
 

 
Міжнародна конференція GRAIN UKRAINE-2019 

24–25 травня 2019 року 
ПРОГРАМА 

 
24 травня – Presentations Day 
Концерт-хол “Сады Победы”  

(площа 10-го квітня, Одеса, Україна) 
 

09:00–10:00 Реєстрація учасників і ранкова кава 

10:00–10:10 Урочисте відкриття конференції та вітальні промови 
● Андрій Ставніцер, співвласник і CEO групи терміналів TIS 

10:10–10:30 Вітальна промова і огляд "Зерновий ринок України: результати 2018/2019 
маркетингового року і прогнози на сезон 2019/2020" 
Ольга Трофімцева, в.о. міністра аграрної політики та продовольства України 

Keynote-сесія “Перспективи чорноморського зерна в сезоні 2019/2020” 
Модератор – Іванна Дориченко, керуючий директор TRADAIDE 

● Глобальні тренди та найближчі перспективи світового ринку зерна. 
● Драйвери зростання та головні виклики для розвитку торгівлі зерном Чорноморського 

регіону. 
● Прогноз на сезон 2019/2020. 

10:30–10:50 "Ринки зерна й олійних культур: що далі?" 
Міріам Морат, старший економічний аналітик International Grains Council 

10:50–11:10 "Глобальний прогноз по кукурудзі та пшениці на 2019/2020 роки – 
політика й основи" 
Енцо Мерлуцці, аналітик Avere Commodities S.A. 

11:10–11:30 "Перспективи зернового виробництва та торгівлі в Україні в сезоні 
2019/2020 року: пшениця та кукурудза" 
Світлана Малиш, аналітик аграрних ринків Чорноморського регіону Refinitiv  

11:30–12:00 Кава-брейк 

12:00–12:45 Сесія 1. Торговельна панель 
Модератор – Іванна Дориченко, керуючий директор TRADAIDE 

● Україна у світі та регіоні: що відбувається на основних ринках збуту 
(Євросоюз, Африка, Азіатські ринки). 

● Як зміцнити позиції на головних ринках збуту. 
● Завдяки чому можна вигравати конкуренцію з іншими гравцями 

Чорноморського регіону? 
Учасники панелі: 
Васіле Варварой, генеральний менеджер регіону Дунай/Україна компанії 
Cargill 
Хазем Сакер, старший трейдер Promising International Trading Co. DMCC 
Роман Русаков, Black Sea трейдер Olam International 
Олена Зирянова, директор Engelhart CTP Ukraine 

12:45–13:45 Сесія 2. Фінансова панель 
Модератор – Владислава Магалецька-Рутицька, віце-президент 
SigmaBleyzer в Україні, віце-президент AgroGeneration  

● Фінансові проекти та інвестиційні угоди, що розвивають бізнес. 
● Фінансування агробізнесу: перспективи та вартість фінансування 



 

сьогодні й у найближчому майбутньому. 
● Вплив політичних ризиків і невизначеності на інвестування та 

фінансування аграрного бізнесу. 
● Проблеми й перспективи фінансування фермерських господарств й 

інфраструктурних проектів. 
Учасники панелі: 
Маріна Петров, заступник голови ЄБРР в Україні (інфраструктура  й 
енергетика) 
Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні 
Олексій Пархомчук, інвестиційний директор фонду IFU 
Дмитро Татарко, начальник управління по роботі з підприємствами АПК 
“Укрексімбанку” 
Олександр Існюк, директор департаменту корпоративного бізнесу 
“Укргазбанку” 
Руслан Співак, директор корпоративного бізнесу “Райффайзен Банк Аваль” 
Артем Гавришин, директор центру по роботі з великими корпоративними 
клієнтами агропромислового комплексу UKRSIBBANK BNP Paribas Group 

13:45–14:45 Ланч 

14:45–15:40 Сесія 3. Аграрна панель 
Модератор – Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter 
Group 

● Формування доданої вартості в агросфері: як компаніям заробляти 
більше. 

● Досвід застосування інновацій у зерновій сфері та роль України на 
глобальному ринку AgTech. 

Учасники панелі: 
Дмитро Мотузко, керівник проекту "АдампольСоя" компанії “АТК” 
Андрій Кіяненко, начальник відділу впровадження інновацій “Миронівського 
Хлібопродукту” (МХП) 
Богдан Кривицький, заступник генерального директора з інновацій ІМК 
Артем Бєлєнков, засновник SmartFarming 

15:40–16:00 "Якість українських зернових і ризики пов'язані з мікотоксинами. 
Контроль стану та руху зерна на елеваторах" 
Геннадій Шульга, віце-президент з розвитку бізнесу в аграрному і 
продовольчому секторі SGS Société Générale de Surveillance SA 

16:00–16:30 Кава-брейк 

Сесія 4. Інфраструктурна панель 
Модератор – Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації (УЗА) 

● Перспективи розвитку транспортної інфраструктури та ключові кроки найближчого часу. 
● Стратегічні інфраструктурні проекти, які можуть вирішити проблеми аграрного сектора. 
● Державне і приватне партнерство для вирішення проблем із залізничними 

перевезеннями. 
● Перспективи морських портів: як увійти до сотні найкращих у світі за обсягами 

контейнерних перевезень. 

16:30–17:10 Учасники панелі: 
Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури України з питань 
європейської інтеграції  
Максим Широков, генеральний директор групи терміналів Risoil S.A.  
Антон Саболевський, директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної 
політики “Укрзалізниці” 
Микола Мірошниченко, директор з логістики Kernel  
Валерій Ткачов, директор з логістики Delta Wilmar CIS 

17:10–17:30 “Ключові виклики при управлінні проектуванням і будівництвом у межах 
великого міжнародного проекту в Україні” 
Сергій Федорик, куратор проекту MV Cargo 

17:30–20:00 Вільний час 



 

20:00–24:00 BIG AGRARIAN PARTY "What happens at Grain Ukraine stays at Grain Ukraine" 
Приймає ”Городской рынок еды” (вул. Рішельєвська, 9а). 
Хедлайнер – гурт ТНМК. 
Ведучий вечірки – Анатолій Анатоліч. 

 
 

25 травня – Візит на новий зерновий термінал MV Cargo 
(вул. Морська, 1, с. Визирка, Лиманський р-н) 

  
 


