ПРОГРАМА GRAIN UKRAINE 2021
4 червня
9:00–10:00

Реєстрація учасників та ранкова кава

10:00–10:05
Відкриття конференції та переднє слово Андрія Ставніцера, співвласника Групи
терміналів TIS
10:05–10:10
адміністрації.

Вітальне слово від Сергія Гриневецького, голови Одеської обласної державної

СЕСІЯ 1. Future Grain
Модератори:
Андрій Длігач, д.е.н., голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення
Лариса Мудрак, голова наглядової ради Українського культурного фонду, СЕО Family Business Network Ukraine,
президент Win Win Communications
10:10–10:35 «Стратегія розвитку агроринку на найближчі 10 років»
Інтерв'ю з Романом Лещенком, міністром аграрної політики та продовольства України
Ми обговоримо наступні питання:
➢ Формування дієвої стратегії розвитку галузі на найближчі 10 років
➢ Функціонування міністерства: цілі та стратегія
➢ Поступальний рух земельної та аграрної реформ
➢ Впровадження повноцінного агрострахування
➢ Вирішення проблем зрошування та залучення інвестицій для таких проєктів
➢ Врегулювання викликів щодо біобезпечності та якості продовольства
10:35–11:15 Панельна дискусія «Запуск ринку землі: виклики та довгострокові перспективи для бізнесу,
інвесторів та економіки»
Ми розглянемо такі питання:
➢ Виклики для запуску ринку землі: економічний ефект від запуску та необхідність подальшої лібералізації ринку.
Реформування Держгеокадастру, законодавчі нововведення для регулювання земельних відносин та
децентралізації у земельній галузі. Всеукраїнський референдум стосовно продажу земель сільскогосподарського
призначення
➢ Чи дозволить відкриття ринку землі сформувати ринкові ціни на оренду і купівлю землі і використовувати
землю сільськогосподарського призначення як заставу
➢ Які фінансові інструменти допоможуть у запуску ринку землі
➢ На що врешті зможуть розраховувати українські аграрії та іноземні інвестори
Cпікери:
– Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України
– Євген Осипов, генеральний директор Kernel
– Дмитро Ливч, радник прем'єр-міністра на громадських засадах Секретаріату Кабінету Міністрів України, Head
of Analytics at EasyBusiness, керівник аналітичного відділу Центру економічного відновлення
– Ольга Балицька, керівниця практики земельних ресурсів та нерухомості PwC Legal Ukraine
– Іван Мірошніченко, інвестор, громадський діяч, політик
11:15–11:45

Кава-пауза

СЕСІЯ 2. Експортний потенціал українського зерна у новому сезоні
Модераторка: Наталія Микольська, незалежна членкиня наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» ,
співзасновниця Центру erade+ Київської школи економіки, платформSheExports таeechUkraine

10:45–12:05 «ДПСС як ворота зернового експорту»
➢ Як Україна планує врегулювати виклики щодо біобезпеки та якості продовольства у довгостроковій перспективі
➢ Скільки часу знадобиться для повної гармонізації українського та європейського законодавства за такими
напрямами, як здоров'я рослин, безпека харчових продуктів і кормів
Спікер: Владислава Магалецька, голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту
споживачів
12:05–13:00 ➢ Україна у світі та регіоні: виклики та можливості
➢ Фітосанітарні норми Європейського Союзу та український експорт. Як експортерам
мінімізувати витрати на створення системи перевірки продукції на відсутність заборонених хімічних
засобів
Спікери:
– Владислава Магалецька, голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
господарства
– Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства
– Аріна Корчмарьова, віцепрезидентка Cotecna Inspection S.A. (Причорноморський і Балтійський регіони)
– Ольга Трофімцева, власниця та керівниця «Агенції Ольги Трофімцевої», президент Української
агропродовольчої платформи
– Геннадій Хелемський, директор департаменту структурованого торговельного фінансування АБ «Укргазбанк»
13:00–13:15 «Кліматичні виклики для українського зерна»
➢ Яким чином підійти до вирішення проблеми зрошування
➢ Як залучити інвестиції для таких проєктів
➢ Які нові технології можна використовувати для утримання вологи в землі
➢ Як використовувати досвід інших країн з вирощування стійкіших до посухи сортів
Спікер: Михайло Малков, координатор програм розвитку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО) в Україні
13:15–14:30

