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ПРОГРАМА БІЗНЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СТАРИЙ VS НОВИЙ. ЧОМУ БУДІВНИЦТВО НОВОГО ЕЛЕВАТОРУ ВИГІДНІШЕ НІЖ 

РЕМОНТ І МОДЕРНІЗАЦІЯ СТАРОГО?». 

конференц зал готелю Русь,  

м. Київ, вул. Госпітальна, 4 

25 вересня 2019 року 

08:30 Реєстрація. Вітальна кава 

9:15 – 9:30 Вітальне слово: Президент УЗА Горбачьов М.О.; Заступник  Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України Висоцький Т.М. 

 

ПАНЕЛЬ №1. ПОТУЖНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ 

Модератор: Горбачьов М.О. 

Презентації 9:30 – 10:10 

- Олексій Грушко (Директор ТОВ «Варіант Агро Буд») «Будівництво нового чи модернізація 

старого – хто платить більше?» 

- Наталія Скуратович (Менеджер по роботі з ключовими клієнтами, зерновий напрямок 

компанії PETKUS Technologie GmbH) «Нове оснащення елеваторів та його переваги»  

 

Панельна дискусія 10:10 – 12:00 

Дискусія з провідними фахівцями галузі у форматі ток-шоу 

-Родіон Рибчинський, Голова ГС «Борошномели України» 

-Вадим Турянчик, Радник Президента УЗА з кормової та харчової безпеки 

-Микола Волков, Керівник Агропроектів і партнерства, «Райффайзен Банк Аваль» 

-Іван Кунь, Генеральний директор «Інтерпроект GmbH» 

-Ігор Проценко, Начальник експлуатаційно-технологічного відділу, Департамент елеваторного 

бізнесу, ТОВ «Зерно-Агротрейд» («Астарта-Київ») 

-Сергій Щербань, експерт з питань будівництва та експлуатації елеваторних комплексів 

-Ігор Нешик, експерт з IT в зерновій галузі, керівник ТОВ «Принцип» 

-Максим Сорока, керівник IT проектів виробничих активів Кернел 



-Лебедь Валерій В.о. Директора ДП "Держреєстри України" 

 

Орієнтовні теми обговорення: 

✔ Кейс Агроінвестгруп. Як уникнути шахрайство на елеваторі? 

✔ Що варто врахувати та чого уникнути при будівництві борошномельного підприємства 

✔ Як сучасні методи зберігання зернових вливають на розвиток всієї галузі та експортних 

спроможностей України? 

✔ Чому елеватори стають наріжним каменем в работі всієї аграрної галузі? 

✔ Обсяг інвестицій в будівництво нового елеватора 

✔ Вплив будівництва нового елеватора на розвиток та доходи навколишніх аграрних виробників 

✔ Розвиток місцевої інфраструктури при будівництві нового елеватора 

✔ Новий vs Cтарий елеватор: вартість зберігання, технології, якість та безпека продукції, 

ритмічність роботи 

✔ Будівництво нових елеваторів як критичний фактор для збуту вирощеної продукції аграріями та 

збереження українського експорту зернових 

✔ Зміна кліматичних зон: зростання дефіциту потужностей для зберігання зернових по Україні 

✔ Розумний елеватор» – комплексне IT рішення для зберігальних підприємств 

✔ Навіщо будувати новий елеватор, якщо є старий і дешевий 

✔ Безпечність зерна на старому та новому елеваторі. Порівняння впровадження системи HACCP на 

старому та новому елеваторі 

✔ Особливості реєстрації нових елеваторних та переробних потужностей 

✔ Кредитування будівництва нових зберігальних та переробних потужностей 

 

Перерва на каву 12:00-12:30 

 

ПАНЕЛЬ №2. ЛОГІСТИКА 

Модератор: Горбачьов М.О. 

Презентації 12:30 – 13:00 

 Андрій Рязанцев (Директор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця») «Логістичні переваги для 

нових елеваторів у перевезенні вантажів залізницею» 

 Микола Горбачьов (Президент Української зернової асоціації) «Концепція географічної 

справедливості розташування зберігальних потужностей» 

Панельна дискусія 13:00-14:00 

Дискусія з провідними фахівцями галузі у форматі ток-шоу 

Валерій Ткачов, експерт з логістики, член експертної ради при Міністерстві інфраструктури 

України; 



-Михайло Кравченко, керівник служби залізничної логістики компанії Кернел; 

-Володимир Цай, керівник проектного офісу групи компаній NTCE; 

-Дмитро Манолюк, комерційний директор ТОВ «ЄВТ Грейн»;  

-Сергій Калкутін, заступник генерального директора з логістики ТОВ СП «НІБУЛОН»; 

 

Орієнтовні теми обговорення: 

✔ Нові елеватори в логістичному ланцюгу 

✔ Розумна логістика – досвід впровадження власної логістичної системи» 

✔ Маршрутизація елеваторних потужностей 

✔ Яка доля немаршрутних елеваторів? 

✔ Допуск приватної маневрової та магістральної тяги 

✔ В яких регіонах побудують нові залізничні станції? 

✔ Де логістично буде вигідно вирощувати та зберігати зерно? 

✔ Як сучасні термінали сприяють усуненню затримок перевезення зерна? 

✔ Перспективи законодавчих логістичних змін в Україні 


