ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
________________ № __________
СКЛАД
робочої групи з питань розвитку бджільництва
ВИСОЦЬКИЙ
Тарас Миколайович

– заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства,
голова робочої групи

КРАВЧЕНКО
Андрій Михайлович

– заступник директора департаменту аграрної
політики – начальник управління тваринництва
та племінної справи Мінекономіки, заступник
голови робочої групи
Члени робочої групи:

АДАМЧУК
Леонора Олександрівна

– кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри
стандартизації
та
сертифікації
сільськогосподарської продукції Національного
університету біоресурсів і природокористування
України (за згодою)

АЛЬШАНОВА
Олена Олегівна

– заступник директора департаменту
політики Мінекономіки

БАЖИН
Андрій Вікторович

– віце-президент
громадської
спілки
"Всеукраїнське громадське об'єднання "Спілка
пасічників України" (за згодою)

БАРАБАШ
Василь Степанович

– голова громадської організації "Гільдія медоварів
України" (за згодою)

БРОВАРСЬКИЙ
Валерій Дмитрович

– доктор сільськогосподарських наук, професор
кафедри конярства і бджільництва Національного
університету біоресурсів та природокористування,
експерт з питань освіти у бджільництві (за
згодою)

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
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Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
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БУРКА
Анна Сергіївна

– національний консультант ФАО в Україні
Продовольчої
та
сільськогосподарської
організації ООН (за згодою)

ВАНГОРОДСЬКА
Ілона Сергіївна

– головний
спеціаліст
відділу
правового
забезпечення тваринництва та продовольства
управління правового забезпечення сільського
господарства
департаменту
правового
забезпечення Мінекономіки

ВАСИЛЬКІВСЬКА
Тетяна Юріївна

– голова
правління
громадської
організації
"Всеукраїнське братство бджолярів України",
експерт-дорадник із стратегічного планування,
європейської інтеграції та сталого розвитку,
почесний
член
Міжнародної
федерації
бджільницьких асоціацій Апімондія (за згодою)

ВАЩЕНКО
Володимир Миколайович

– головний спеціаліст відділу поводження з
пестицидами і агрохімікатами Управління з
питань
дозвільно-ліцензійної
діяльності
Департаменту з питань управління відходами,
екологічної безпеки та переходу до кругової
економіки Мінекоенерго (за згодою)

ВЕРГЕЛЕС
Петро Григорович

– співголова Всеукраїнської громадської спілки
"Пасічники України проти пестицидів", голова
громадської організації "Білоцерківське районне
товариство бджолярів" (за згодою)

ВИШНЯК
Володимир Вікторович

– старший викладач кафедри фізики Національного
університету харчових технологій (за згодою)

ВІЛЬБІЦЬКИЙ
Віталій Анатолійович

– державний експерт експертної групи політики
якості
директорату
сільського
розвитку
Мінекономіки

ВОЙНАЛОВИЧ
Микола Володимирович

– кандидат сільськогосподарських наук, викладач
відокремленого
підрозділу
Національного
університету
біоресурсів
та
природокористування
"Боярський
коледж
екології і природних ресурсів" (за згодою)
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ВТОРЕНКО
Ігор Семенович

– голова
рибогосподарського
аграрного
колективного підприємства "Чорноморець" (за
згодою)

ГОРЕЛІК
Олексій Михайлович

– керівник приватного підприємства "Хмельницькмед" (за згодою)

ГОРІШНИК
Володимир Львович

– керівник ТОВ "Торговий дім "Український мед"
(за згодою)

ГРИНЬОВ
Сергій Олексійович

– віце-президент
громадської
спілки
"Всеукраїнське громадське об'єднання "Спілка
пасічників України" (за згодою)

ДОМАШЛІНЕЦЬ
Володимир Григорович

– в.о. начальника Управління біорізноманіття та
охорони земельних ресурсів Мінекоенерго (за
згодою)

ДОМБРОВСЬКИЙ
Валерій Петрович

– голова громадської організації Всеукраїнська
асоціація виробників продукції бджільництва
"Укрбджолопром" (за згодою)

ДОСКОЧ
Іван Михайлович

– голова громадської організації
маткарів України" (за згодою)

ДРОНЬ
Юрій Сільвестрович

– кандидат біологічних наук, доцент кафедри
агротехнологій та ґрунтознавства Інституту
біології, хімії та біоресурсів Чернівецького
національного
університету
імені
Юрія Федьковича, експерт-дорадник з питань
технології, екології та управління (за згодою)

