WELCOME
TO THE UKRAINIAN AGRI & FOOD
INNOVATION FORUM ‘16
Ladies and Gentlemen,
It is not a secret, that nowadays Ukraine is one of the leading agricultural producers in
the world. However, the main tasks we set for today – are market expansion, refocusing
from raw materials to products with high added value. It is a strategic objective of the
reform program “3+5”, we have developed with the team of the Ministry of agrarian
policy and food of Ukraine.
Key success factors of agricultural enterprises under current conditions are the
modernization of production facilities and new processing technology. Today we may
be proud of the successful experience of many small and medium-sized farmers in
Ukraine, who use new elaboration in their domestic economy. However, such examples
may be much more! This should be our common task.

TARAS KUTOVIY
Minister of Agrarian Policy
and Food of Ukraine
ТАРАС КУТОВИЙ
Міністр аграрної політики
та продовольства України

Ukraine has a valuable scientific-technological potential and production resources,
which may attract investors from around the world. The team of the Ministry of agrarian
policy and food of Ukraine, from their side, are doing their best in order to establish
comfortable and transparent business environment for foreign capital and to protect
domestic producers. High-quality organic products and the development of niche
cultures is only part of the national reform strategy of AIC, for which we have great
expectations.
I am confident that today every Ukrainian farmer who is willing to learn, develop and
improve its economy, has a chance to find its consumer not only in Ukraine but also
abroad. I hope that our effective cooperation will support them with this.
Пані та панове,
Не секрет, що сьогодні Україна є одним із провідних виробників сільськогосподарської продукції у світі. Однак, головне завдання, яке ми ставимо сьогодні перед
собою, – це розширення ринків збуту і переорієнтація із сировинної на продукцію
із високою доданою вартістю. Це – стратегічна мета програми реформ “3+5”, яку
ми розробили з командою Мінагро.
Ключовими факторами успіху агропромислових підприємств в сучасних умовах є
модернізація засобів виробництва та новітні технології переробки. Сьогодні ми
можемо похвалитися успішним досвідом багатьох дрібних та середніх фермерів
в Україні, які використовують нові розробки у своїх господарствах. Але таких
прикладів може бути набагато більше! І це має стати нашим з Вами спільним
завданням.
Україна має багатий науково-технічний потенціал і виробничі ресурси, які можуть
зацікавити інвесторів з різних куточків світу. Команда Мінагро, зі свого боку,
робить усе можливе, щоб створити комфортне та прозоре бізнес-середовище
для іноземного капіталу та захистити вітчизняного виробника. Якісна органічна
продукція та розвиток нішевих культур є лише частиною стратегії реформ
вітчизняного АПК, на яку ми покладаємо великі надії.
Впевнений, що сьогодні у кожного українського фермера, який готовий вчитися,
розвивати та вдосконалювати своє господарство, є шанс знайти свого споживача
не лише в Україні, а й за кордоном. Сподіваюся, що наша плідна співпраця
допоможе йому в цьому.
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Date: June 08, 2016
Venue: main stage, 1st Pavilion
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Дата: 8 червня 2016
Місце: головна сцена, павільйон №1

Official opening of the XXVIII INTERNATIONAL
AGRICULTURAL EXHIBITION “AGRO-2016”

Урочисте відкриття XXVIII МІЖНАРОДНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИСТАВКИ “АГРО-2016”

Volodymyr Groysman • Prime Minister of Ukraine
Taras Kutoviy • Minister of Agrarian Policy and Food
of Ukraine

Володимир Гройсман • Прем’єр-міністр України
Тарас Кутовий • Міністр аграрної політики та
продовольства України

Date: June 08, 2016
Venue: 7th Pavilion, National Complex
“Expocenter of Ukraine”, 1 Hlushkova prospect, Kyiv

Дата: 8 червня 2016 року
Місце: Павільйон №7, Національний комплекс
«Експоцентр України», пр-т Глушкова, 1, м. Київ

10:00 – 11:00

REGISTRATION

РЕЄСТРАЦІЯ

11:00 – 11:30

WELCOME SPEECHES

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ

Taras Kutoviy • Minister of Agrarian Policy and
Food of Ukraine
Francis Malige • Managing Director, Eastern
Europe and the Caucasus, European Bank for
Reconstruction and Development
Thomas Frellesen • Deputy Head, Delegation
of the European Union to Ukraine

