AGRO 2019, Kyiv, Ukraine

ДІЛОВА ПРОГРАМА / BUSINESS PROGRAM*
4 ЧЕРВНЯ / JUNE 4
Павільйон 1, конференц зала 1
11:00-11:30 МІЖНАРОДНИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ «АГРО 4.0»
Вітальне слово Відкриття «Агро 2019» (+англ. синхронний переклад)
Модератор: Кужеєв Павло, журналіст 112 канал
Спікери:
О. Трофімцева – В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України
А. Бакуменко - заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, народний
депутат України
Запрошені: представники іноземних держав, ЦОВВ, МЕРТ, ТПП, Громадські об’єднання АПК, Мінагрополітики,
інш.
Організатор: Мінагрополітики

13:00-14:00

Панельна дискусія АПК 4.0 «Економічний та технологічний простір»
(+англ. синхронний переклад)

Модератор: Кужеєв Павло, журналіст 112 канал
Спікери:
О. Трофімцева – В.о. Міністра аграрної політика та продовольства України
Роман Ващук - Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні
Лю Цзюнь - радник з торгово – економічних питань посольство КНР в Україні
К. Криволап - партнер Agrohub
Тема: "Розвиток і успіхи AgTech в Україні"
Л. Козаченко – Голова підкомітету Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин;
Тема: Пріоритетні напрямки діяльності, експорт продукції, біоенергетика, інновації та технології
Поль ЛЮ - генеральний секретар міжнародної ініціативи «4 для 1000»
Тема: Інноваційні технології заради родючості та збереження ґрунтів в рамках міжнародної ініціативи «4 для
1000»
Запрошені: представники іноземних держав, ЦОВВ, МЕРТ, ТПП, Громадські об’єднання АПК, ДП Мінагрополітики,
інш.
Організатор: Мінагрополітики
Запрошення: ТПП (запрошення 30 шт. + реєстрація), Мінагрополітики (запрошення)

14:30-16:00

Форум АПК 4.0 «Концепція розвитку агарного сектору України»

Модератор: Геннадій Новіков, Голова ГС “Аграрний союз України”
Спікери:
О. Трофімцева - в.о. Міністра Мінагрополітики – вітальня промова
Г. Новіков - Голова ГС “Аграрний союз України” - вітальня промова
М. Дідух - Директор ГС “Всеукраїнський аграрний форум”
Тема: Презентація Концепції розвитку аграрного сектору України
Члени Правління ГС “Всеукраїнський аграрний форум”: М. Соколов ГС – заступник голови “Всеукраїнська аграрна
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рада”, Микола Поєдинок -заступник Голови Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад, П.Коваль –
генеральний директор Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу”, Роман Граб – заступник генерального
директора ВГО “Українська аграрна конфедерація”
Експертне обговорення
Організатор: ГС «Всеукраїнський аграрний форум»

16:30-18:00

Панельна дискусія АПК 4.0 «Сільське господарство під впливом економічних інтересів і
екологічних вимог»
(+англ. синхронний переклад)

Модератор: Віталій Саблук – заст. директора Національного інституту агроекономіки
Спікери:
В. Шеремета – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Юлія Огаренко - німецько – український агрополітичний діалог.
Тема: «Зміна клімату та наслідки для аграрного сектору».
Г.Пьер Бродерсен – німецький експерт «Східного комітету Німецького Бізнесу».
Тема: «Стратегічний підхід німецького аграрного бізнесу до підвищених екологічних вимог».
М. Малков – координатор програм розвитку ФАО в Україні.
Тема: Цілі сталого розвитку ООН і сільського господарства
Питання: Державна підтримка АПК, кластерна ініціатива, фермерство, альтернативні напрямки розвитку сільських
територій та с/г зайнятості на селі, зміна клімату, збереження ґрунтів.
Запрошені: представники іноземних держав, ЦОВВ, МЕРТ, ТПП, Громадські об’єднання АПК,
ДП Мінагрополітики, ін.
Організатор: Мінагрополітики

