної та 
прихованої форми зараженості, видової іден-
тифікації домінуючих видів фітофагів зернових 
запасів тощо.

📞 +38 050 579 35 50    
✉ ilona.bondarenko@ukrbioland.com.ua
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Вдовенко
Сергій 
🌎 Україна, м. Вінниця,  
      пров. Різдвяний, 1

Робочі мови: українська, польська, російська, англійська

Сфера компетенції:

• Адаптивне обґрунтування необхідності 

впровадження органічного виробництва 
овочевої продукції у різних кліматичних зонах

• Розробка та застосування технологічних схем  
на основі запровадження органічного 
землеробства в умовах відкритого ґрунту

• Розробка та запровадження технологічних схем 
з отримання органічно чистої продукції в умовах  
закритого ґрунту та грибівництві

• Необхідність застосування органічної системи 
живлення та захисту за вирощування розсади  
овочевих рослин у розсадний період та їстівних 
грибів

• Застосування органічної системи живлення 
та захисту за вирощування овочевих рослин 
у зимово-весняний, осінньо-зимовий та 
подовжений періоди вирощування

• Впровадження системи живлення та захисту 
при вирощуванні овочевих рослин у перехідний  
період (інтегровані схеми)

• Встановлення залежності одержання 
якісної продукції овочівництва залежно від 
застосування біопрепаратів

• Застосування органічних системи оптимізації  
живлення за використання краплинного 
зрошення чи фертигації

Послуги:

• Консультування щодо необхідності 
використання біологічних препаратів для 
захисту та живлення овочевих рослин

• Агротехнологічний супровід господарств, які  
використовують біопрепарати ТМ «Жива Земля»

• Організація та проведення семінарів, круглих 
столів, робочих зустрічей з метою навчання  
керівників підрозділів щодо застосування 

технологічних елементів органічного  
виробництва

• Оцінка фітосанітарного стану за вирощування 
овочів в умовах відкритого і закритого ґрунту 
та їстівних грибів та розробка важливих заходів 
за допомогою біопрепаратів по оздоровленню 
ґрунту чи субстрату

Найсильніші сторони в консультуванні:
• Розробка оптимальної системи живлення та 

комплексного застосування біопрепаратів із 
захисту овочевих рослин  в адаптивних технологіях чи  
замовлень партнерів

• Створення оптимальних умов для повноцінного 
харчування овочевих рослин і підвищення їхньої 
продуктивності у відкритому та закритому ґрунті

• Особливості застосування біопрепаратів у  
сучасних технологіях

 
Клієнти, проєкти та досягнення:

• Розробка типових технологічних карт по захисту 
та живленню 8 груп овочевих рослин та їстівних 
грибів (двоспорового шампіньйона та гливи  
звичайної) за рахунок комплексного 
застосування біопрепаратів ТМ «Жива Земля»

• Вивчення особливостей, розробка і супровід 
програми вирощування органічних томатів, 
капусти білоголової, моркви, картоплі, озимого 
часнику в ПП «Требукін А.В.»,  
ТОВ «Броварський тепличний комбінат»,  
ФГ «Органік-Д», ФГ «Шутенко М.М.»,  
ФГ «АГ-групп», ФГ «Вітамін», кооператив 
«Ягідний рай» та СТОВ «Насіннєвий завод 
часнику», органічних плодових тіл гливи 
звичайної у СТОВ «Антонов-Агро»

• Обґрунтування та впровадження основних  
діючих програм: «Оздоровлення ґрунту», 
«Жива крапля», «Мікоризація», «Поліпшення 
коренегенезу», «Захист від кореневої гнилі», 
«Деструктор» у технологіях овочевих рослин

📞 +38 067 429 51 60        ✉ vdovenko@btu-center.com

Провідний агроном з овочівництва, доктор сільсько- 
господарських наук, професор 

Географічне провадження діяльності:  
Україна, Білорусь, Казахстан, Молдова, країни ЄС



Довідник консультантів з органічного виробництва — 2022 8

Воронцов
Віталій Михайлович 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови:  

українська, російська

Сфера компетенції:

• Бізнес-консалтинг органічних та біодинамічних 
господарств

• Органічне та біодинамічне землеробство

• Інформаційно-консультаційне забезпечення 
розвитку біодинамічного землеробства в 
органічних господарствах

• Діяльність з надання дорадчих послуг

Найсильніші сторони в консультуванні:
• Створення високоврожайних промислових 

плантацій ягід, горіхових садів, тепличних 
комплексів. Комплексна реалізація проектів

• Забезпечення оптимального використання 
сільськогосподарських угідь, зменшення 
термінів початку плодоношення, оптимізація 
витрат коштів

• Аудит діючих с/г підприємств 

Послуги:

• Оцінка території для ведення виробництва  
овочевих, плодово-ягідних, та горіхових культур

• Підбір культур з урахуванням площ та 
індивідуальних особливостей господарств.

• Планування та організація поливної системи

• Технологія вирощування ягід, фруктів та горіхів: 
система живлення, система захисту культур

• Повний консультаційний супровід і 
впровадження стандартів та агротехнологій на 
підприємстві

 

Клієнти, проєкти та досягнення:
• Співзасновник та член правління «Біодинамі-

ка України». Засновник «Центру прикладного  
біодинамічного землеробства». 

     http://biodynamics.in.ua

• 2018 рік — Створення з нуля сучасного 
розплідника лохини «ЕККО Новація». Експери-
ментальне вирощування технічних конопель 
методом органічного та біодинамічного земле-
робства протягом двох років.

    https://youtu.be/8H9e6HMhBj0

• 2020 рік — Консалтинг, контроль та супровід 
підрядників по створенню органічного теплич-
ного комплексу для цілорічного вирощування 
овочів та салатів на 10 теплиць площею 0,5 
га на території СОК «Родинний Добробут». 

https://rdorganic.com.ua

• 2020 рік — Створення саду фундуку 25 га в  
ФГ «Nuts’N’Garden», який вирощується методом 
органічного та біодинамічного землеробства, 
з використанням систем телеметрії, поливу та 
повного контролю над усіма процесами виро-
щування. Створена грибниця білого трюфеля. 
На вільній ділянці висаджено 1га органічної 
спаржі. https://www.fb.me/NutsNGarden

• 2021 рік — Розширення тепличного комплексу 
СОК «Родинний Добробут». Було встановлено 
нові моноблоки сучасних теплиць сумарною 
площею 0,9 га. У нових моноблоках встанов-
лена високотехнологічна система поливу та 
мікроклімату.

📞 +38 067 216 85 55         

📞 +38 044 222 78 09        
✉  vorontsov@agrocare.farm
 🌐  https://www.agrocare.farm

Керівник Сільськогосподарської дорадчої служби AgroCare ASC.                      

Дорадник з питань менеджменту сільськогосподарських 
підприємств та інвестиційного консалтингу (свід.714 від 27.02.20р.) 

