
РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ УКРАЇНИ



Дмитро Ніколаєв, 
менеджер проекту UHBDP; 

Олександр Ясинецький,
заступник директора департаменту, начальник 
управління розвитку рослинництва та сільської 
місцевості Департаменту агропромислового 
розвитку Запорізької облдержадміністрації;

Геннадій  Подшивалов, 
директор ІКЦ «Агро – Таврія»; 

9.00 – 10.00 
ЗУСТРІЧ ГОСТЕЙ, ВІТАЛЬНА КАВА,  

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10.00 – 10.30
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО



«Вирощування сморчків, трюфелів та інших 
екзотичних грибів таких  
як мацутаке, кардицепсіс»
Олександр Джига, фермер, засновник  
та агроексперт трюфельної компанії  
«Sunberry Ukraine»;

«Вдосконалення технології вирощування 
екзотичних грибів» 
 Ірина Бандура, кандидат  с-г. наук, старший 
викладач кафедри технологій переробки та 
зберігання продукції сільського господарства 
Таврійського ДАТУ; співавтор – Аліна Кулік,  
кандидат технічних наук, старший викладач 
кафедри;

«Роль мікрофлори в створенні елективного 
субстрату для вирощування гливи»
Ніна Бісько, ПНС, лауреат Державної премії  
в галузі науки і техніки, провідний  спеціаліст 
відділу мікології Інституту ботаніки  
ім. М. Г. Холодного НАН України; співавтор –  
Ірина Бандура;

10.30 – 13.00  

I сесія:
    ЕКЗОТИЧНІ ГРИБИ:  

ВІД СУБСТРАТУ ДО ПЕРЕРОБКИ

9.00 – 10.00 
ЗУСТРІЧ ГОСТЕЙ, ВІТАЛЬНА КАВА,  

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10.00 – 10.30
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО



 «Вирощування шиїтаке  
та інших екзотичних грибів»  

Лора і Андрій Савчук, засновники  
і керівники ТОВ «Фунготерра»;

«Органічне вирощування гливи звичайної»
Сергій Вдовенко, агроном-консультант  
«БТУ-Центр», доктор с-г наук

«Переробка гливи методом сушіння»
Ігор Чернишов, кандидат с-г наук, доцент кафедри 
технологій, переробки та зберігання с-г продукції 
Херсонського державного аграрного університету, 
засновник ПП «Ековиробництво» (м. Херсон);



13.00 – 14.00 – обідня перерва

14.00 - 17.30  – II СЕСІЯ:
    ГРИБІВНИЦТВО В МЕДИЦИНІ ТА ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ.  

РОЗШИРЕННЯ НОВИХ ШТАМІВ ГРИБІВ  
ТА ЯК ПРАВИЛЬНО ПРАЦЮВАТИ З  СУБСТРАТОМ

«Про можливості саморегулювання  
грибної галузі» 
В’ячеслав Ішутін, виконавчий директор Громадської 
спілки  «УКРГРИБПРОМ»;

«Гриби-макроміцети на сторожі  
здоров’я людства»
Ольга Бабаянц , доктор біологічних наук, старший 
науковий співробітник, завідуюча відділом 
фітопатології і ентомології СГІ-НЦСС, журналіст;

«Використання грибів для профілактики та 
лікування захворювань нервової системи»
Маргарита Ломберг, кандидат біологічних наук, 
старший науковий співробітник  
відділу мікології інституту ботаніки  
ім. М.Г. Холодного НАН України; співавтор –  
Дмитро Бахлуков, директор ТОВ «ЕСМАШ»;



«Декоративне грибівництво як новий напрям 
ландшафтного дизайну»
Олександр Цизь,  доцент, кандидат с.-г. наук, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки;

«Інтродукція штамів опенька тополиного  
у промислове виробництво грибів України» 
Ірина Бандура, кандидат  с-г. наук, старший 
викладач кафедри технологій переробки  
та зберігання продукції сільського господарства 
Таврійського ДАТУ;

«Утилізація відпрацьованого субстрату» 
Олександр Гончаров, кандидат біологічних наук, 
експерт з агрономії;

«Розширення асортименту екзотичних грибів»
Оксана Василенко, директор КФГ «Жовтневе», 
Сергій Гончаров, керівник ФОП «Гончаров» 
(м. Дніпро);



17:30 – 18:00 

Розіграш призів, вечеря 

18 ТРАВНЯ

9.00
ЕКСКУРСІЯ НА ВИРОБНИЦТВО

«Способи зменшення енергоємності 
приготування субстрату при гідротермії» 
Ігор Чернишов, кандидат с-г наук, доцент кафедри 
технологій, переробки та зберігання с-г продукції 
Херсонського державного аграрного університету, 
засновник ПП «Ековиробництво» (м. Херсон)
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