
Програма тринадцятої міжнародної конференції 
«Овочі та фрукти України-2016. Прибуткові рішення » 

День перший, 29 листопада 
10:00-11:20 Реєстрація учасників конференції. Ранкова кава 
10:30-11:00 Урочисте відкриття виставки Fresh Business Expo 2016 
11:20-11:30 Відкриття конференції 

Привітальні слова від спонсорів і організаторів 
РИНКОВИЙ ФОРУМ 

11:30-11:55 Прогноз виробництва та цін на плодоовочевому ринку України в поточному сезоні, 
підготовлений «АПК-Інформ: овочі та фрукти». Попередні очікування від сезону-2017/18 
Олександр Хорев, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» 

11:55-12:20 Глобальні тенденції плодоовочевого ринку. Нові можливості для України 
Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру FAO, Італія 

12:20-12:45 Вихід української продукції на ринки ЄС; практичні результати і очікування від нового 
сезону. Уроки російського ембарго 
Денис Сазонов, директор, ТОВ «Грін Тім», Україна 

12:45-13:10 Експорт, як лакмус плодоовочевого ринку України. Наскільки ми готові до ринку ЄС? 
Олександр Палій, керівник експортного моста «Львів-Варшава» на базі ОРСП «Шувар» 

13:10-13:35 Ринок тепличної продукції в Україні. Основні напрямки продажу. Перспективи експорту 
Євген Чернишенко, президент Асоціації "Теплиці України" 

13:35-14:00 Європейські тенденції ринку часнику. Стан вітчизняної галузі і перспективи розвитку 
виробництва і міжнародної торгівлі 
Михайло Сорока, Східно-Європейська асоціація виробників часнику 

14:00-15:00 Обід, прес-конференція для журналістів 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ. СУШЕНІ ОВОЧІ НА ЕКСПОРТ З НЕСТЛЕ 

15:00-15:30 Презентація проекту «Господар +». Детальний опис потреб продукції 
Оксана Шевченко, менеджер проекту «Господар +», Україна 

15:30-15:50 Презентація аналогічних вже запущених проектів у інших країнах 
Олександр Бережний, молодший спеціаліст з розвитку постачальників, "Нестле Україна" 

15:50-16:10 Залучення фінансування під інноваційні аграрні проекти в Україні 
Катерина Рігг, провідний менеджер, консультації для малого бізнесу, Європейський Банк 
Реконструкції та Розвитку 

16:10-16:20 Фінансові послуги для сільгоспвиробників в нинішніх умовах 
Світлана Зубрицька, генеральний директор, ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит 
Україна » 

16:20-16:40 Сучасне обладнання для сушіння плодоовочевої продукції 
Фред Хун, засновник Binder Dehydration 

16:40-17:00 Якісне обладнання для доопрацювання та переробки плодоовочевої продукції 
Роман Пеєв, комерційний директор, ТОВ "РУСБАНА інжиніринг Україна" 

17:00-17:10 Пакувальні рішення для сушеної плодоовочевої продукції 
Артур Матюхін, менеджер по роботі з ключовими клієнтами, AgroStorPack, Україна 

17:10-17:40 Психологія вітчизняного виробника. Реальні можливості на сьогоднішній день і перелік 
основних перешкод інтенсивного розвитку 
Олександр Марченко, комерційний директор, С-Росток, Україна 

17:40-18:00 Підведення підсумків першого дня роботи конференції 
День другий, 30 листопада 
10:00-10:30 Реєстрація учасників конференції (ранкова кава) 

ФОРУМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
10:30-10:55 Зміна законодавства України щодо безпечності харчових продуктів: чого очікувати 

виробникам свіжих і перероблених овочів і фруктів? 
Очікується підтвердження спікера 

10:55-11:20 Ринок органічної плодоовочевої продукції в ЄС. Найближчі перспективи виходу на полиці 
супермаркетів Європи української органічної продукції 
Олена Березовська, асоціація «Органічна Україна» 

11:20-11:30 Органічне виробництво овочів. Основні принципи і перспективи розвитку 
Лія Губкіна, Енза Заден Україна 

11:30-11:55 Як українським овочам і фруктам потрапити на полиці європейських супермаркетів? 
Необхідна стандартизація. 
Федір Рибалко, експерт ринку, Україна 