Експерт-дорадник з питань агробізнесу, консалтингу у 
біодинамічному землеробстві та комплексної реалізації проектів в 
АПК (свід.742 від 22.05.20р.) 
2020 — Національний університет біоресурсів і 
природокористування (НУБіП). Магістр, Менеджмент, 
Дорадництво. 

 2007 — Київський національний економічний університет (КНЕУ) 
ім. Вадима Гетьмана. Магістр економіки.                                 
 
Географічне провадження діяльності: Україна, країни ЄС
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Гнатюк
Богдан 
🌎 Україна, м. Дніпро

Робочі мови:  

українська, російська

Агроконсультант.  
В органічному секторі з 2015 року.  
Географічне провадження діяльності: Україна

Сфера компетенції:

•  Агросупровід

•  Фітомоніторинг 

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Практичний досвід агросупроводу ягідних  

насаджень

Клієнти, проєкти та досягнення:

• ТОВ «Двіпа»: розробка бізнес-плану, головний 
агроном з ягідного напрямку

• Виробничий кооператив «Як бджола»: розробка 
бізнес-плану і агросупровід

• ТОВ «Волос Трейд»

• ТОВ «Земля Органік»

• ТОВ «Органік Агро»

Напрямки діяльності:

• Агросупровід органічних господарств

Послуги:

• Консультаційні послуги з агросупроводу та  

фітомоніторингу

📞 +38 099 117 36 77       ✉ Bohdan108@gmail.com
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Дейнеко
Олена 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови: 

українська, англійська, російська

Проєкт «Органік Бізнес-школа» (Organic Business School). 
В органічному секторі з 2015 року. 

Географічне провадження діяльності: Україна, Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан

📞 + 38 050 944 12 42      ✉ info@organicbusiness.ua

📞 + 38 067 103 96 94      🌐  www.organicbusiness.ua 

Сфера компетенції:

• Бізнес-план, фінансовий план органічного 

сертифікованого підприємcтва, ферми

• Супровід запуску та розвитку органічного 

сертифікованого підприємcтва 

• Маркетинг та маркетингові комунікації органіч-

ної продукції, брендинг 

• Збут органічної продукції 

Послуги:

Консультування  та навчання у напрямках: 

• Бізнес-план, фінплан 

• Система виробництва та агротехнології

• Маркетинг та збут 

• Продажі

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Досвід у галузі маркетингових комунікацій 

понад 15 років 

• Досвід в аналітиці органічного сертифікованого 

виробництва – понад 6 років

• Бізнес-плани, фінансові плани

• Ефективна система навчання з використанням 

професійних методик, професійний методист

Переваги:

• Потужні зв’язки з виробниками,  
підприємствами 

• Велика  база консультантів та підрядників

• База фінансових планів органічних ферм, 
підприємств 

• Фінансова аналітика органічного виробництва 

• Аналітика ринку органічного виробництва

• Спікери та експерти — понад 100 консуль-
тантів, власників і менеджерів органічних 
підприємств 

• Досвід Study-турів, практикумів на  
підприємствах і фермах

 

Напрямки діяльності:

• Бізнес-план, фінансовий план органічного 
сертифікованого підприємства

• Агротехнології вирощування на органічному 
підприємстві

• Маркетинг та маркетингові комунікації, брен-
динг, реклама

• Збут та продажі 

 
Клієнти, проєкти та досягнення:

• Понад 2000 клієнтів підприємців та виробників 

• Понад 110 курсів та тренінгів

• Понад 5 міжнародних проектів технічної  
допомоги серед клієнтів  

• Понад 50 фінансових планів та аналітики в базі 
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Качковський
Олексій Олексійович 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови: 

українська, англійська

Сфера компетенції:

• Рослинництво

• Тваринництво

• Післязбиральне управління

• Переробка

• Експортна діяльність

• Менеджмент органічного виробництва

 
Послуги:

• Комплексне навчання та супровід операторів 
органічного виробництва (модульне)

 
Найсильніші сторони в консультуванні:

• Виїзні теоретично-практичні модульні навчання  
    органічному виробництву

• Аудит органічних підприємств та визначення  
    системи ефективного господарювання 

• Розробка технологій вирощування та зберігання  
     с/г культур

• Технології переробки органічної продукції

• Транспортні та логістичні рішення

Клієнти:

• Оператори органічного виробництва

• Вищі навчальні заклади

• Науково-дослідні установи

• Державні та громадські організації

• Міжнародні проєкти розвитку органічного  
     виробництва 
 
 
Проєкти та досягнення:

• Впроваджено  модульне  навчання  в  різних  
     регіонах  України

• Впроваджено   органічне  виробництво та  
     експорт на декількох органічних підприємствах

• Участь у міжнародних та національних  
     конференціях і форумах

📞 +38 050 344 42 65       ✉ akachkovskiy@ukr.net

Директор ТОВ НВО «Інститут Органічного Виробництва». 
В органічному секторі з 2002 року. 

Географічне провадження діяльності:  
Україна, Молдова, Казахстан, ЄС
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Київець 
Олена Валеріївна 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови:  

українська, англійська, російська 

Сфера компетенції:

• Правове регулювання органічного виробництва

• Аграрна політика

• Політика сільського розвитку

• Сталий розвиток

• Податки в АПК

• Законотворчість та нормотворчий процес

Послуги:

• Підготовка нормативно-правових актів та  

експертний супровід процесу їх прийняття

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Глибоке знання законодавства України  

у сфері органічного виробництва, оскільки є  

розробником усіх нормативно-правових актів  

у цій сфері, прийнятих з 2014 року

Напрямки діяльності:

• Законодавче проектування, правовий аналіз 

законодавства, підготовка експертних  

висновків та пропозицій щодо зміни  

законодавства

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Розроблено понад 100 нормативно-правових 

актів України, у тому числі 12 з органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції 

     

📞 +38 068 236 94 00       ✉ office@lawmaking.eu

Експерт із законотворчості, помічник-консультант  
народного депутата України. 

Доктор юридичних наук, професор, експерт з міжнародного 
права та права ЄС.

Географічне провадження діяльності: Україна

mailto:office@lawmaking.eu
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Коваль 
Віта Станіславівна 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови:  

українська, російська 

Сфера компетенції:

• Супровід до сертифікації відповідно до вимог 
стандартів органічного виробництва, експорт

Послуги:

• Інформаційно-консультаційні послуги 

Переваги:

• Досвід роботи в переробній діяльності 

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Підготовка до інспекції та сертифікації за  
міжнародними стандартами

Напрямки діяльності:

• Підготовка підприємства до органічної  

сертифікації

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Оператори органічного виробництва  

     

📞 +38 097 125 39 77       ✉ vs.koval@ukr.net

Аудитор 

Географічне провадження діяльності: Україна

mailto:office@lawmaking.eu
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Корогод
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. 
Дорадник-експерт органічного ринку.

В органічному секторі з 2009 року.