Павільйон 2, конференц зала (до 70 осіб)
10:30-11:30 Семінар «Сорти Селекційно-генетичного інституту – для вирішення сучасних проблем
рослинництва»
Організатор: Селекційно-генетичний інститут – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення
12:00-15:00 Презентація ГС Агро-продовольчої Ради «Ефективні інструменти представництва та захисту
інтересів аграріїв»
Організатор: Агро-продовольча рада, Agronews.ua, Latifundist media, Економічна правда
16:00-18:00 Робоча зустріч в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України О. Трофімцевою з
молодими керівниками фермерських господарств
Павільйон 10, конференц зал 1 (до 100 осіб (50 м’яких стільців, 50 приставних стільців)
12:30-14:15 Семінар «Інструменти побудови моделей формування ланцюгів доданої вартості задля
сталого розвитку сільських територій»
Модератор: І. Фурсенко - Перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад
Спікери:
С.І. Нагорний - заступник директора Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього
природного середовища та агропромислового комплексу - начальник Управління з питань природокористування
та розвитку агропромислового комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів
Тема: Сільський розвиток - як пріоритет державної політики
С.М. Шупик - заступник директора Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських
територій-начальник відділу підтримки фермерства Мінагрополітики
Тема: Державна політика підтримки малих форм господарювання як основи сталого сільського розвитку
А.М. Стефанович - представник ESRI Ukraine. Тема: Впровадження інструментів геоінформаційних систем як
платформи механізмів сталого сільського розвитку
С. Павленко - заступник директора департаменту - начальник відділу стратегії розвитку харчової промисловості
Департаменту продовольства Мінагрополітики
Тема: Оптимізація виробництва харчових продуктів
Представники Одеської ОДА; Одеської національної академії харчових технологій, агроекологічного кластеру
«Фрумушика-Нова» (Тарутинський район Одеської області); Львівської ОДА; Львівського національного аграрного
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університету; Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.
Гжицького агротуристичного кластеру «ГорбоГори» (Пустомитівський район Львівської області), Київської ОДА;
Білоцерківського національного аграрного університету; агроекологічного кластеру «Медвино» (Іванківський
район Київської області). Тема: Досвід створення ефективного ланцюга державно-приватного партнерства та
сприяння впровадженню проектів локального розвитку на платформі кластерних моделей на прикладі Львівської,
Одеської та Київської областей
Організатор: Мінагрополітики (Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій)

14:30-15:30

Розвиток систем точного землеробства – наше майбутнє

Модератор: В. Топчій – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.
Спікери:
О. Нестеров – представник Українського клубу аграрного бізнесу;
В. Адамчук – директор Інституту механізації та електрифікації сільського господарства НААН;
О. Піскун, С. Сластін – представники Державного космічного агентства України;
Л. Аніскевич – Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри с-г машин;
Представник КЕРНЕЛ (або інший сільгосптоваровиробник);
Представник Лозівського-ковальського механічного заводу та компанії Ведерстат.
Організатор: Мінагрополітики

16:00-18:00

Презентація дорожньої карти розвитку ягідництва України

Спікери:
Представник Мінагрополітики
Тема: Роль ягідництва в сільському господарстві України.
Сімон Раудіно - координатор сектору економічного, торговельного та міжнародного фінансового співробітництва,
Представництво Європейського Союзу в Україні
М. Сидоренко - національний менеджер проекту ITC
Тема: Презентація дорожньої карти розвитку ягідництва.
І. Кухтіна – президент Асоціації «Ягідництво України»
Тема: Стан галузі ягідництва в Україні.
Організатор: Мінагрополітики, Асоціація «Ягідництво України»

Павільйон 10, конференц зала 3 (до 50)
10:30-11:30 Круглий стіл «Використання супутникових даних у науковій та виробничій діяльності АПК»
Організатор: Інститут агроекології і природокористування НААН
12:00-16:00 Воркшоп «На шляху до біоекономіки замкнутого циклу у садівництві та виноробстві: роль
обрізок і видалення деревини як ресурсу біомаси. Результати проекту ЄС Horizon 2020
up_runnin «Стале використання деревної біомаси від обрізки та викорчовування
багаторічних сільськогосподарських насаджень»
Організатор: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», НТЦ «Біомаса»
16:30-17:30 Семінар для зоотехніків-селекціонерів з питань сучасного ведення селекційно-племінної
роботи в стадах великої рогатої худоби
Організатор: Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН

5 ЧЕРВНЯ / JUNE 5
Павільйон 1, конференц зала 1
МІЖНАРОДНИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ «АГРО 4.0»
9:30- 11:00 Форум «Ефективна логістика в АГРО: сезон 2019»
Модератор: Тетяна Хмельницька, 112 канал ведуча
Спікери:
В. Топчій – заступник Міністра Мінагрополітики
В. Довгань - заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції
Є.Кравцов - голова правління АТ «Укрзалізниця»
3

AGRO 2019, Kyiv, Ukraine
В. Клименко - заступник генерального директора по взаємодії з органами влади ТОВ СП «Нібулон»
Є. Єсаян - заступник директора з економіки та фінансів Маріупольского Морпорту
Організатор: ТПП

11:30-13:00

Форум «Україна - Європа»
(+англ. синхронний переклад)