Тарас Кутовий • Міністр аграрної політики та
продовольства України
Франсіс Маліж • Керуючий директор Східної Європи
та Кавказу, Європейський банк реконструкції та
розвитку
Томас Фреллесен • Заступник Голови,
Представництво Європейського Союзу в Україні

PANEL DISCUSSION I. RELOAD OF AGRI & FOOD
POLICY. STATE INNOVATIONS IN AGRI & FOOD
SECTOR

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ I. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ. ДЕРЖАВНІ
ІННОВАЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

11:30 – 12:30

• Agri & food strategy for 2015-2020 years:
realized and remaining steps
• 3+5 program: objectives, priorities, tasks
• Status of the EU integration processes
in agri & food sector
• Institutional reform in agri & food sector

12:30 – 12:45
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• Агропромислова стратегія 2015-2020: реалізовані
та наступні кроки
• Програма 3+5: цілі, пріоритети, завдання
• Статус процесів європейської інтеграції у
агропромисловому секторі
• Інституційна реформа у агропромисловому секторі

Moderator:
Vladyslava Rutytska • Deputy Minister of
Agrarian Policy and Food of Ukraine for European
Integration

Модератор:
Владислава Рутицька • Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції

Speakers:
Volodymyr Lapa • Head, State Service of Ukraine
on Food Safety and Consumer Protection
Yarema Kovaliv • Head, State Agency of Fisheries
of Ukraine
Leonid Kozachenko • President, Ukrainian Agrarian
Confederation
Khrystyna Yushkevych • First Deputy Head, State
Forest Resources Agency of Ukraine
Andrew Zablotsky • Head of Agricultural Sector,
Better Regulation Delivery Office
Q&A Session

Доповідачі:
Володимир Лапа • Голова, Державна служба України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
Ярема Ковалів • Голова, Державне агентство
рибного господарства України
Леонід Козаченко • Президент, Українська аграрна
конфедерація
Христина Юшкевич • Перший заступник Голови,
Державне агентство лісових ресурсів України
Андрій Заблоцький • Керівник напрямку сільське
господарство, Офіс ефективного регулювання BRDO
Сесія запитань та відповідей

COFFEE BREAK

КАВА-БРЕЙК

UKRAINIAN AGRI & FOOD INNOVATION FORUM ‘16 / УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ ‘16

12:45 – 13:45

13:45 – 14:45

PANEL DISCUSSION II. INVESTMENT CLIMATE
IN UKRAINE: PROSPECTS, TIMING AND
CONDITIONS. FINANCING OPPORTUNITIES

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ II. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ
В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ, ТЕРМІНИ ТА УМОВИ
ІНВЕСТУВАННЯ. МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ

• The importance of the role of donor programs
for Ukraine to embark on a sustainable
economic recovery path
• What opportunities does the EU Association
Agreement open up for the Ukrainian companies?
• Perspectives and priorities for the financing of
agri & food projects by IFIs
• Alternative financial instruments
• Problems and challenges of financing of agri &
food sector of Ukraine

• Важливість донорських програм для вступу на шлях
стабільного економічного відновлення України
• Які можливості відкриває Угода про асоціацію з ЄС
для українських компаній та інвесторів?
• Перспективи та пріоритети для фінансування
агропромислових проектів міжнародними
фінансовими установами
• Альтернативні інструменти фінансування сектору
• Проблеми та виклики фінансування
агропромислового сектору України

Moderator:
Dmytro Denkov • Editor-in-Chief, Economic Pravda

Модератор:
Дмитро Дєнков • Головний редактор, Економічна правда

Speakers:
Andy Hunder • President, American Chamber of
Commerce in Ukraine
Sevki Acuner • Country Director in Ukraine,
European Bank for Reconstruction and
Development
Adam Mycyk • Partner, Dentons
Serhiy Klyutsa • Director, SE “Agricultural registers”
Oleg Protsenko • Project Manager, Agricultural
Reform, National Reforms Council
Mykola Gayday • Co-founder, EasyBusiness
John Shmorhun • Member of the Board of
Directors and CEO, AgroGeneration
Q&A Session