Географічне провадження діяльності: Україна, Європа, США

Сфера компетенції:

• Супровід до сертифікації відповідно до 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

• Діяльність з надання соціально спрямованих  
дорадчих послуг (згідно з кваліфікаційним свідоц-
твом сільськогосподарського дорадника № 657  

від 27.06.19)
 
Послуги:

• Консультування та супровід до сертифікації та 
впродовж перехідного періоду: надання повного 
пакету матеріалів зі стандартами та особливос-
тями органічного виробництва; координація ді-
лового партнерства між зацікавленими сторона-
ми; безпосередня консультація та супровід для 
отримання сертифікату; 

• Упорядкування документації підприємств, що 
сертифікуються; підбір агроконсультантів для 
реалізації проектів; 

• Навчання персоналу підприємства методам  
органічного господарювання.

• Професійна організація заходів на тему  
органічного виробництва: міжнародні конгре-
си, регіональні форуми, галузеві конференції,  
семінари, тренінги та навчальні курси, дні орга-
нічного поля, круглі столи.

• Бізнес тренінги: освіта для отримання ста-
більного прибутку в органічному виробництві;  

успішне виробництво та вдалі продажі; кон-
салтинг та впровадження, супровід розвитку 
органічного бізнесу; 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, проєкти; підготов-
ка документальної бази безпосередньо для залу-
чення інвестицій та державних програм.

• Надання дорадчих послуг з питань ведення, 
управління, маркетингу та супроводу сертифі-
кації органічного виробництва в АПК.

Найсильніші сторони в консультуванні:

Супровід до сертифікації, бізнес освіта, маркетинг, 
організація заходів.
 
Клієнти, проєкти та досягнення:

• Координація роботи громадської спілки 
органічних сертифікованих виробників 
«Органічна Україна»: консолідація органічного 
сектору для формування та розвитку 
органічного ринку

• Розробка та створення першого каталогу  
органічних продуктів EATORGANIC.IN.UA 

• Проєктний менеджмент  

• Тренерська, консалтингова та управлінська 
діяльність в тренінгово-консалтинговій компанії 
Organic Business School. Ініціація та створення  
цього проекту

• Супровід до сертифікації ТОВ «Органік  

Експерт», ТМ «ОСЬО»

• Супровід до сертифікації ФГ «Дача»

📞 +38 067 247 85 64                   ✉ ob@organicukraine.org.ua       

🌐 organicukraine.org.ua
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Крижанівський 
Андрій Богданович 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови:  

українська

Завідувач лабораторією прикладної ентомології, к.с.-г.н.

Сфера компетенції:

• Екологія, мікробіологія, ентомологія,  

фізіологія рослин

Послуги:
• Проведення моніторингу поширення шкідників

• Випробування біологічних засобів і систем 

захисту від шкідників ТМ «Жива Земля»

• Розробка систем захисту від шкідників  

за рахунок комплексного застосування  

препаратів ТМ «Жива Земля»

• Консультування по застосуванню біологічних 

препаратів та ентомофагів для захисту рослин 

від шкідників ТМ «Жива Земля»

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Біологічний захист від шкідників  

у закритому ґрунті

Напрямки діяльності:

• Біологічний захист від шкідників

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Впровадження систем захисту від шкідників  

ТМ «Жива Земля» у ПП «Барбет»,  

ТОВ «Деденс-Агро», ПСП «Шевченка»,  

АГ «Органік»

📞 +38 067 324 19 00             ✉ kryzhanivskij@btu-center.com 

🌐  www.btu-center.com 

mailto:kryzhanivskij@btu-center.com
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Кучерук
Марія Дмитрівна 
🌎 Україна, м. Київ

Робочі мови: 

українська, російська, англійська

Доктор ветеринарних наук, доцент. 

Завідувач кафедри ветеринарної гігієни  
ім. проф. А.К. Скороходька.

Віце-президент ГС «Органічна Україна», 

Голова науково-дорадчої ради Громадської спілки виробни-
ків органічних сертифікованих продуктів “Органічна Україна”.

Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

Сфера компетенції:

• Ветеринарний і ветеринарно-санітарний  

супровід: 

- органічного тваринництва 

- органічного птахівництва

• Дорадництво (сільськогосподарський  

експерт-дорадник за напрямком  

«Органічного виробництва, ветеринарної меди-

цини та раціонального природокористування») 

Послуги:

• Розробка органічних раціонів

• Проведення наукових досліджень на запит 

замовника 

• Розробка схем застосування альтернативних 

антибіотикам профілактичних засобів

• Корекція мікрофлори травного каналу

• Навчання з органічного виробництва  

(фермерів, керівників, споживачів, школярів, 

персоналу)

• Навчання персоналу основам роботи з  

тваринами та забезпечення їхнього  

благополуччя

• Розробка НАССР плану підприємства

• Супровід до сертифікації

• Організація конгресів, конференцій, семінарів, 

круглих столів, курсів підвищення кваліфікації 

тощо

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Індивідуальний підхід із врахуванням  
можливостей господарства

• Потужна команда науковців  
(кандидати, доктори наук)

• Акредитовані лабораторії

• Фаховий інформаційно-консультаційний  
супровід

Напрямки діяльності:

• Наукова – постановка експериментів для  

випробування ефективності нових препаратів 

для органічного виробництва, аналіз та інтер-

претація результатів досліджень.

• Дорадча – аналітичний та науковий супровід  

органічного господарювання.

• Консультаційна – супровід до сертифікації,  

консультаційна допомога в процесі органічного  

вирощування птиці.

• Навчальна – проведення тренінгів, семінарів, 

лекцій на теми сталого природокористування,  

органічного тваринництва, альтернативних ан-

тибіотикам препаратів при вирощуванні тварин.

Клієнти, проєкти та досягнення:

• ФГ «Дача»

• ФОП Ковтун Ю.О

•  ТОВ «Дунайський аграрій»

📞 +38 066 245 80 34     
✉  kucheruk_md@nubip.edu.ua  

🌐  https://nubip.edu.ua/node/3231 

https://nubip.edu.ua/node/3231
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Лановенко
Валентина Миколаївна 
🌎 Україна

Робочі мови: українська, російська, англійська

Співвласник та керівник проєктів в розсаднику Лановенко
Президент в «Академія органічного садівництва “Ekogarden”» 
В органічному секторі з 2015 року. 

