
 
Семінар 

«Еко-фішка для отельєра: органічний вибір» 
 

(5 лютого 2014 р., ГТК «Мигово», ресторан «Гетьман», Хотинська зала, 
с. Мигове Вижницького р-ну Чернівецької обл.) 

 
Програма 

 
8.30 Збір учасників у Чернівцях (Театральна площа, навпроти театру).   

 

10.30 Реєстрація учасників. Ранковий органічний чай. 

11.00 Відкриття семінару. Привітання від господарів, організаторів та представників 

місцевої влади. Знайомство, цілі та очікування. 

11.20 Загальна інформація про Буковину як туристичний регіон. (Міжнародний рух 

Екокультура) 

11.40 Екологічний менеджмент:  

- роль та місце в розвитку туризму; 

- практичні аспекти екологічного менеджменту; 

- дискусія. 

(МБО ІЦ «Зелене досьє», ЧНУ ім. Ю.Федьковича) 

 

12.40 Органічні продукти харчування: загальна інформація (презентація).  

(Органік Стандарт) 

12.55 Місцеві практики органічного виробництва та ставлення споживачів (презентації та 

панельна дискусія). (ГАЛС ЛТД, Екопродукт, приватні підприємці) 

 

13.35  Розвиток співробітництва та співпраця з міжнародними організаціями у 

впровадженні основних принципів зеленої економіки (презентації та дискусія). 

(Чернівецький Бізнес Центр, Буковинський центр регіонального розвитку, 

Сільськогосподарська дорадча служба Буковини, ЧОГМЕО «Буквиця») 

 

14. 10 Практичні аспекти запровадження органічного меню в туристичних закладах.  

(МБО ІЦ «Зелене досьє», ресторан «Гетьман»). 

14.30 Підбиття підсумків семінару (модератор). 

 

14.40 Презентація та дегустація органічного меню. 



Мета семінару: підвищення поінформованості учасників туристичного бізнесу про органічну 
продукцію, а також налагодження співпраці між органічними виробниками та об’єктами 
туристичного бізнесу. 
 
Учасники семінару: власники туристичних об’єктів, виробники сільськогосподарської продукції 
органічні або потенційні, а також представники рітейлу як можливі посередники між виробниками 
та туристичними закладами, представники влади та ЗМІ. 
 
Обґрунтування:  
Органічне сільське господарство поки ще знаходиться на початковій стадії розвитку, хоча з 
кожним роком додаються нові сертифіковані господарства, на поличках наших супермаркетів 
з’являється нова продукція тощо. Нарешті прийнято «органічне» законодавство в Україні, що 
набрало чинності на початку січня 2014 року. Все це стимулює розвиток сектору. Хоча основним 
рушієм будь-якого ринку є попит. Саме тому туристичний сектор може відігравати важливу роль в 
розвитку органічного ринку в Україні. Адже він може збільшити попит на органічні продукти 
харчування, запропонувавши такі продукти своїм відвідувачам. З іншого боку, багато туристів вже 
знайомі з органічним харчуванням і самі спонукають туристичний сектор розширювати 
асортимент.  
Запровадження органічного харчування в туристичних закладах розглядається як один із 
елементів запровадження стандартів екологічного менеджменту. На ряду з цим, будуть висвітлені 
також деякі інші аспекти як енергоефективність, поводження з водою та використання побутової 
хімії в об’єктах розміщення та представлені практичні приклади зменшення навантаження на 
навколишнє природне середовище. 
 
Очікувані результати:  

- учасники будуть ознайомлені зі стандартами екологічного менеджменту в туристичних 
закладах та отримають практичні рекомендації щодо впровадження цих стандартів; 

- учасники отримають вичерпну інформацію про органічне сільське господарство включно з 
оглядом законодавства України; 

- учасники отримають практичні рекомендації щодо запровадження «органічного» меню в 
туристичних закладах; 

- семінар сприятиме налагодженню діалогу між виробниками органічної продукції, рітейлом 
та туристичними об’єктами. 

Крім того на захід будуть запрошені представники мас медіа, що дасть змогу ще раз привернути 
увагу медіа до висвітлення питань розвитку органічного сільського господарства. 
 
Організатори та партнери: 

Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє» 
Тел. +38 044 222 7762 
e-mail: ecoweek@bg.net.ua; www.dossier.org.ua 
 
Чернівецьке обласне громадське молодіжне екологічне об’єднання 
«Буквиця» 
Тел. +38  037 22 31032, моб. +38 067 373 0113 
e-mail: bukvitsa@yandex.ru;  http://bukvitsa.key.ua/ 

 
Сертифікаційний орган «Органік Стандарт» 
Тел. +380 44 200 62 16 
e-mail: sg@organicstandard.com.ua, www.organicstandard.com.ua 
 

За підтримки:  
 Німецького Товариства міжнародного співробітництва 

(GIZ) в рамках проекту «Сприяння економічному 
розвитку та зайнятості» за підтримки уряду Німеччини 
Teл.: +380 44 279 33 22, 279 33 79 
www.giz.de/ukraine, http://eep.org.ua/ 

 


