20-та Агропромислова спеціалізована виставка

«АгроТехСервіс – 2021»
09 - 11 лютого 2021 р.
ВК «Козак-Палац», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-б

В рамках проведення 20-ої агропромислової спеціалізованої виставки
«АгроТехСервіс – 2021»

09 лютого 2021р.
10:00-12:00

Онлайн-конференція
«2021 рік – очікування для аграріїв, перспективи виклики та
ризики»
Організатори:
● Міністерство аграрної політики та продовольства України,
● Запорізька торгово-промислова палата,
● Комітет підприємців агропромислового комплексу при ТПП України,
● ГС «Аграрний союз України».
Модератор:
Геннадій
«Аграрний союз України»

НОВІКОВ,

Голова

Громадської

спілки

Доповідачі:
● Роман ЛЕЩЕНКО, Міністр аграрної політики та продовольстваУкраїни
(уточнюється)

● Тарас ВИСОЦЬКИЙ, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України (уточнюється)
● Андрій ПОЛЯКОВ, в.о. Директора департаменту агропромислового
розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
● Геннадій НОВІКОВ, голова Громадської спілки «Аграрний союз України»
● Андре ПІЛІНГ, керівник проекту "Агроторгівля України" (Німечина),
● Андрій КУПЧЕНКО, керівник служби бізнес-проєктів ІА «АПК-Інформ»
● Микола ГРИЦЕНКО, керівник напрямку з розвитку продуктивності і
доступу до ринків Програми USAID з аграрного і сільського
розвитку(АГРО)
● Геннадій ПОДШИВАЛОВ, Керівник ГО «Інформаційно-консультаційний
центр «Агро-Тарвія», «Український проект бізнес-розвитку
плодоовочівництва» UHBDP (Канада).
● Дар’я ЛЕГЕЗА, завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних
наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного
Теми для обговорення:
- Державні програми підтримки агросектору у 2021 році.
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- Зміни у законодавстві України, стимулюючи фактори.
- Ситуація на внутрішньому ринку країни, очікування та ризики.
- Експортні можливості продукції сільськогосподарського призначення у
2021 році.
- Зерновий ринок України: виклики та перспективи.
- Основні напрями програми USAID AGRO з підтримки розвитку агро
ММСП та сімейних ферм.
- Плодоовочевий сектор Півдня України, перспективи, ризики,
можливості.
- Проблеми та перспективи експорту продукції сільськогосподарського
машинобудування.
Запрошені учасники:
 Представники територіальних громад, органів влади
 Представники
виробників
продукції
сільськогосподарського
призначення
 Сільськогосподарські дорадники
 Представник професійних агарних організацій, проектів міжнародної
технічної допомоги

13:00-14:30

Вебінар
«Розвиток сімейних фермерських господарств,
міжнародний та вітчизняний досвід»
Організатори:
 Запорізька торгово-промислова палата,
 Комітет підприємців АПК при ТПП України,
 Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
Модератор: КОРІНЕЦЬ Роман Ярославович, почесний президент
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України,
заступник голови Комітету підприємців АПК при ТППУ
Доповідачі:
 БЕРЕЗЮК Олександр Григорович, голова Сільськогосподарської
дорадчої служби «Агроаргумент», дорадник Проекту створення
сімейних молочних ферм ТОВ УкрМілкІнвест.
 ВИШНЬОВСЬКИЙ, Михайло Михайлович, дорадник Львівської
аграрної дорадчої служби.
 МАЛІК Микола Йосипович, головний науковий співробітник
Національного наукового центру Інститут аграрної економіки,
академік Національної академії аграрних наук України.
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 ЯВОРСЬКА
Тетяна
Іванівна,
професорка
кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних
наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного.
Теми для обговорення:
 Сімейний фермерські господарства у світі.
 Інституалізація сімейних фермерських господарств в Україні.
 Правове регулювання сімейних фермерських господарств.
 Наукова та освітня підтримка сімейного фермерства.
 Державна підтримка сімейних фермерських господарств.
 Територіальні громади та сімейні фермерські господарства.
 Психологічні аспекти сімейного фермерства.
 Розвиток
сімейних
фермерських
господарств
в
адміністративної децентралізації.

умовах

Запрошені учасники:
 Представники територіальних громад, органів влади
 Фермери, дійсні та потенційні засновники сімейних фермерських
господарств
 Сільськогосподарські дорадники
 Представник професійних агарних організацій, проектів міжнародної
технічної допомоги

15:00 – 16:00

Круглий стіл
«Здорόво та локально»
бізнес-зустріч з локальними виробниками (фермерськими
господарствами) продуктів харчування
2-й поверх, велика конференц-зала ВК «Козак-Палац»

Організатори:
Гіпермаркет «АШАН» Запоріжжя.
Запорізька торгово-промислова палата.
Мета:
- встановлення прямих контактів гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя з
місцевими постачальниками фермерської та крафтової продукції, локальних
виробників продуктів харчування.
Модератор:
Інна ЕСХАН, директор гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя.
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Теми для обговорення:
- презентація проекту «Фермерські продукти» АШАН-Україна;
- ознайомлення з умовами постачання локальних фермерських та
крафтових продуктів харчування до гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя.
Запрошені учасники:
- регіональні представники фермерських господарств та виробники
крафтової продукції, потенційні постачальники продуктів харчування (м'ясо
та м’ясні вироби, молочні продукти, мед, фрукти та овочі, риба та інш. ) до
гіпермаркету «АШАН» Запоріжжя.
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