Географічне провадження діяльності: Україна

Сфера компетенції:

• Органічне та конвенційне садівництво

Послуги:

• Розробка бізнес-планів для вирощування та 

переробки продукції  

(культури: яблуня, груша, волоський горіх)

• Консультування по посадці садів 

• Супровід з новими сучасними методами  

закладки інтенсивних горіхових садів  

(із сіянців волоського горіха)

• Консультування по експорту органічної  

продукції

• Консультування по впровадженню  

технологій органічного вирощування  

саджанців в розсадниках

 
Найсильніші сторони в консультуванні:

• Впровадження органічних агротехнологій  

в садах

• Підготовка інвестиційних пропозицій  

для інвесторів

Клієнти:

• Інвестори, фермери, середні та великі агропід-

приємства (в загальному близько 180 клієнтів 

в Україні), які займаються конвенційним та 

органічним садівництвом

 
Проєкти та досягнення:

• Вдосконалення навичок та знань у садівництві: 

відвідування садів, виставок, семінарів  

(Україна, Нідерланди, Німеччина, Ізраїль,  

Молдова)

• Участь та доповіді на профільних семінарах  

та конференціях 

📞 +38 097 945 86 82     ✉ ekogarden1@gmail.com 

🌐  www.ukr-sad.com.ua 

mailto:ekogarden1@gmail.com
http://www.ukr-sad.com.ua
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Логов
Віталій Васильович 
🌎 Україна, м. Кропивницький,

 вул. Преображенська, 79-А, оф. 124

Робочі мови:  

українська, російська, німецька

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

Сфера компетенції:

•  Органічне рослинництво, садівництво,  

ягідництво, виноградарство, овочівництво та 

тваринництво

• Навчання персоналу на підприємствах,  

     де впроваджуються органічні технології

•  Застосування біопрепаратів, мікро- та макро-

елементів біологічного походження та  

комплексний захист сільськогосподарських 

культур в умовах органічного виробництва

• Дослідна справа в органічному землеробстві та  

     рослинництві

 
Послуги:

• Надання інформативно-консультаційних послуг,  

    впровадження біотехнологій органічного вироб- 

    ництва в сільському господарстві  

    та тваринництві

• Супровід органічного виробництва сільсько- 

     господарських культур протягом всього  

     технологічного процесу 

• Навчання агрономічного персоналу  

     господарства

• Допомога в сертифікаційному процесі  

     до отримання статусу  

    «ОРГАНІЧНИЙ ВИРОБНИК»

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Розробка технологічних карт для господарств  

     з рекомендаціями органічному землеробству по  

     використанню біопрепаратів власного  

     виробництва ТОВ «Органік Синтез»

• Розробка та впровадження органічних та  

     інтегрованих систем захисту с/г культур від     

     широкого спектру грибкових захворювань та  

     різних фаз розвитку шкідників з застосуванням  

     препарату власного виробництва без винятку 

     на всіх с/г культурах та декоративних  

     насадженнях

• Підготовка агрономічних кадрів для реалізації  

органічних технологій вирощування с/г  

продукції  в господарствах

📞 +38 096 454 13 14       ✉ office@organicsintez.com.ua 

📞 +38 050 718 15 97
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Миронова 
Юлія Олександрівна   
🌎 Україна

Робочі мови: українська, російська

Дослідник із захисту рослин
 
Географічне провадження діяльності: Україна

Сфера компетенції:

• Вимоги стандартів органічного виробництва

• Підбір засобів живлення та захисту рослин у 

перехідний період

• Розробка систем захисту та живлення в  

органічному землеробстві

• Агротехнологічний супровід господарств, які 

використовують біопрепарати  

ТМ «ЖИВА ЗЕМЛЯ»

• Оцінка фітосанітарного стану посівів

 Послуги:

• Оцінка можливостей господарства переходу  

до органічної технології вирощування

• Надання інформативно-консультаційних послуг 

щодо переходу господарств на органічну  

технологію вирощування 

сільськогосподарських рослин

• Розробка технологічних карт для органічного 

вирощування рослин із застосуванням 

біологічних препаратів

• Проведення моніторингу фітосанітарного стану 

посівів та насаджень

• Навчання персонала правильному 

використанню біологічних препаратів 

при різних технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур

  Переваги:

• Комплексний підхід до створення 

технологічних карт вирощування рослин, 

оснований на індивідуальних особливостях 

кожного господарства

• Знання особливостей розвитку корисних та 

патогенних організмів, які дозволяють  

максимально ефективно використовувати 

біологічні препарати та біоценоз

 
Найсильніші сторони в консультуванні:

• Підбір оптимальної системи захисту рослин  

та живлення в органічному землеробстві

• Навчання спеціалістів підприємств по веденню 

органічного землеробства

Напрямки діяльності:

• Агрономічний супровід органічних господарств 

або господарств, що переходять на органічну 

технологію

Клієнти:

• Оператори органічного виробництва

Проєкти та досягнення:

• Розробка та супровід технологічних карт  

для органічних господарств 

• Супровід застосування біопрепаратів  

в холдингах та господарствах, що займаються 

органічним та інтегрованим землеробством

📞 +38 067 829 40 74         
✉ myronova@btu-center.com  

mailto:myronova@btu-center.com
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Мовчан 
Юлія Віталіївна 
🌎 Україна, м. Київ,  
вул. Інститутська, буд. 18-А, офіс 7

Робочі мови:  
українська, англійська, російська

Експерт із законотворчості. 
Помічник-консультант народного депутата України.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
експерт з міжнародного права та права ЄС 
 

Сфера компетенції:

• Правове регулювання органічного виробництва
• Аграрна політика
• Політика сільського розвитку
• Сталий розвиток
• Податки в АПК
• Законотворчість та нормотворчий процес

Послуги:

• Підготовка нормативно-правових актів та  

експертний супровід процесу їх прийняття
 
 
Найсильніші сторони в консультуванні:

• Глибоке знання законодавства України у сфері 

органічного виробництва, оскільки є  

розробником усіх нормативно-правових актів у 

цій сфері, прийнятих з 2014 року

Напрямки діяльності:

• Законодавче проектування

• Правовий аналіз законодавства

• Підготовка експертних висновків та пропозицій 

щодо зміни законодавства

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Розроблено понад 100 нормативно- 

правових актів України, у тому числі 15  

з органічного виробництва, обігу та  

маркування органічної продукції

📞 +38 068 236 94 00          
✉ office@lawmaking.eu   

mailto:office@lawmaking.eu
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Ростоцький 
Олександр Володимирович 
🌎  Україна, м. Ладижин, Вінницька обл.

Робочі мови: українська, російська

Головний агроном компанії ПП «БТУ-Центр».

Географічне провадження діяльності:  
Україна, Росія, Молдова, Казахстан, Європа 

Сфера компетенції:

• Техніко-економічне обґрунтування створення 

органічного виробництва в рослинництві

• Оцінка фітосанітарного стану посівів

• Розробка технологічних карт для органічного  

вирощування рослин із застосуванням  

біопрепаратів

• Підбір засобів живлення та захисту рослин у  

перехідний період

• Агротехнологічний супровід господарств, які  

використовують біопрепарати  

ТМ «ЖИВА ЗЕМЛЯ»

• Розробка системи оптимізації живлення  

в органічному землеробстві

• Навчання персоналу використанню  

технологічних прийомів в органічному  

виробництві

Найсильніші сторони в консультуванні: 

• Підбір оптимальної системи захисту рослин та 

живлення в органічному землеробстві

• Навчання спеціалістів підприємств по веденню 

органічного землеробства

• Проведення семінарів по впровадженню 

передових біотехнологій в рослинництві

 
Освіта:

• Учений-агроном 
 
Клієнти, проєкти та досягнення:

• Впровадження та супровід застосування  

біопрепаратів ТМ «Жива Земля» в органічних  

господарствах: ПП «Галекс-Агро»,  

ТОВ «Дедденс Агро», ТОВ «Цефей-Груп»,  

ПСП ім. Т.Г. Шевченка, ПП «Барбет»

• Розробка та супровід технологічних карт для  

органічних господарств Молдови, Росії,  

Казахстану та країн Європи

• Супровід застосування біопрепаратів в  

холдингах та господарствах, що займаються 

інтегрованим землеробством

📞 +38 067 701 07 91            ✉ rostotski@ukr.net
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📞 +38 067 829 40 72              ✉ silenko@btu-center.com 

📞 +38 066 752 32 72     

Сіленко 
Володимир   
🌎 Україна  

Робочі мови: українська, російська

Кандидат с/г наук, спеціальність «Плодівництво».
 