Ланч

14:15–14:30
Шоурум під час ланчу «Як блокчейн може змінити індустрію агротрейдингу?
Використання блокчейну за межами криптовалют, токенізації активів та питання цифровізації
агротрейдингу»
Спікер: Філіпе Полман Гонзага, виконавчий директор компанії Cerealia
СЕСІЯ 3. Торговельна панель
14:30–14:40 «Перспективні ринки в сезоні 2021/2022 та їхні особливості»
Спікер: Богдан Костецький, операційний партнер торговельно-аналітичної компанії Barva Invest
14:40–15:20 ➢ Чорноморське зерно: тренди на основних ринках збуту (Євросоюз, Африка, азійські ринки)
➢ Як зміцнити позиції України на головних ринках збуту
Модераторка: Іванна Доріченко, арбітерка GAFeA, керівна директорка eRADAIDE
Спікери:
– Роман Русаков, трейдер Причорноморського регіону Olam International
– Хазем Сакер, старший трейдер Promising International erading Co. DMCC
– Богдан Костецький, операційний партнер торговельно-аналітичної компанії Barva Invest
– Ігор Осьмачко, генеральний, комерційний директор ГК «Агропросперіс»
15:20–15:50 Панельна дискусія «Висновки з дефолтів та уроки на майбутнє»
Модератор: Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації
Ми розглянемо такі питання:
➢ Як запобігти новим дефолтам щодо форвардів
Спікери:
– Тетяна Алавердова, директорка департаменту продажів HarvEast
– Іванна Доріченко, арбітерка GAFTA, керівна директорка eRADAIDE
– Володимир Осадчук, генеральний директор COFCO Agri Ukraine
15:50–16:20 Панельна дискусія «Стратегії торгівлі в умовах цінової волатильності»
Модераторка: Катерина Конащук, засновниця Trend & Hedge Club

Ми розглянемо такі питання:
➢Хеджування цінових ризиків виробника: прагнення, можливості, реальність
➢Стратегія продажів у новому сезоні: висока вартість хеджування та базисний ризик
➢Як розкрутити ф’ючерси на причорноморське зерно та зменшити базисні ризики
Спікери:
– Сергій Доброгорський, директор фінансового департаменту «Миронівський хлібопродукт»
– Борис Приходько, керівник відділу фінансових рішень «Сингента»
– Вал Сігаєв, ф'ючерсний брокер та радник з управління ризиками компанії RJO’Brien
16:20–16:40

Кава-пауза

СЕСІЯ 4. Інфраструктурна панель
Модератор: Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації
16:40–17:20 Панельна дискусія «Розвиток портів: яка стратегія дозволить Україні достойно конкурувати у
Чорноморському регіоні»
Ми розглянемо такі питання:
➢ Як українським портам збільшити вантажні потоки і достойно конкурувати з іншими європейськими портами
➢ Чи можуть бути переглянуті портові збори і їх цільове використання
➢ Як створити привабливі умови для залучення інвестицій в порти від приватних компаній. Державно-приватні
партнерства для розвитку портів.
Спікери:
– Шота Хаджішвілі, співзасновник і директор групи компаній RISOIL S.A.
– Райвіс Вецкаганс, власник компанії RV eransport Consulting
– Юрій Васьков, засновник та директор ТОВ «Укрмара»
– Філіпп Грушко, член наглядової ради ТІС, директор з розвитку бізнесу зернового терміналу Neptune, founding
partner інвестиційної компанії SD Capital
– Віктор Довгань, інвестиційний радник Проєкту ЄС
– Антон Жемердєєв, комерційний директор компанії «Максігрейн Україна»
17:20–17:30 «N`UNIT – нова українська мережа залізнично-автомобільних терміналів»
Спікер: Юрій Красовський, Business Development Director N`UNIT
17:30–18:10 Панельна дискусія «Що не так із законом «Про внутрішній водний транспорт»
Ми розглянемо такі питання:
➢ Історія питання і норми закону, проти яких налаштовані українські гравці. Яким чином можна покращити норми
законодавства
➢ У чому зацікавлені територіальні громади
➢ Які інвестиції необхідні в очисні споруди на водних шляхах, щоб запобігти майбутнім екологічним проблемам
Спікери:
– Володимир Бужан, засновник Energy4Future, експерт Центру економічного відновлення
– Михайло Різак, заступник генерального директора з роботи з органами влади ТОВ «СП «Нібулон»
– Євгеній Ігнатенко, співзасновник компанії Grain eransshipment
19:30–23:00

Вечірка Burning Year of Grain Men

Хедлайнер вечора – ВВ та Олег Скрипка
Адреса: Buddha Beach, вул. Віцеадмірала Азарова, 1, пляж Відрада

5 червня
12:00–18:00

Burning Year of Grain Men

Традиційний нетворкінг у легендарному одеському клубі Park Residence.
На вас чекає неформальне спілкування у колі колег та друзів, цікаві майстер-класи та різноманітні розваги,
смачний одеський фуршет та музика. Це спосіб підзарядити «батарейки» та підготуватися до нового сезону.
Адреса: Французький бульвар, 85

