
Спеціальний захід  

 
 

Дискусійний майданчик  
«Український зелений шлях від ферми до виделки: органічне виробництво» 

 
Коли: 16 квітня 2021 року з 10:00 до 13:00 
Де: Онлайн (платформа Zoom) 
 

Програма 
Сесія 1. Презентації 

- Привітання (Грегорі Цуріс, Представництво Європейського Союзу в Україні, Дмитро Шульга, 
Міжнародний фонд «Відродження», Тамара Малькова, Інформаційний центр «Зелене досьє», 
Олена Корогод (Березовська), Громадська спілка «Органічна Україна») 

- Огляд Стратегії ЄС «Від ферми до виделки» (Михайло Малков, координатор ФАО із зв’язків із 
урядом та донорами України) 

- Зв’язок Стратегії ЄС «Від ферми до виделки» з іншими програмними документами Європейського 
зеленого курсу (Катерина Шор, Інформаційний центр «Зелене досьє») 

- Основні завдання Плану дій ЄС з розвитку органічного виробництва та майбутнє третіх країн (Мігель 
де Поррас, FiBL Європа) 

- Висновки дослідження щодо впровадження кліматично дружніх технологій в сільському 
господарстві в Україні (Микола Шлапак, проєкт TNA)  

 
Сесія 2. Панельна дискусія. 
Питання: 

- Як розвиток органічного виробництва впливає на міжнародний імідж України? 
- Як розвиток органічного виробництва впливає на навколишнє природне середовище та клімат? 
- Як розвиток органічного фермерства впливає на громаду, де розташована ферма? 
- Як органічне виробництво пов’язане зі звичками та поведінкою споживачів? 
- Які висновки можна зробити з цієї дискусії: для фермерів, для громад, для споживачів, для влади?  

 
Учасники дискусії: 
Катерина Шор, Інформаційний центр «Зелене досьє» 
Олена Корогод (Березовська), Громадська спілка «Органічна Україна» 
Михайло Малков, координатор ФАО із зв’язків із урядом та донорами України  
Мігель де Поррас, Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Європа) 
Д-р Штефан Дресманн, проєкт «Німецько-українська співпраця у галузі органічного сільського 
господарства» 
Сергій Галашевський, Орган сертифікації «Органік Стандарт» 
Микола Шлапак, проєкт TNA  
Костянтин Січной, ТОВ «Дедденс Агро» 
 
Модератор – Тамара Малькова, Інформаційний центр «Зелене досьє» 
 
Протягом заходу буде забезпечено синхронний переклад українською та англійською мовами. 

Організатори: Інформаційний центр «Зелене досьє» та громадська спілка «Органічна Україна» 
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в 
межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково 
відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу». 

    
* Даний захід є заходом публічного характеру відповідно до ст.307 Цивільного кодексу України. Беручи участь в заході ви даєте 

згоду на відео зйомку, що може бути проведена під час даного заходу. 

http://www.dossier.org.ua/
https://organicukraine.org.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.irf.ua/