11:55-12:20 GlobalGAP - ключовий елемент експорту плодоовочевої продукції. Особливості 5-ої версії 
GlobalGAP в Україні. 
Юлія Слива, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с-г продукції НУБіП 



України 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ 

12:20-12:45 Технологічні та економічні особливості комбінованого саду (горіхоплідні та плодові 
культури). Економічні переваги. Ринок груші в Україні 
Валентина Лановенко, президент Академії органічного садівництва "Ekogarden", власник 
розплідника сім'ї Лановенко, Україна 

12:45-13:05 Технологічні особливості вирощування часнику і гарбуза в Україні. Оцінка економічної 
ефективності. 
Сергій Паращенко, засновник, ТОВ «Чистий продукт», Україна 

13:05-14:00 Обід 

14:00-14:30 Майстер клас. Овочі на крапельному зрошенні. Основна проблема і методи її вирішення 
Вадим Дудка, директор, ТОВ «Агроаналіз», Україна 

14:30-14:40 Професійні опорні і захисні системи для яблуневих садів 
Олексій Андрусенко, ТОВ «ЕМКО», Україна 

14:40-15:10 Технологічні особливості комерційного виробництва ягідних культур в Україні. Аналіз 
основних помилок. Новітні технології 
Олег Босий, експерт ягідного ринку, Україна 

15:10-15:20 Якісний посадковий матеріал. Перспективи та досягнення програми "Натуральне яблуко" 
Бейло Цегла, директор, «Голланд Плант», Україна 

15:20-15:40 Сучасна техніка для механізації процесів вирощування 
Тихон Євтушенко, голова правління, «Українська овочева компанія», Україна 

15:40-16:00 Майстер-клас. Оптимальні технології виробництва картоплі. Посадковий матеріал 
Представник Української асоціації виробників картоплі 

ФОРУМ ДООПРАЦЮВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УПАКОВКИ 
16:00-16:10 Пакувальні рішення для плодоовочевого бізнесу 

Наталія Юдіна, менеджер, ТОВ «Альфа-Синтез», Україна 
16:10-16:20 Сучасні рішення по зберіганню та доопрацюванню плодоовочевої продукції 

Віталій Саласенко, начальник технічного відділу, «Інсолар-Холод», Україна 
16:20-16:30 Рішення щодо оптичного сортування плодів і ягід 

Очікується підтвердження спікера 
16:30-16:40 Переваги заморожування ягідної та плодоовочевої продукції. Секрети «розумної» шокової 

заморозки 
Камілла Хрулова-Нігрен, директор з продажів у країнах СНД, OctoFrost AB, Швеція 

16:40-16:50 Повний технологічний цикл з доопрацювання, сортування та пакування свіжих овочів і 
фруктів 
Артур Матюхін, менеджер по роботі з ключовими клієнтами, AgroStorPack, Україна 

16:50-17:10 Шляхи збільшення доданої вартості при переробці плодоовочевої продукції 
Олександр Марченко, комерційний директор, С-Росток, Україна 

МАРКЕТИНГОВИЙ ФОРУМ 
17:10-17:20 Український Проект Бізнес-Розвитку Плодоовочівництва: рішення проблем малих і 

середніх фермерів 
Дмитро Ніколаєв, менеджер проекту 

17:20-17:40 Рейтинг мереж супермаркетів України і Молдови з питань торгівлі плодоовочевою 
продукцією: ціни, умови роботи з постачальниками, асортимент, якість 
Євген Кузін, керівник відділу маркетингу проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" 

17:40-18:00 Панельна дискусія за участю провідних експертів ринку 
Плодоовочевий сектор України: нові можливості, нові виклики 

18:00-21:00 Фуршет для участників конференції 
 

День третій, 1 грудня 
Міжнародний торговий форум. Зустрічі з провідними рітейлерами і імпортерами з України та країн 

Східної Європи. Попередня реєстрація та зустрічі згідно з раніше узгодженим графіком 
09:30-10:30 Реєстрація учасників торгового форуму 
10:00-15:00 Торговий форум 

Тетяна Смірнова, директор торгового форуму 
15:00 Завершення конференції та торгового форуму 
 Вхід базується на попередній реєстрації. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, 

зв'яжіться з «АПК-Інформ: овочі та фрукти» 
 


