всеукраїнська громадська організація

«УКРАЇНСЬКА ГОРІХОВА АСОЦІАЦІЯ»
наймасштабніша подія в період міжнародного форуму

AGROPORT WEST LVIV 2019
(21-23.03.2019)

ПРОГРАМА
СТАРТОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2019 РОКУ
«Трамплін для стрибка в ГОРІХОВИЙ БІЗНЕС.
Основні драйвери розвитку та перспективи горіхового
бізнесу в Україні і в світі»

22 БЕРЕЗНЯ 2019 р. за адресою: м. ЛЬВІВ,
Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького.
09.00 -10.00
10.00 – 05

0
– 10.30
10:30 –

Реєстрація учасників Конференції.
Ранкова посилена кава-брейк за схемою all-inclusive для учасників:
бутерброди, печиво, смаколики
Відкриття конференції.
Модератори конференції :
Пахно Володимир Григорович - Президент ВГО «Українська Горіхова
Асоціація»
Юдін Геннадій Олександрович – Віце-Президент ВГО «Українська
Горіхова Асоціація»
Привітальне слово учасникам конференції:
представник Міністерства аграрної політики і продовольства України
представник департаменту агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації.

1. СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ.
Основні драйвери розвитку та перспективи
ГОРІХОВОГО БІЗНЕСУ.
ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ! Повний комплексний аналіз мирового ринку та
експортні можливості українських горіхових садів. Визначення
пріоритетних ринків для експорту горіхів. Попередні очікування від сезону2019.
Андрій Демчук – директор ДУ «Офіс з просування
експорту України»,
Ольга Гвоздьова - начальник Відділу ДУ «Офіс з просування
експорту України».
УВАГА - З ПЕРШИХ ВУСТ! Учасники Офіційної Горіхової Делегації
України на міжнародній виставці Gulfood 2019 (Дубай, ОАЕ)
Горіховий альянс, або трамплін для стрибка в міжнародний горіховий
бізнес. Кооперація та підводні камені. Перспективи експорту горіхів з
України. Чи не буде у горіхів «яблучних реалізаційних проблем»?
Маліновський Сергій Васильович – власник ПП «ІМПАК» (горіховий
сад 80 га та розплідник), Житомирська обл.
Шейко Максим Олександрович - генеральний директор ТОВ НВО

«Филберт» (фундуковий сад 520 га).
Свириденко Денис Викторович – власник ПП «НІКА-А» (горіховий
сад 310 га)
ВПЕРШЕ В ГОРІХІВНИЦТВІ ! Міжнародна сертифікація в садівництві
по типам та напрямках. Динаміка сертифікації в Україні та перші практичні
результати.
Ігор Петрович Чечітко, експерт-практик з сертифікації плодоовочевої
продукції,
Фінансова і технічна підтримка фермерських господарств, фінансові
проекти та земельні питання
представник Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)
(підтвердження спікера очікується)
12.00 – 12.30 ПЕРЕРВА «ХВИЛИНКА». кава-брейк за схемою all-inclusive для учасників:
печиво, смаколики

2. ПРОФЕСІЙНА СЕСІЯ
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ
УВАГА - ПЕРШИЙ КРОК !!! З чого починається закладка саду?
Практика створення якісного посадкового матеріалу, або як не повторити
садовий досвід Буратіно?. Практичний аналіз врожайності сортів фундука
різної селекції на Україні.
Цибенко Ігор Васильович – директор сертифікованого розплідника ФГ
«Батьків сад», Хмельницька обл. (фундук)
Огляд останніх новинок сортів горіху та фундука, які знаходяться на
сортовипробуванні, та передових технологій.
Гриник Ігор Володимирович – директор Інституту садівництва НААН
України
Підсумки виробництва горіхів в Україні в 2018 році. Перспективи розвитку
горіхової галузі в Україні. Державна підтримка горіхівництва у 2019 році.
Костенко Віктор Миколайович – начальник відділу розвитку
садівництва і виноградарства Міністерства аграрної політики і
продовольства України
13.40 –

14.30
14.30 –

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА.

Посилена кава-брейк за схемою all-inclusive для учасників: бутерброди,
печиво, смаколики
Майданчик спілкування 1-на-1 «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ», консультації з
провідними фахівцями горіхового бізнесу

3. ТЕХНОЛОГІЧНА СЕСІЯ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ – СТАВКА НА
МАКСИМАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ.
УВАГА – ЗАХИСТ !!! ВАЖЛИВО !!! Захист горіхоплідних культур від
хвороби та шкідників.
Воєводин Володимир – експерт міжнародної компанії «СИНГЕНТА»,
канд.с.г.наук.
УВАГА – ЖИВЛЕННЯ !!! Новітні технології регульованого живлення –
гарантія плодоношення саду. Як збільшити стресостійкість горіхового саду.
Ефективна протидія весняним приморозкам.
Ковбель Анатолій Іванович - агроном-консультант НВК «Квадрат»
(ТМ «КВАНТУМ»)
Інноваційна модель живлення горіхового саду, передовий досвід США та
його можливості практичного використання в Україні.
Захарова Тетяна Володимирівна, к.с.-г. н., фахівець ТОВ «Столлер»

УВАГА - ДОСВІД З ПЕРШИХ ВУСТ !!! Практика вирощування
італійських саджанців фундука сортів Тонда ді Джіффоні та Мортарела в
промислових садах Закарпаття та Волині. Огляд 3-х річного практичного
досвіду.
Ганич Віталій Михайлович – директор ТОВ "СТОВ «Континент»",
Закарпатська обл. (фундуковий сад 500га)
16.20 –17.00

3. ЕКОНОМІЧНА СЕСІЯ.
СТАРТ ДО УСПІХУ: основи організації горіхового бізнесу
Планування економіки саду.
Як правильно отримати та оформити землю під сад з огляду останнього
законодавства по землі. Як переоформити землю під багаторічні
насадження? Захист від рейдерів. Юридична охорона свого саду.
Кошиль Андрій Григорович - Президент Земельного союзу України
Як правильно спроектувати інтенсивний горіховий сад та не зробити
помилок. Для чого треба мати проект саду?!
Бурлака Анатолій Іванович – директор проектної організації ПКЦ
«Суцвіття», м.Львів
Як об'єднати зусилля і зміцнити результати бізнесу невеликих горіхових
садів. Покрокове створення кооперативу або кластера. Фінансова підтримка.
Пахно Володимир Григорович - керівник Української горіхової
асоціації.

4. ДИСКУСІЙНА СЕСІЯ
17.00-18.00

Майданчик спілкування 1-на-1 «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ», консультації з
провідними фахівцями та експертами горіхового бізнесу.
Питання до спікерів конференції по представленим кейсам, презентаціям
В Програмі можливі зміни та доповнення

СТАРТОВА КОНФЕРЕНЦІЯ РОКУ

ЦЕ:

 ВАШ РЕАЛЬНИЙ ШАНС вийти з-під впливу стандартної матриці
посадки садів та їх обслуговування.
 ВІДМІННА МОЖЛИВІСТЬ отримати нові знання і набути професійну
грамотність.
 8 ГОДИН ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ з потужними спікерами
країни, провідними експертами, досвідченими фахівцями та практиками
горіхової галузі

Станьте

ЛІДЕРОМ ГАЛУЗІ !!!