Модератор: В. Власюк – директор Укрпромзовнішекспертизи
Спікери:
Андре Піллінг - керівник проекту «Агроторгівля України»
В. Кузнецова - тренер з експорту до ЄС, ТПП
Тема: «Німецький досвід - українським аграріям: Служба старших експертів (SES) і Центр сприяння імпорту (IPD)».
О. Гвоздьова - начальник відділу аналітики Державної установи Офіс з просування експорту України
Тема: Презентація Хелпдеску для експортерів до ЄС.
І. Кухтіна – президент Асоціації «Ягідництво України»
Тема: Експортний досвід українських виробників ягідної продукції»
Аллахвердиєва Заміна – керівник Mad Heads Україна
Питання: «Товари» у фокусі, Квоти, «Нетарифні» бар'єри
Організатор: ТПП

13:30-15:00

Форум: «Україна-Китай»
(+китайський (ТПП+ССА) синхронний переклад)

Модератор: Руслан Осипенко- виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації
Спікери:
Лю Цзюнь - радник з торгово – економічних питань посольство КНР в Україні
І. Никорак – Ірина Никорак - засновник та Голова ради директорів Української асоціації шовкового шляху, депутат
Київської міської ради
Тема: Використання потенціалу Китайської ініціативи «Один пояс – один шлях» для покращення торговельно –
економічного співробітництва»
С. Іващенко - в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації
В. М. Озірський - виконавчий директор ТОВ «УКРОЛІЯ»
Тема : «Вихід на ринок Китаю з органічною продукцією: перспективи та виклики».
О. Кутята -заступник начальника Управління міжнародного співробітництва – начальник відділу зовнішньої
відносин та зв’язки із ЄС
Тема: Вихід на ринок Китаї: перспективи та результати
О. Борзенко – д.е.н., професор, зав.кафедри міжнародних фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
О. Колесніков – керівник напрямку консалтингу EPO Тема: Інтерналізація бізнесу
Організатор: ТПП

15:30-17:00

Форум «Україна-Африка»
(+англ. синхронний переклад)

Модератор: Артем Гудков - співвласник та керуючий партнер Global Ukrainian Distribution, Investment and Trading
Спікери:
Діалло Ісса Садіо - віце-консул Почесного консульства Гвінеї в Україні, президент ГО «Африканська Рада в Україні»
Harouna Zongo- Директор Zalinoh Groupe (торговий бізнес із африканськими країнами)
С. Свистіль - голова ради Асоціації експортерів та імпортерів "ЗЕД"(Сергій Олександрович 095 242 33 00)
Р.Поліщук - співзасновник GUDIT
Kayode Adetokunbo Adeyinka – перший віце президент ТПП Нігерії
А.Сич - ген. директор ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»
Остап Пальчевський - заступник комерційного директора з продажу олійних і продуктів переробки
агропромхолдингу «Астарта-Київ»
Питання: Створення нових інструментів для розгортання економічної співпраці з
африканськими країнами, історія успіху поставки м’яса птиці
Учасники: зацікавлені в експорті продукції на африканський континент
Організатор: ТПП
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Павільйон 1, конференц зала 2 (до 80 осіб)
10:00-12:00 Форум «Безпечне молоко – це просто»
Модератор: Ковальова О. В. - заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Спікери:
Володимир Лапа - голова Держпродспоживслужби України
Дмитро Мороз - керівник експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин,
Мінагрополітики
Ігор Кравченко - керівник проекту з безпечності молока SAFOSO
Ірина Висоцька -координатор проекту SAFOSO
Представники виробників та переробників молока
Організатор: Мінагрополітики

12:30-14:30

Семінар: «Державна підтримка, бюджетне планування»

Спікери:
Б. Р. Ахіджанов – директор господарсько – фінансового департаменту
Питання: Новації у державній підтримці: створення Державного аграрного реєстру та порядок надання додаткової
фінансової підтримки сімейним ФГ
Організатор: Мінагрополітики

15:00-16:30

Семінар «Селекція і насінництво в Україні: шляхи до світових ринків»

Модератор: Юлія Прохода, голова Ради Асоціації Українське насіннєве товариство
Спікери:
Н. Храпічук – заступник начальника управління – начальник відділу насінництва
Питання: Селекція в рослинництві, нові сорти
Організатор: Мінагрополітики