ІВАНЧЕНКО
Віктор Михайлович

– представник
Асоціації
експортерів
переробників меду України (за згодою)

КАЛАШНІКОВ
Володимир Борисович

– заступник начальника управління – начальник
відділу
захисту
рослин
Департаменту
фітосанітарної безпеки, контролю в сфері
насінництва
та
розсадництва
Держпродспоживслужби (за згодою)

"Об'єднання

та
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КАЛІНІН
Олег Аркадійович

– консультант з питань розвитку бджільництва в
рамках реалізації Українського проекту бізнесрозвитку плодоовочівництва, який реалізується
Менонітською асоціацією економічного розвитку
та фінансується Урядом Канади (за згодою)

КЛОЧКО
Олег Юрійович

– співзасновник проекту "Amohive" (за згодою)

КНІЖЕНКО
Валентина Анатоліївна

– кандидат економічних наук, фізична особа –
підприємець, директор торгової марки "Медок"
(за згодою)

КОВАЛЕНКО
Андрій Миколайович

– директор
згодою)

КОВАЛЬЧУК
Ірина Іванівна

– доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії
екологічної фізіології та якості продукції
Інституту біології тварин Національної академії
аграрних наук України (за згодою)

КОЧУБЕЙ
Віталій Миколайович

– головний
спеціаліст
відділу
організації
протиепізоотичних заходів управління здоров'я
та
благополуччя
тварин
Департаменту
безпечності харчових продуктів та ветеринарної
медицини Держпродспоживслужби (за згодою)

КРАВЧУК
Олександр Павлович

– заступник директора державного підприємства
"Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка
Л. І. Медведя" (за згодою)

КРИЧФАЛУШІЙ
Едуард Антонович

– віце-президент
Асоціації
експортерів
та
переробників меду, директор ТОВ "Органік
Експорт" (за згодою)

КРОМ
Віталій Іванович

– помічник-консультант
голови
громадської
організації "Гільдія медоварів України" (за
згодою)

КУРМАЧОВ
Олександр Володимирович

– голова громадської організації Мелітопольський
районний клуб "Сучасна пасіка" (за згодою)

ТОВ

"Чернігів

Бджолопром"

(за
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ЛАБАГА
Костянтин Петрович

– голова
Київського
обласного
громадської організації "Гільдія
України" (за згодою)

осередку
медоварів

ЛЕГКИЙ
Григорій Борисович

– голова громадської організації "Асоціація
професійних пасічників України" (за згодою)

ЛИСЕНКО
Віталій Олексійович

– голова
філії
громадської
організації
"Всеукраїнське братство бджолярів України" у
Київській області (за згодою)

ЛІСОГУРСЬКА
Діна Володимирівна

– кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри технології виробництва продукції
тваринництва
технологічного
факультету
Житомирського національного агроекологічного
університету (за згодою)

ЛОГВІН
Валерій Михайлович

– голова громадської організації "Всеукраїнське
об'єднання бджолярів "Мотор Січ" (за згодою)

ЛОЗОВИЦЬКИЙ
Олександр Сергійович

– керівник експертної групи політики якості
директорату сільського розвитку Мінекономіки

ЛОКУТОВА
Олена Анатоліївна

– кандидат сільськогосподарських наук, доцент
кафедри аграрного консалтингу і туризму
Національного університету біоресурсів та
природокористування, експерт з апітуризму та
розвитку сільських територій (за згодою)

ЛУКАШОВ
Дмитро Володимирович

– завідувач
кафедри
екології
та
зоології
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (за згодою)

МАНЮХ
Володимир Ярославович

– голова Івано-Франківської обласної асоціації
розвитку народної та нетрадиційної медицини
"Апітерапія" (за згодою)

МАТВІЄЦЬ
Олександр Григорович

– голова асоціації "УКРСАДПРОМ" (за згодою)

МИКИТЮК
Іван Григорович

– директор сільськогосподарського підприємства
"Мед Поділля" (за згодою)
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МИХЕЄВ
Антон Євгенович

– голова
правління
громадської
організації
"Асоціація бджолярів Луганщини "Медова
Артіль" (за згодою)

МОРДВІНЦЕВ
Андрій Валентинович

– голова
правління
громадської
організації
"Асоціація бджолярів Луганської області по
відродженню та збереженню українських
степових бджіл" (за згодою)