Доповідачі:
Андрій Гундер • Президент, Американська
торгівельна палата в Україні
Шевкі Аджунер • Директор в Україні, Європейський
банк реконструкції та розвитку
Адам Мицик • Партнер, Dentons
Сергій Клюца • Директор, ДП «Аграрні реєстри»
Олег Проценко • Проектний менеджер реформи
аграрного сектору, Національна рада реформ
України
Микола Гайдай • Співзасновник, EasyBusiness
Джон Шморгун • Член Ради Директорів та
Президент компанії, AgroGeneration
Сесія запитань та відповідей

PANEL DISCUSSION III. INNOVATIONS IN AGRI &
FOOD PRODUCTION AND PROCESSING

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ III. ІННОВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПЕРЕРОБЦІ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

• Strategy for agri & food innovations
• Increasing of production and processing
effectiveness
• Optimization of management processes
• Informatization and automatization of agri & food
production and processing

• Стратегія розвитку інновацій у агропромисловому
секторі
• Підвищення ефективності виробництва та переробки
• Оптимізація процесів управління
• Інформатизація та автоматизація у виробництві та
обробці агропромислового сектору

Moderator:
Yuriy Vakhel • Head of Legal and Business
Development, COFCO Agri Ukraine

Модератор:
Юрій Вахель • Заступник генерального директора з
юридичних питань та розвитку бізнесу, COFCO Agri
Ukraine

Speakers:
Eliav Belotserkovski • Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of the State of Israel to Ukraine
Yuriy Pryima • Director of Corporate Business
Development Department, Kyivstar
Oleksandr Kuzminskiy • Founder and Owner,
Globino
Olena Dunina • Chief Executive Officer, DuPont
Pioneer Ukraine
Andriy Gordiychuk • Chairman of the Board,
Svarog West Group Corporation
Q&A Session

Доповідачі:
Еліав Бєлоцерковські • Надзвичайний і Повноважний
Посол Держави Ізраїль в Україні
Юрій Прийма • Директор департаменту з розвитку
корпоративного бізнесу, Київстар
Олександр Кузьмінський • Власник та засновник,
Глобино
Олена Дуніна • Генеральний директор, DuPont
Pioneer Україна
Андрій Гордійчук • Голова правління, Корпорація
«Сварог Вест Груп»
Сесія запитань та відповідей

CLOSING REMARKS

ЗАКЛЮЧНА ПРОМОВА

Vladyslava Rutytska • Deputy Minister on
European Integration, Ministry of Agrarian Policy
and Food of Ukraine

Владислава Рутицька • Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції

15:00

CLOSING OF THE UKRAINIAN AGRI & FOOD
INNOVATION FORUM ‘16

ЗАВЕРШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО ФОРУМУ ‘16

15:00

FORUM “ORGANIC PRODUCTION — A PRIORITY
DIRECTION OF AGRICULTURAL SECTOR”

ФОРУМ «ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО —
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ»

14:45 – 15:00
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Dentons is the world’s first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global
Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and
uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive
edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that
understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving
a business challenge. Now the world’s largest law firm, Dentons’ global team builds agile, tailored
solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more
than 125 locations serving 50-plus countries.

Dentons – найбільша в світі міжнародна юридична фірма – до послуг клієнтів юристи у 125 офісах 50 країн світу. У 2015 році Dentons
увійшла до рейтингу 20 провідних юридичних брендів світу, складеного Acritas. Міжнародна команда юристів пропонує інноваційні
і практичні бізнес-рішення, які сприяють успіху бізнесу клієнтів фірми. Dentons забезпечує розуміння місцевих культурних реалій,
необхідне для здійснення угод або вирішення спорів у різних країнах. Ми пропонуємо повний спектр послуг міжнародним і українським
корпораціям, банкам та іншим фінансовим установам, фондам прямих інвестицій, стратапам, державним підприємствам, приватним
особам та некомерційним організаціям.

kyivstar.ua

JSC Kyivstar. The leader of the telecom market Kyivstar provides a wide range of services and solutions
to its clients, from mobile communication and 3G Internet to telecommunications infrastructure for
business continuity. Kyivstar is one of the leading telecom market companies and number one company
according to number of clients. 26.1 million of mobile subscribers take advantage of the operator’s
services. Among the market leaders business-customers are representatives of Ukrainian economic
sectors, including agricultural holdings, logistics companies, banks, retail chains. We provide effective
solutions for agribusiness: Implementation of integrated scheduling systems at all supply levels; Using
Dig Data for the purpose of making production decisions; Using GPS and sensor technologies to
monitor production in real time; Automation of key operation processes and analytical systems creation
for the timely management decisions