Павільйон 2, конференц зала (до 70)
11:00-13:00 Конференція агропідприємств та інтеграторів рішень для GPS моніторинга, контролю
топлива та автоматизації сільськогосподарської діяльності
Організатор: Теко Трейд/Overseer
13:30-16:30 Presentation of Ukrainian ag chem market for Chinese industry
Організатор: CCPITCHEM, APK-Inform
Павільйон 10, конференц зала 1 (до 100)
10:00-11:00 Семінар «Органічні технології зберігання та транспортування зернових, бобових та олійних
культур»
Організатор: Грейн Про
11:30-15:30 Конференція «Живлення рослин. Інноваційні агротехнологічні рішення»
Організатор: Проект «FreeFarm» від компанії «Агротерра»
16:00-18:00 Круглий стіл «Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як ефективний інструмент
розвитку сільських територій»
Модератор: Р. Корінець - радник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
Спікери:
В. Шеремета - заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
С. Шупик - заступник директора Департаменту - начальник відділу підтримки фермерства
Тема: механізми державної підтримки СОК
Н. Присяжнюк - головний спеціаліст відділу підтримки кооперації Департаменту підтримки фермерства,
кооперації та розвитку сільських територій Мінагрополітики Тема: стан розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації
Р. Корінець - радник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
Тема: законодавчі ініціативи та пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
В.Мартюк – директор благодійного фонду агрохолдингу «Мрія»
Тема: досвід роботи з розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
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І. Петришин – виконавчий директор кооперативного об’єднання «Рівноправність»
Тема: досвід та проблеми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх об’єднань
З. Свереда - президент Українського кооперативного альянсу
Тема: міжнародний досвід розвитку сільськогосподарської кооперації
Учасники круглого столу
Тема: обговорення проекту резолюції круглого столу
Організатор: Мінагрополітики, Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій

Павільйон 10, конференц зала 2 (до 150)
10:30-12:30 Семінар «Державна підтримка для фермерських господарств та сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у 2019 році»
Спікери:
В. Шеремета – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
C. Шупік - заступник директора Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій
– начальник відділу підтримки фермерства.
Тема: Державна підтримка розвитку ФГ
П.Гринько - начальник управління технічної політики в АПК Мінагрополітики.
Тема: Фінансова підтримка с\г виробників за напрямом «Часткова компенсація вартості с\г техніки та
обладнання вітчизняного виробництва»
Н.Храпійчк - начальник відділу насінництва Департаменту Мінагрополітики.
Тема: Державна фінансова підтримка ФГ
Ю.Апальков - в.о. генерального директора Українського державного фонду підтримки ФГ
Тема: Бюджетні субсидії ФГ, підтримка ФГ шляхом надання безвідсоткових кредитів на поворотній основі
С.Карасевич - заступник директора департаменту – начальник управління фінансової політики Мінагрополітики
Тема: Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. Компенсація
ЄСВ для сімейних фермерських господарств
І. Кіріна - начальник відділу розвитку сільських територій Департаменту підтримки фермерства, кооперації та
розвитку сільських територій Мінагрополітики
Тема: Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами
І. Сагановська - начальник відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту аграрної політики та сільського
господарства Мінагрополітики
Тема: Державна підтримка галузі тваринництва
Н. Присяжнюк - головний спеціаліст Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських
територій Мінагрополітики. Тема: Фінансова підтримка СОК
В.Костенко - начальник відділу розвитку садівництва та виноградарства Департаменту аграрної політики та
сільського господарства Мінагрополітики Тема: Державна підтримка розвитку виноградарства, садівництва і
хмелярства
К. Лопатько - доктор технічних наук, професор кафедри технології конструкційних матеріалів та
матеріалознавства. Тема: Використання колоїдної форми
мікроелементів у с/г
Організатор: Мінагрополітики, проходитиме за сприяння Проекту ЄС "Підтримка впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні" (керівник Проекту Джон Міллнз)

13:30-15:30

Семінар «Аграрна освіта і наука: нестандартні, інноваційні рішення та можливості»

Спікери:
О. Ковальова - заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
А. Ліссітса - президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», генеральний директор «Індустріальної
молочної компанії»
В.В. Пиндус Іллінецький державний аграрний коледж –директор коледжу/ голова асоціації Біолан
М.П. Таркан, директор Липковатівського аграрного коледжу
В.Є. Івченко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних
відносин
В. П. Саблук, заступник директора з наукового забезпечення законопроектної роботи ННЦ «Інститут аграрної
економіки»
Питання: Наука та система органічного виробництво, Зв'язок аграрної освіти та органічного виробництва, Освітнє
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забезпечення сільського та аграрного розвитку України
Організатор: Мінагрополітики

16:00-18:00

Комунікаційна платформа «АПК 4.0 Органічні експортні орієнтири»