Географічне провадження діяльності:  

Україна, Казахстан, Молдова, країни ЄС

Сфера компетенції:

• Техніко-економічне обґрунтування створення 

органічного виробництва садової продукції за 

конкретних умов

• Розробка та впровадження комплексних  

органічних технологічних схем створення та 

експлуатації багаторічних насаджень  

у конкретних ґрунтово-кліматичних зонах

• Розробка системи живлення та захисту 

багаторічних насаджень у перехідний період 

(інтегровані схеми)

• Оцінка придатності місця та ґрунту для ведення 

органічного виробництва

• Оцінка поточного фітосанітарного стану  

садових насаджень

• Розробка комплексу заходів по оздоровленню 

ґрунтів  залежно від їх фітосанітарного стану  

за допомогою біопрепаратів

• Розробка органічних системи оптимізації  

живлення садових рослин

• 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- 

замовніків

• Створення оптимальних умов для закладання 

нових насаджень та відновлення  

продуктивності існуючих 

• Використання біопрепаратів у сучасних  

агротехнологіях 

 Клієнти, проєкти та досягнення:

• Розробка типових технологічних карт захисту  

та живлення садових культур за рахунок  

комплексного застосування біопрепаратів  

БТУ Центр ТМ «Жива Земля»

• Розробка та супровід програми вирощування 

органічних ягід у СТОВ «Дібрівка Агросервіс», 

ТОВ  «Сад Логістик», ТОВ «Агро Органік» та  

ТОВ «Беррі Органікс»

• Розробка та впровадження окремих програм 

для органічного виробництва «Оздоровлення 

ґрунту», «Жива крапля», «Мікоризація»,  

«Поліпшення коренегенезу», «Захист від  

плодової гнилі», «Деструктори у саду»,  

«Захист від ґрунтових шкідників»
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📞 +38 050 311 01 37              

✉ tnp@ukr.net  

Тетерук 
Микола Петрович   
🌎 Україна, м. Київ 

Робочі мови: українська, російська

Комерційний директор ТОВ «Біо Центр». 

Сільськогосподарський дорадник з питань біологічного  

захисту рослин та виробництва органічної с/г продукції.  
(свід. №711 від 10.12.19).

2021 — Національний університет біоресурсів і  
природокористування (НУБіП).  
Магістр. Менеджмент. Дорадництво. 

В органічному секторі з 2003 року.

Сфера компетенції:

• Органічне овочівництво відкритого та  

закритого грунту

• Органічне рослинництво (зернові,  

зерно-бобові, технічні та нішеві культури)

• Органічне вирощування плодових та ягідних 

культур

• Діяльність з надання дорадчих послуг

Послуги:

• Розробка та впровадження комплексних 

технологічних карт для органічного та  

інтегрованого вирощування сільськогосподар-

ських культур з використанням сертифікованих 

біологічних засобів захисту рослин, добрив та 

стимуляторів росту

• Адаптація технологій, підбір засобів захисту та 

живлення до умов господарства

• Консультаційний супровід господарств з 

органічного та інтегрованого вирощування с/г 

культур

• Навчання персоналу

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Комплексний підхід: агроаудит господарства, 

підбір технологій та їх адаптація, комплексна 

технологічна карта вирощування, навчання 

персоналу, консультаційний супровід

 Клієнти, проєкти та досягнення:

• Співзасновник ТОВ «Біо Центр» (виробництво 

біологічних засобів захисту рослин)  

https://centrbio.com.ua

• Співзасновник ТОВ «Біотехніка» (розробка 

та впровадження технологій біологічного та 

інтегрованого захисту рослин)  

https://biotechnica.com.ua

• ТОВ «Берримор Актив»

• ФГ «Авант органік»

• ФГ «Цефей-Еко»

• ДП «Голланд плант Україна»

• ФГ «Гадз»

• ТОВ «Диканські ягоди»

• СТОВ «Сади гадяччини»

• СВК «Ліга агро»

• ФГ «Агро Стариця»

• МПП «Сіма»

• ТОВ «Диво ягода»

• ФГ «Прикарпаття агро» 
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Шедєй 
Лариса Олександрівна  
🌎 Україна, м. Харків 

Робочі мови: українська, російська, англійська

Керівник ФОП Шедєй Л.О. 
В органічному секторі з 2008 року. 

Географічне провадження діяльності:  
Україна, Республіка Білорусь

Сфера компетенції:

• 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 ґрунтів,  

добрив, води для зрошення

• Розробка системи удобрення в органічному  

господарстві

• Розробка сівозміни

• Розробка плану агрозаходів для захисту рослин 

від бур’янів, хвороб та шкідників

Найсильніші сторони в консультуванні:

• Великий досвід роботи консультантом

• Комунікабельність

• Досвід викладацької роботи, необхідний для  

навчання персоналу

• Широка сфера компетенції (органічні технології 

в рослинництві, тваринництві (птахівництво, 

бджільництво), переробній діяльності)

Напрямки діяльності:

• Підготовка підприємства до органічної  

сертифікації

• Дослідження ґрунтів, добрив, води для  

зрошення

• Розробка систем удобрення та захисту рослин 

від бур’янів, хвороб та шкідників в органічному 

господарстві

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Липковатівський аграрний коледж, 

     АТ «Ізюмське», Харківська обл. (рослинництво)

• ТОВ «Диво Ягода» 

Харківська обл. (рослинництво, переробка)

• ПрАТ «Агро-Солотвино»  

Закарпатська обл. (рослинництво)

• ТОВ «Фемілі Гарден», СВК «Ягідки» 

Київська обл. (рослинництво)

• ТОВ «Кондитерська фабрика «Солодкий світ», 

м. Харків (переробка)

📞 +38 067 905 49 02               ✉ biozem@ukr.net        

📞 +38 066 109 07 75      
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Шор 
Катерина Володимирівна  
🌎 Україна, м. Київ 

Робочі мови: українська, англійська, російська

Національний координатор в Україні програми «Органічна 
торгівля заради розвитку в Східній Європі (OT4D)».
Координатор спеціалізованого інформаційного порталу 
OrganicInfo.ua.
Менеджер проєктів Інформаційного центру «Зелене досьє». 
Член об’єднання «Органічна Ініціатива».  
В органічному секторі з 2003 року.