ПрАТ «Київстар». Лідер телеком-ринку – Київстар – забезпечує клієнтів повним спектром послуг та рішень – від мобільного зв’язку та
3G-інтернету до побудови телекомунікаційної інфраструктури для безперервності всіх бізнес-процесів компанії. Київстар є однією з
провідних компаній телеком-ринку України та лідером за кількістю клієнтів. Послугами оператора користуються 26,1 абонентів. Серед
бізнес-клієнтів – представники всіх сегментів української економіки, в тому числі агрохолдинги, логістичні компанії, банки, рітейл. Ми
забезпечуємо ефективні рішення для агробізнесу: Впровадження інтегрованих систем планування всіх рівнів поставок; Використання
dig data з метою прийняття виробничих рішень; Використання gps і сенсорних технологій для моніторингу виробництва в реальному
часі; Автоматизація обліку основних процесів і створення аналітичних систем для своєчасного прийняття управлінських рішень.
ArtBudService company is specialized in development and management of construction projects in
Ukraine. Years of successful experience of the company management allow to implement projects of
various complexity and functionality with the help of modern technologies.
The scope of activity of «ArtBudService» company includes construction of industrial, logistics,
administrative and other facilities for leading Ukrainian and foreign companies.

artbudservice.com.ua
Компанія «АртБудСервіс» спеціалізується на розвитку та управлінні будівельними проектами на території України. Багаторічний
та успішний досвід менеджменту компанії дозволяє реалізовувати проекти різної складності та функціонального призначення з
використанням сучасних технологій. До сфери діяльності компанії «АртБудСервіс» входить спорудження промислових, логістичних,
адміністративних й інших комплексів для провідних українських та іноземних компаній.

a7cap.com

A7 CAPITAL is the Ukrainian investment company founded in 2010. Our principal goal is to support and
assist Ukrainian companies in development of their businesses by connecting them with international
investors’ expertise and capital rising opportunities. If you are Ukrainian company ready to take the
next step in your growth you can add your project to our investment catalogue. A7 CAPITAL offers
international investors both access to some of the most advantageous opportunities in Ukraine and
assistance with finding targets that fit portfolio best. A7 CAPITAL works individually with each Client
providing them with up-to-date information on strengths and weaknesses of the market they are
considering to join as well as with specific expertise of the market-players. The core A7 CAPITAL’s
services are sell-side and buy-side financial consulting, investment road shows, strategic management
consulting, research & analytics, and Investment Relations and Government Relations consulting.

A7 CAPITAL – це українська інвестиційна компанія, заснована у 2010 році. Наша головна мета полягає в тому, щоб допомогти українським
компаніям, які хочуть розвивати свій бізнес, в отриманні досвіду і капіталу від міжнародних інвесторів. Якщо Ви українська компанія і
готові зробити наступний крок у своєму розвитку, Ви можете додати свій проект у наш інвестиційний каталог. A7 CAPITAL пропонує
міжнародним інвесторам як доступ до найбільш інвестиційно привабливих можливостей в Україні, так і пошук цільових проектів, які
найкраще відповідають портфелю інвестора. A7 CAPITAL працює індивідуально із кожним клієнтом, надаючи найактуальнішу інформацію
про сильні та слабкі сторони ринку, на який планує вийти інвестор, а також про учасників ринку. Ключові послуги A7 CAPITAL – це
консультування з продажу чи купівлі бізнесу, інвестиційні роад-шоу, стратегічне консультування, маркетингові дослідження та аналітика
та послуги зі зв’язків з інвесторами та органами державної влади.
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MEDIA PARTNERS / МЕДІА-ПАРТНЕРИ

В большом размере:

В маленьком размере:

на зеленом фоне:

з

С

SUPPORTED BY / ЗА ПІДТРИМКИ
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Dentons. Now the world’s
largest global elite law firm.*
*Acritas Global Elite Law Firm Brand Index 2013-2015

dentons.com
© 2016 Dentons. Dentons is a global legal practice providing
client services worldwide through its member firms and
affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.