МОРОЗ
Микола Анатолійович

– генеральний директор директорату безпечності
харчових продуктів Мінекономіки

НАГОРНЮК
Віталій Іванович

– голова
фермерського
господарства
"Апіс
Україна", перший віце-президент громадської
спілки "Всеукраїнське громадське об'єднання
"Спілка пасічників України" (за згодою)

НАЗАРЕНКО
Олексій Миколайович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри
теплоенергетики Запорізького національного
університету (за згодою)

ПАЛАМАРЧУК
Денис Валерійович

– директор департаменту
Мінекономіки

ПЕРЕГІНЕЦЬ
Юрій Ярославович

– заступник начальника управління – начальник
відділу державного контролю управління
державного контролю Департаменту безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини
Держпродспоживслужби (за згодою)

ПЕТРОВ
Дмитро Вікторович

– заступник голови філії громадської організації
"Всеукраїнське братство бджолярів України" у
Сумській області (за згодою)

ПЕЧКО
Володимир Сергійович

– голова громадської спілки "Укрсадвинпром" (за
згодою)

ПРИХОДЬКО
Олександр Васильович

– директор з розвитку компанії "Mobimill" (за
згодою)

РОМАНОВА
Ольга Володимирівна

– начальник
відділу
племінної
справи
у
тваринництві управління тваринництва та
племінної
справи
департаменту
аграрної
політики Мінекономіки

аграрної

політики
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РЯЖСЬКИХ
Олег В'ячеславович

– віце-президент громадської організації "Гранд
Експерт" (за згодою)

СІРЕНКО
Олена Сергіївна

– завідувач сектору вивчення хвороб бджіл відділу
токсикології
безпеки
та
якості
сільськогосподарської продукції Національного
наукового центру "Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини" (за згодою)

СТРЕТОВИЧ
Володимир Миколайович

– президент громадської спілки "Всеукраїнське
громадське об'єднання "Спілка пасічників
України" (за згодою)

СУШКО
Тетяна Григорівна

– виконавчий
директор
громадської спілки
"Всеукраїнське громадське об'єднання "Спілка
пасічників України" (за згодою)

ТЕРЕНТЬЄВ
Сергій Олексійович

– заступник голови громадської спілки "Київська
обласна спілка пасічників" (за згодою)

ХАРКОВЕНКО
Анатолій Дмитрович

– член
правління
громадської
організації
"Всеукраїнське братство бджолярів України",
заступник
директора
Науково-практичного
центру
сталого
розвитку
бджільництва,
інноваційних
технологій
та
апітерапії
університету "Львівський Ставропігіон", експерт
з
питань
інновацій
у
промисловому
бджільництві, комплексного управління якістю
(за згодою)

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Вадим Миколайович

– заступник директора Департаменту – начальник
управління фітосанітарної безпеки Департаменту
фітосанітарної безпеки, контролю в сфері
насінництва
та
розсадництва
Держпродспоживслужби (за згодою)

ШАЛІЄВСЬКИЙ
Петро Антонович

– співголова Всеукраїнської громадської спілки
"Пасічники України проти пестицидів", голова
громадської спілки "Київська обласна спілка
пасічників" (за згодою)
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ШИБАНОВ
Станіслав Романович

– член громадської організації "Українська
асоціація
вірусологів",
аспірант
кафедри
вірусології
навчально-наукового
центру
"Інститут біології та медицини" Київського
національного
університету
імені
Тараса Шевченка (за згодою)

ЮЩЕНКО
Віктор Михайлович

– член наглядової ради громадської організації
"Асоціація професійних пасічників України" (за
згодою)

ЯНОВИЧ
Дмитро Вадимович

– доктор сільськогосподарських наук, завідувач
Лабораторії інструментальних методів контролю
Державного науково-дослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових
добавок (за згодою)

ЯЦЕНКО
Віктор Васильович

- директор фермерського господарства "Медові
поля", експерт з племінної справи у бджільництві
(за згодою)

БЕЛІНСЬКИЙ
Володимир Вікторович

– головний спеціаліст експертної групи політики
якості
директорату
сільського
розвитку
Мінекономіки, секретар робочої групи з
організаційних питань

ХОВАВКО
Ірина Олександрівна

– головний спеціаліст відділу розвитку галузей
тваринництва управління тваринництва та
племінної
справи
департаменту
аграрної
політики Мінекономіки, секретар робочої групи

______________________________________