Географічне провадження діяльності: Європа 

Сфера компетенції:

• Організація просвітницьких заходів та акцій 

прямої дії

• Розробка й впровадження інформаційних та  

комунікаційних заходів, зокрема:  

     - створення відео та публікацій (розробка,   

      написання/зйомка, переклади та редагу 

      вання)            

     - організація та проведення медіа заходів

• Консультування з питань екології, сталого 

розвитку, сталого виробництва та споживання, 

зеленої економіки, органічного виробництва, 

сталого туризму — кроссекторальне  

співробітництво

Клієнти, проєкти та досягнення:

• Розробка та підтримка OrganicInfo – інформа-

ційного порталу, де зібрана вся інформація про 

органічне виробництво в Україні та світі:  

термінологія, законодавство, статистика,  

бібліотека, інформація про виробників та  

доступну на ринку органічну продукцію

• Створення відеороликів про органічне виробни-

цтво для виробників та споживачів, організація 

медіа-турів на органічні господарства

• Успішна організація Національного павільйону 

України на Біофах протягом 5 років (2014-2018) 

в складі консорціуму організаторів

• Активна участь в розробці законодавства у  

сфері органічного виробництва та обігу  

органічної продукції

• Значний досвід роботи з державним та  

приватним сектором, міжнародними  

організаціями та проєктами

Співпраця:

• Оператори органічного ринку та рітейл

• IFOAM – Organics International, швейцарсько- 

українська програма «Розвиток торгівлі з  

вищою доданою вартістю в органічному та  

молочному секторах України», Дослідний  

інститут органічного сільського господарства 

(FiBL, Швейцарія), Посольство Швейцарії в 

Україні, проєкт «Німецько-українська  

співпраця у галузі органічного землеробства»,  

ТОВ «Органік Стандарт», громадська спілка 

«Органічна Україна» та інші

📞 +38 067 440 59 37                              
✉ kateryna.shor@gmail.com         
🌐  www.dossier.org.ua
🌐  www.organicinfo.ua

mailto:kateryna.shor@gmail.com
http://www.dossier.org.ua/
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Громадська спілка
«Органічна Україна»

Президент: Корогод Олена Михайлівна
Адреса: 04136, м. Київ,  
вул. Маршала Гречко, 24-Б, кв.22 
Робочі мови: українська, російська,    
англійська 
Географічне провадження діяльності: 
Україна та весь світ 

Короткий опис: 

Спілка виробників органічних сертифікованих 

продуктів «Органічна Україна» об’єднує виключно 

сертифікованих операторів органічного 

виробництва, виробників органічних добрив та 

засобів захисту і має важливих для органічного 

бізнесу партнерів.  

 

«Органічна Україна» створена з метою 

формування та розвитку органічного ринку 

України та світу і захищає інтереси українських 

сертифікованих виробників як в Україні так і за 

її межами.  Ціль нашої діяльності — органічний 

продукт харчування на столі у кожного українця. 

«Органічна Україна» – це ресурс №1 для 

конкурентних переваг у досягненні стратегічних 

цілей кожного органічного підприємства і 

спільних завдань органічного сектору України.

Напрямки діяльності:

• Створення сильного бізнес-об’єднання для 

формування та досягнення консолідоаних цілей

• Розвиток торгівлі на внутрішньому ринку та 

зовнішньому ринках

• Інтеграція у міжнародну спільноту

• Зростання органічного сектору

• Політичний діалогв Україні та у світі

• Розвиток напрямку виробників органічних 

добрив та засобів захисту

• Професійне навчання як опора розвитку  

органічного виробництва

Послуги:

• Захист інтересів органічних виробників

• Організація інформаційних заходів в Україні  

та світі

• Проведення торгівельних представницьких 

заходів в Україні та світі

• Консалтинг щодо сертифікації та впровадження 

органічного виробництва

• Дорадчі послуги у створенні та управлінні  

проєктами в органічному виробництві

• Послуги маркетингу та створення бренду для  

органічних виробників

Переваги:

• Об’єднує лідерів органічного ринку

• Має унікальну управлінську структуру 

• Консолідує спільні задачі та пріоритети для  

діяльності

• Рівномірно розвиває внутрішню та зовнішню 

торгівлю для своїх учасників

• Впевнено веде національний та міжнародний по-

літичний діалог

Клієнти, проєкти та досягнення: 

Спілка постійно розвивається, з переліком  

учасників можна ознайомитися за посиланням: 

organicukraine.org.ua

Контактні дані: 

📞 +38 067 17 17 577                              

🌐 organicukraine.org.ua

✉ info@organicukraine.org.ua              

✉ ob@organicukraine.org.ua

mailto:ob@organicukraine.org.ua
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Громадська спілка
«Органічна Україна Захід»
Керівник: Січной Костянтин (стратегія, бізнес-планування, 
сертифікація, комунікації, управління проєктом) 

Менеджер з агропитань: Алла Кучерова (агрохімія, екологія,  
водні ресурси, гранти)

Менеджер мереж постачання: Юрій Шарманський (включення 
продукції фермерів в мережі постачання на органік переробні  
підприємства області)

Короткий опис: 

Діяльність спілки направлена на роботу із малими 

та середніми с/г господарствами за такими 

напрямами:

• агро- та бізнес-планування

• фінансова та маркетингова підтримка

• ягідництво (малина, суниця, обліпиха)

• молочарство (консультації від партнерів —  

кластер «Натуральне молоко» та ТОВ «Дедденс 

Агро»)

• зернові та овочеві культури

 

Переваги:

• Безкоштовні консультації

• Супровід проєктів: аналіз агрохімічного стану 

ґрунту, гідрологія, підбір сортів та інше

• Побудова фінансової моделі для виробника

Клієнти, проєкти та досягнення: 

• ФОП Мельник (малина, суниця, порічка)

• ФОП Новодарська (малина, червона смородина, 

ожина)

• ФГ «Петрович» (малина, горіх волоський, яблука)

• ФОП Пушкар (малина)

• ДП Клеванський професійний ліцей (зернові, 

яблука)

• ДП ВПУ 24 (зернові)

• Плужненський професійний аграрний ліцей

• ГО «Мультикультурна Україна»   

(партнер з розвитку сільських територій)

Контактні дані: 

📞 +38 067 363 61 20                           

✉ sich1976@gmail.com

🌐  www.facebook.com/groups/1065444503514728/

Адреса: м. Рівне, вул. Соборна 259/21

Робочі мови: українська, російська, англійська 

Географічне провадження діяльності:  
Рівненська, Волинська, Львівська,  
Хмельницька обл. 
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Львівська міська  
громадська організація 
«Екотерра»  

Президент: Чоловська Наталія

Адреса: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 4, кв.108 

Робочі мови: українська, англійська 

Географічне провадження діяльності: Львівська область

Короткий опис: 

ЛМГО «Екотерра» — неприбуткова громадська 

організація, заснована у 2001 році з метою 

реалізації громадянами своїх екологічних прав, 

участі в екологічній політиці області та регіону, 

зокрема у просуванні органічного землеробства 

як компоненту сталого розвитку регіону.