Модератор: А.Білич, експерт по маркетингу компанії «Арніка»
Спікери:
В. Заєць, начальник відділу технологій виробництва харчових продуктів Мінагрополітики
М. Махновець, голова ГС «Український органічний кластер»
С. Галашевський, директор ТОВ «Органік Стандарт»
Є. Милованов, голова правління органічного руху України
О. Березовська, президент ГС «Органічна Україна»
Питання: Експорт \ імпорт органічної продукції з України до ЄС, конкурентоспроможність на нових ринках завдяки
кластерному підходу. Органічна торгівля на ринках США та Канади. Азійський континент – можливості для
українського органічного експортера.
Учасники: Виробники, експортери органічної продукції
Організатор: ГС «Органічна Україна», ГС «Український органічний кластер», Федерація

Павільйон 10, конференц зала 3 (до 50 осіб )
10:00-13:00 Круглий стіл «АГРО 4.0 Стан та перспективи тваринництва»
Модератор: Гриценко Дар’я - Аналітик аграрних ринків УКАБ
Спікери:
О.Альшанова – заступник директора департаменту аграрної політики та сільського господарства
Тема: Стратегія та інструменти розвитку галузі.
Б.Кобаль – директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Держспоживслужби
Тема: Моніторинг інфекційних захворювань. Стан та плани на 2019 рік
Д. Мороз – Керівник експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин
Тема: Вимоги до добробуту тварин
І. Помітун - заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН
Тема: Вплив зміни клімату на тваринництво
Організатор: Мінагрополітики

13:30-14:30

Круглий стіл «Оновлені вимоги до зерна пшениці»

Спікери:
М. Кирпа - заступник Голови ТК 170 „Зернові культури та продукти їх переробки”
О. Лозовицький - Керівник експертної групи з питань євпоінтеграції Мінагрополітики
Організатор: Мінагрополітики, Інститут зернових культур НААН

15:00-16:00
16:30-17:30

Круглий стіл «Малопоширені овочеві культури – запорука здоров’я нації»
Організатор: Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Круглий стіл «Соя в аспекті новітніх технологічних розробок»
Організатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

6 ЧЕРВНЯ / JUNE 6
Павільйон 1, конференц зала 1
10:00-12:30 Круглий стіл «Органічне виробництво – пріоритетний сектор аграрної галузі України»
Організатор: Федерація органічного руху України та ОРГАНІК-2019
12:30-14:00

Форум «Рибна галузь»

Модератор: А.М. Кравченко – заступник голови Державного рибного агенства України
Cпікери:
Р. Солод – зав. Лабораторією ІРЕМ Тема: Про стан запасів водних біоресурсів та перспективи промислу України в
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Азовських та Чорних морях
І. Захарченко – провідний науковий співробітник Інституту рибного господарства НААН
Тема: Економічні аспекти здійснення заходів з штучного відтворення іхтіофауни на водоймах
загальнодержавного значення
Н. Вдовенко – завідувач кафедри глобальної економіки НУБІП України, д.е.н., професор Тема: Методологічний
базис забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства та аквакультури в контексті дії Спільної
рибної політики ЄС
Н.Гозак – координатор напрямку з охорони рідкісних видів WWF України.
Тема: Тенденції ринку продукції осетрінництва у світі та України.*
Програма та спікери уточняються та будуть доповнені.
Організатор: Держрибагенство

Павільйон 2, конференц зала
10:00-12:00 Семінар «Науково-технічне забезпечення підготовки насіння сільськогосподарських культур
Організатор: Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН
12:30-14:30 Семінар «Гастротуризм»
Модератор:
Спікери:
C. Шупік - заступник директора Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій –
начальник відділу підтримки фермерства
Питання: Європейський досвід розвитку гастрономічного туризму на прикладі територій Одеської області.
Організатор: Мінагрополітики

Павільйон 10, конференц зала 2
10:00-13:00 «Agro Innovations Forum 2019»
Організатор: Drone UA
13:30-17:00 Семінари:
«Фітосанітарні процедури, що здійснюються при експорті об’єктів регулювання.
Встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки,
вільних від регульованих шкідливих організмів»
«Особливості реалізації заходів державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО з урахуванням змін в нормативноправовій базі. Наближення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва,
охорони прав на сорти, ГМО до Європейського»
Організатор: Мінагрополітики, Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Павільйон 10, конференц зала 3
9:00-14:00
Загальні збори асоціації м’ясної галузі
Організатор: Агропродсервис
14:30-15:30 Семінар «Сучасні проблеми в сількогосподарському виробництві зони Полісся в умовах змін
клімату
Організатор: Інститут сільського господарства Полісся НААН
16:00-17:00 Круглий стіл «Стан та перспективи вирощування гречки в ринкових умовах України»
Організатор: Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
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