
Проєкт

Програма он-лайн V аграрного форуму
«Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі»

 «ЧасниКооп» 

05 листопада 2020 року                                                     

09:30-10:00 Реєстрація учасників
10:00-10:05 Вітальне слово Віталій Максименко, заступник

голови Сумської обласної 
державної адміністрації
Олександр Маслак, директор 
Департаменту розвитку 
агропромислового комплексу 
Сумської обласної державної 
адміністрації

10:05-10:20 Аналіз обігу часнику на 
внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Державна політика підтримки
нішевих культур.

Представник Мінекономрозвитку
та Департаменту розвитку 
агропромислового комплексу 
Сумської обласної державної 
адміністрації

10:20-10:30 Приклади кооперації у вирощуванні 
та збуті часнику та продуктів із 
часнику. Тренд органічного продукту 
у світі.

Роман Корінець, почесний 
президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих 
служб України.

10:30-12:30 Презентація ініціативи щодо 
професійного вирощування та 
організованого збуту часнику на 
території Сумської області.

Сорти часнику, поширення культури 
вирощування, продажу та споживання
часнику в Україні.
Агротехнологія та витрати для 
вирощування часнику, засоби захисту.
Органічне виробництво часнику. 

Канали збуту. Кооперація у 
вирощуванні та збуті часнику.

Огляд можливостей застосування 
часнику у харчовій галузі. 
Створення доданої вартості для 
виробника часнику.

Сергій Паращенко, директор 
ТОВ«Чистий продукт».
В’ячеслав Костенко, 
консультант у сфері органічних 
технологій, куратор ФГ «Мрія-
СК».

Представники підприємств 
Сумської області, що 
закуповують часник

Наталія Болгова, к.с.г.наук, 
доцент кафедри технології 
молока і м'яса СНАУ.
Виробники обладнання для 
обробки часнику.

12:30-12:45 Перерва
12:45-12:55 Вимоги та документи, необхідні для Представник Головного 



легального вирощування часнику та 
виробництва сушеного порошку 
часнику в Україні та збуту даної 
продукції на внутрішньому ринку та 
за кордоном.

управління 
Держпродспоживслужби
В Сумській області.

12:55-13:05 Можливості Сумської фітолабораторії
щодо перевірки часнику. Показники 
часнику та порошка із часнику, що 
перевіряються для збуту на 
внутрішньому ринку та для експорту.

Представник Сумської 
фітолабораторії

13:05-14:30 Огляд програм підтримки для 
вирощування часнику у Сумській 
області.
Обговорення зацікавленими 
учасниками процесів створення 
кооперативу щодо вирощуванню, 
збуту або переробки часнику, зокрема 
– за органічними технологіями.

Роман Корінець, почесний 
президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих 
служб України.
Світлана Колодяжна, дорадник 
сільськогосподарської дорадчої 
служби Сумської торгово-
промислової палати.

14:30-15:00 Запитання, спілкування