Громадська організація займається випуском 

спеціальної літератури, проведенням навчальних 

семінарів, днів поля, організовує ярмарки 

органічної та натуральної продукції. 

Діяльність організації спрямована на 

налагодження зв’язків між органами влади, 

виробниками органічної  та локальної натуральної 

продукції, переробниками та споживачами. 

Напрямки діяльності:

• Організація та проведення Lviv Organic & Natural 

Fair (LOF) (Ярмарок органічної та натуральної 

продукції у Львові);

• Організація навчальних турів на фермерські 

господарства та підприємства Західного 

регіону України та за кордоном (Польща, 

Німеччина) з метою обміну успішними 

практиками ведення сталого сільського 

господарства, зокрема органічного сільського 

господарства;

• Просвітницька кампанія у напрямку 

популяризації споживання органічної продукції 

та переваг технологій органічного виробництва 

у школах та навчальних закладах Львова та 

Львівської області;

• Випуск спеціалізованого каталогу виробників 

органічної та натуральної продукції у Львівській 

обл.

Послуги:

• Організація семінарів із залученням експертного 

кола для  спеціалістів та зацікавлених осіб у 

впроваджені органічного виробництва. 

• Проведення навчальних поїздок на органічні 

фермерські господарства та підприємства.

• Виїзні відкриті лекції для навчальних закладів, 

компаній, установ на теми: Органічна продукція, 

маркування, особливості виробництва, місце 

органічного продукту у сучасній системі здоро-

вого харчування.

Проєкти та досягнення: 

• Співорганізація проведення національного 

етапу міжнародного конкурсу: «Екологічно-

дружній фермер Балтійського регіону — 2019». 

Конкурс проводиться щорічно з 2009 року, а 

Україна долучилась до проведення конкурсу  з 

2018 року з  метою популяризації передових 

практик ведення дружнього для Балтійського 

регіону сільського господарства з метою 

просування інноваційних заходів по скороченню 

стоку забруднюючих речовин з ферм і полів 

(попадання біогенних елементів, таких як 

сполуки азоту і фосфору в водойми та підземні 

води). 

• Реалізація німецько-українського проекту  

«Добре.  Краще. Органічно!». (“Good. Better.

Organic!”) за сприяння Асоціації APOLLO, e.V. 

та фінансової підтримки Фонду «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє» (EVZ) (Німеччина). 

Проектом передбачено знайомство та 

обмін досвідом між молодими фермерами-

спеціалістами, які зацікавлені у впровадженні 

органічного виробництва в Україні та Німеччині. 

Контактні дані: 

📞 +38 050 430 76 23                           

🌐  www.ecoterra.lviv.ua

✉ ecoterralviv@gmail.com        

http://www.ecoterra.lviv.ua
mailto:ecoterralviv@gmail.com
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Інформаційний центр
«Зелене досьє»
27 років досвіду та експертизи

Робочі мови:  

українська, російська, англійська 

Географічне провадження діяльності:  

Україна, країни Центральної та Східної Європи 
та Східного партнерства 

           
Короткий опис: 
«Зелене досьє» сприяє поширенню принципів 
сталого розвитку в суспільстві, інтеграції їх до 
національної політики та урядових програм че-
рез розповсюдження об’єктивної інформації еко-
логічного та соціального спрямування до ЗМІ,  
місцевих громад, влади та бізнесу, залучаючи їх 
таким чином до практичних дій. 

З 1994 року «Зеленим досьє» впроваджено понад 
понад 80 проектів, видано близько 100 публіка-
цій, знято понад 30 документальних фільмів, відео 
уроків та кліпів із тематики сталого розвитку та 
захисту довкілля. У нашому портфоліо численні 
дослідження, просвітницька діяльність, практичні 
проекти, акції прямої дії тощо. 

Наша місія:
• залучити якомога більше людей до вирішення 

проблем навколишнього середовища та  
сталого розвитку суспільства;

• сприяти участі громадськості у прийнятті  
рішень з цих питань на різних рівнях.

Учасник міжнародних рухів та мереж, глобальних 
та європейських міжурядових процесів. У 2015 
році Інформаційний центр «Зелене досьє» створив 
інформаційний портал OrganicInfo, метою якого є 
просування органічного виробництва, органічних 
продуктів харчування та сталого способу життя.

Напрямки діяльності:

•  Екологічна демократія, участь громадян у  
творенні та впровадженні екологічної політики

•  Освіта для сталого розвитку
•  Промоція екологічних дій,  

підтримка журналістської діяльності
•  Стале споживання та виробництво
•  Зелена економіка з фокусом на сільське  

господарство, транспорт, туризм та  

екологічний менеджмент
•  Органічне сільське господарство
•  Корпоративна соціальна та екологічна  

відповідальність
•  Мистецькі акції

Послуги:

• Кваліфіковані дослідження за напрямками 
діяльності, моніторинг та дослідження ринку

• Організація просвітницьких заходів та акцій 
прямої дії (від 7 до 40 000 учасників)

• Адвокатування на місцевому, національному та 
міжнародному рівні

• Залучення та просвіта традиційних і новітніх ЗМІ
• Розробка й впровадження інформаційних та 

комунікаційних заходів, зокрема: створення 
документальних фільмів; публікацій  в 
будь-якому форматі, включаючи розробку й 
написання, переклади та редагування

• Проведення медіа заходів тощо
• Консультування з питань екології, сталого 

розвитку, сталого виробництва та  споживання, 
зеленої економіки, органічного виробництва

• Координація проектів екологічного, 
соціального та сільськогосподарського 
спрямування, юридичний супровід

Клієнти, проєкти та досягнення:

27 років досвіду, з них 17 — в органічному 
секторі! 

Наші постійні партнери: ТОВ «Органік Стандарт», 
ГС «Органічна Україна», Дослідний інститут ор-
ганічного сільського господарства FiBL, ЛМГО 
«Екотерра», Biologic.TV та інші гравці органічного 
сектору. 

Менеджер проєктів: Шор Катерина Володимирівна

📞 +38 067 440 59 37         

✉ kateryna.shor@gmail.com 

Контактні дані: 

📞 +38 044 222 77 62                             

🌐  www.dossier.org

✉ kateryna.shor@gmail.com                 

🌐  www.organicinfo.ua                     

mailto:ofu@organic.com.ua
http://www.organic.com.ua
mailto:ofu@organic.com.ua
http://www.organic.com.ua
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- це спеціалізований інформаційний портал, метою якого є 
просування органічного виробництва, органічних харчових 
продуктів та сталого способу життя. 

Органічне сільське господарювання сприяє відновленню 
родючості ґрунтів, збереженню біорізноманіття, зменшує 
негативний вплив на водні ресурси. Окрім того, 
дослідження останніх років доводять позитивний вплив 
органічних продуктів харчування на здоров’я людини.

