Проект «Адаптація до законодавства ЄС: практика впровадження»
Команда проекту:
Катерина Шор

Керівник проекту.
Юрист за фахом.
Спеціаліст з управління проектами в сфері охорони довкілля,
сільського господарства, зеленої економіки та сталого
розвитку.

Тамара
Малькова

директор МБО ІЦ «Зелене досьє», експерт з питань
комунікації, медіа та просвітництва, журналіст за освітою.
Має досвід організації міжнародних проектів, тематичних
мереж та кампаній; активний учасник національної та
міжнародної діяльності щодо сталого споживання та
виробництва, екологічної демократії, місцевого сталого
розвитку та збереження культурної спадщини.
Фінансовий менеджер, спеціаліст з ведення бухгалтерського
обліку та звітності.

Марія Осіпова

Експерти проекту:
Ольга Ігнатенко

Надія Шевченко

Експерт з питань сталого розвитку, сталого споживання та
виробництва. Спеціалізація: оцінка впливу на довкілля,
впровадження екологічно дружніх практик та технологій,
зокрема, на локальному рівні, поводження з відходами. За
освітою – хімік-технолог (Київський політехнічний інститут),
має ступінь магістра з екологічного менеджменту (університет
Амстердама),
докторський
ступінь
технологічного
університету міста Delft, Нідерланди.
Експерт
з
екологічного
менеджменту,
з
питань
енергозбереження та зміни клімату. Співавтор системи
екологічної сертифікації для малих та середніх готелів в
Україні. Понад 20 років досвіду підвищення обізнаності
громадськості, організації та проведення лекцій та тренінгів.
Співавтор публікацій зі сталого туризму, матеріалів для
семінарів з управління навколишнім середовищем для
туристичного бізнесу.

Олена
Березовська

Експерт з формування та розвитку органічного ринку України.
Консультант по супроводу до органічної сертифікації.
Спеціаліст з органічного виробництва, маркетингу органічної
продукції, навчання органічному бізнесу та інвестицій в
органічний агросектор.

Руслан Білик

Кандидат ветеринарних наук.
Аудитор з систем управління якості виробництва та систем
менеджменту харчової безпечності.
Спеціаліст з органічного виробництва та фахівець з органічної
сертифікації.

Ксенія Гулієва

За фахом спеціаліст з харчових технологій та управління
якістю продукції АПК.
Спеціаліст з органічного виробництва та експорту органічної
продукції.

Олександр
Коваль

Спеціаліст з маркетингу сільських територій, регіонального
розвитку та туризму.
Спеціаліст з сучасних комунікацій та розвитку локальних
брендів.

Юрій Бакун

Кандидат сільськогосподарських наук.
Експерт
з
розвитку
сільських
територій
та
сільськогосподарської кооперації і дорадництва.
Спеціаліст з розвитку та сільських територій регіональних
брендів.

Василь
Павлишинець

Спеціаліст з сільськогосподарської кооперації і дорадництва.
Експерт зі створення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, кооперативних об’єднань та підприємств.

Проект «Адаптація до законодавства ЄС: практика впровадження» впроваджується Міжнародною благодійною
організацією «Інформаційний центр «Зелене досьє» в партнерстві зі Спілкою Виробників Органічних
Сертифікованих Продуктів «Органічна Україна», ГО «Інститут дослідження адаптації законодавства», ВГО
«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» та Бердичівською міськрайонною
громадською організацією «Добра справа».
Сторінка проекту - http://www.dossier.org.ua/adaptation2.
Проект впроваджується за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках
проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
та Української національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства.

