
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА GRAIN UKRAINE. LIMITED EDITION 

10 липня 

 

9:00–10:00 Реєстрація учасників та ранкова кава 

 
10:00–10:10 Відкриття конференції та вступне слово Андрія Ставніцера, CEO "Група терміналів TIS" 

 
10:10–11:30 СЕСІЯ 1. "Ринок землі 2020" 

Модератори – Андрій Длігач, д.е.н., голова Advanter Group, співзасновник Центру Економічного Відновлення, 
Лариса Мудрак, СЕО Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications 
 
Ми розглянемо такі питання: 

➢ Що говорить новий закон про обіг сільськогосподарської землі і чого очікувати інвесторам? 

➢ Хто буде допущений до конкуренції за землю і як буде працювати ринок? 

➢ Як може розвиватися ситуація з ринком землі для іноземних інвесторів у найближчому майбутньому? 

 
Спікери: 
— Роман Лещенко, голова Держслужби із питань геодезії, картографії та кадастру 
— Олексій Мушак, радник прем'єр-міністра України з економічних питань та земельної реформи 
— Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки 
— Дмитро Ливч, Head of Analytics EasyBusiness, радник прем'єр-міністра, Центр Економічного Відновлення 
— Ольга Балицька, Head of land and real estate practice PwC Legal Ukraine 
— Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України з питань 
агрополітики 
 
11:30–12:00 Кава-пауза 
 
12:00–13:15 СЕСІЯ 2. Торгова панель 

Модератор – Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації 
 
Ми розглянемо такі питання: 

➢ Зміна національної політики країн-експортерів зернових культур, вплив захисних заходів урядів в рамках 

COVID-19 на торгівлю зерном, в тому числі фітосанітарні норми, аналіз ситуацій, пов'язаних із виконанням 
контрактів під час пандемії. 

➢ Нові перспективи України в світі і регіоні: що відбувається на основних ринках збуту (Азіатські ринки, Євросоюз, 

Африка) і за рахунок чого можливо вигравати конкуренцію з іншими гравцями Чорноморського регіону? 

➢ Головні виклики для розвитку торгівлі зерном Чорноморського регіону. У чому виграють та в чому програють 

українські аграрії і країна в цілому? 
 
Спікери: 
— Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, торговий 
представник України, заступник голови ради IGC 
— Ольга Трофімцева, директор з розвитку "Епіцентр Агро" 
— Володимир Лапа, радник президента УКАБ 
Спеціальний гість панелі – Баскара Прадіпта, міністр-радник з економічних питань Республіки Індонезія в Україні 

 
13:15–14:40 Ланч та відпочинок 

 
14:40–15:30 Круглий стіл "Південь України. Потенціал для розвитку виноградарства" 

Модератор – Лариса Мудрак, СЕО Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications 
 
Ми розглянемо такі питання: 

➢ Сучасна структура економіки регіону та зміни, які потрібні для розвитку виноградарства. 

➢ Законодавчі ініціативи стосовно меліорації земель: використання концесії в Бесарабії. 

➢ Перспективні ринки збуту для українського виноробства та підтримка держави: що потрібно для зростання 

виноградарства." 
Спікери: 
— Іван Плачков, засновник сімейної компанії "Колоніст" 



— Тетяна Плачкова, депутат Верховної ради України, комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
— Едуард Городецький, директор “Одеський коньячний завод” 
— Гіоргі Іукурідзе, співзасновник компанії SHABO 
 
15:30–16:30 СЕСІЯ 3. Інфраструктурна панель 

Модератор – Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації 
 

Ми розглянемо такі питання: 

➢ Реформи річкового транспорту: обговорення законопроекту, який має регулювати ринок річкових перевезень в 

Україні. 

➢ Нові перспективи розвитку морських портів. 

 
Спікери:  
– Андрій Волік, заступник генерального директора з будівництва, експлуатації флоту та безпеки судноплавства 
компанії “Нібулон” 
– Ольга Копійка, співголова логістичного комітету Європейської Бізнес Асоціації 
– Шота Хаджишвілі, співзасновник і директор компанії “RISOIL S.A” 
 
16:30–17:00 Кава-пауза 
 
17:00–18:00 СЕСІЯ 4. Фінансова панель 

Модератор – Андрій Длігач,  д.е.н., голова Advanter Group, співзасновник Центру Економічного Відновлення 
 
Ми розглянемо такі питання: 

➢ Економічні перспективи України, монетарна політика та прогнози на найближче майбутнє 

➢ Ефективні фінансові стратегії аграрних компаній 

 
Спікери: 
– Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру "Центр Економічного Відновлення" 
– Андрій Павлушин, генеральний директор OTP Leasing 
– Олександр Куперман, член правління наглядової ради банку "Восток" 
 
18:00–21:30 Балійський вечір на Grain Ukraine 
21:30–22:30 Концерт Сергія Міхалка та оркестра "Ляпіс 98" 