На порталі зібрана вся інформація про 
органічний ринок України:

Органічне — 
якісно, чесно, 
смачно!

законодавча база

історія розвитку 
органічного руху в Україні 
та світі

практична інформація для 
органічних операторів

organicinfo.ua

корисна інформація для 
споживачів

результати досліджень 
органічного ринку

новини та анонси 
органічних подій
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Федерація органічного руху
України

Адреса: 04071, Україна, м. Київ,  

вул. Оболонська, 4, офіс 1 

Робочі мови: українська, російська, англійська 

Географічне провадження діяльності:  

Україна, Європа, Азія

Короткий опис: 

Федерація органічного руху України ставить за 
мету всебічну пропаганду цінностей та світогляду, 
притаманних прибічникам світового органічного 
руху, підвищення ефективності с/г виробництва 
з одночасним розвитком сучасних світових та 
вітчизняних безпечних для природи та людини 
технологій, сприяння розвитку органічного руху в 
Україні, зокрема не лише безпосередньо виробни-
цтву, переробці та експорту органічної продукції, 
а й формуванню вітчизняного ринку споживання.

Федерація органічного руху України є членом 
таких значимих світових організацій, як IFOAM 
ORGANICS INTERNATIONAL (Міжнародна Феде-
рація органічного сільськогосподарського руху), 
IFOAM Euro-Asia (регіональна структура IFOAM 
з країн Східної Європи та Азії), ALGOA (Азіатська 
асоціація місцевих органів самоврядування, які 
підтримують органічне сільське господарство).

Послуги:

•  Надання необхідної інформації про органічне 
виробництво

•  Консультації щодо систем, основних вимог, 
правил ведення органічного господарювання

•  Організація семінарів, конференцій, круглих 
столів

•  Допомога в отриманні інформації щодо 
навчання в Центрах підготовки спеціалістів для 
органічного агровиробництва

•  Сприяння участі в міжнародних та вітчизняних 
спеціалізованих виставках, ярмарках по 
органічному сільському господарству, 
семінарах, конференціях, часткове покриття 
витрат

•  Реклама у виданнях Федерації: на сайті 
Федерації, в журналі ORGANIC UA, в інших 
спеціалізованих друкованих виданнях

Клієнти, проєкти та досягнення:

•  Видано більше 30 книг, буклетів, брошур, 
присвячених темі органічного виробництва, 
новим системам землеробства, перевагам 
органічних продуктів тощо. 

•  З 2009 р. і до цього часу Федерація видає 
єдиний в Україні повноцінний спеціалізований 
друкований журнал «ORGANIC UA». Основне 
завдання журналу – донести до читача останні  
новини щодо розвитку органічного сектору 
в Україні та світі та пояснити особливості 
органічного виробництва та принципові 
відмінності між органічною та конвенційною 
продукцією; переваги натуральних, безпечних, 
сертифікованих органічних продуктів. 

•  Проведено більше 200 семінарів, конференцій, 
в т.ч. й міжнародних, круглих столів, прес-
конференцій з питань органічного виробництва.

•  З 2009 року на постійній основі щорічно 
проводяться органічні ярмарки для 
виробників органічної продукції. Учасниками 
є сертифіковані виробники із різних областей 
України, які презентують високоякісну 
органічну продукцію власного виробництва.

• Зусиллями Федерації у 2019 році у Шанхаї на 
міжнародній виставці BIOFACH CHINA був 
організований Національний павільйон України.

Голова Правління: Милованов Євген

📞 +38 044 425 55 25        ✉ ofu@organic.com.ua

Виконавчий директор: Коняшин Андрій

📞 +38 050 411 57 10        ✉ organicofu@gmail.com 

Контактні дані: 

📞 +38 044 425 55 25                 

🌐  www.organic.com.ua

✉ ofu@organic.com.ua                         

✉ organicofu@gmail.com

mailto:ofu@organic.com.ua
http://www.organic.com.ua
mailto:ofu@organic.com.ua
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ТОВ «Органік Стандарт» було створено в рамках українсько-швейцарського проекту «Органічна 
сертифікація та розвиток органічного ринку в Україні» в 2007 році. Це перший та єдиний український 
сертифікаційний орган, що здійснює інспекцію та сертифікацію органічного виробництва.

Компанія надає послуги інспекції та сертифікації більш ніж 600 операторам,  що становить понад 75% 
всіх органічних операторів в Україні. Органік Стандарт визнаний Єврокомісією для роботи  відповідно до 
органічних стандартів ЄС в 11 країнах. Оскільки більшість клієнтів компанії орієнтовані на міжнародний 
ринок, Органік Стандарт став важливим гравцем сертифікаційних послуг для експорту. Щорічно клієнти 
компанії експортують близько 100 – 150 тис. тонн продукції, при цьому наші фахівці контролюють понад 
2000 експортних відправок. 

Провідні фахівці з сертифікації Органік Стандарт є Членами експертної групи, що бере участь у розробці 
та впровадженні національного законодавства щодо органічного виробництва. Для допомоги виробникам 
компанія також щороку оновлює та видає Перелік допоміжних продуктів та методів, дозволених для 
використання в органічному виробництві з врахуванням вимог органічних стандартів Європейського 
Союзу.

Найважливішим активом Органік Стандарт є репутація, заснована на таких цінностях компанії: 

• компетентність

• конфіденційність

• об'єктивність

• надійність

• відповідальність та співпраця

Наша місія — створення ефективної органічної екосистеми, з інноваційними рішеннями та надійною ре-
путацією. 15 років ми гарантуємо високу якість послуг, забезпечуючи надійний контроль та оперативний 
сервіс завдяки мобільності та професійності наших фахівців. 

Наразі Органік Стандарт є членом Європейського об’єднання органів органічної сертифікації (EOCC), 
Асоціації акредитованих органів сертифікації (ІАСВ) та Міжнародної федерації органічних сільськогоспо-
дарських рухів (IFOAM).

Як акредитований орган сертифікації, ми надаємо послуги з інспекції та сертифікації відповідно до 
таких стандартів:

• Стандарт Міжнародних акредитованих органів сертифікації з органічного виробництва і переробки, 
що є еквівалентним Регламентам Ради (ЕС) № 834/2007 та № 889/2008

• Регламенти Canada Organic Regime (COR)

• Стандарти Donau Soja / Europe Soya

• Приватні стандарти Асоціації Віо Suisse, Швейцарія

• Стандарти органічного виробництва Naturland, Німеччина

• Стандарти органічного виробництва KRAV, Швеція

Органік Стандарт сприяє розвитку внутрішнього і зовнішнього органічних ринків, враховуючи  
найкращі практики міжнародного досвіду. Саме тому ми пропонуємо:

• супровід та контроль експорту 

• навчання та експертизу

Наша адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 38-Б, офіс 20 

📞 +380 44 200 62 16                                             🌐  www.organicstandard.ua

✉  office@organicstandard.ua                              FB @OrganicStandardCertification

http://www.organic.com.ua
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