
 

 

 

ІІI Міжнародна конференція 

 

ПРОГРАМА 

 

08.45 – 10.00 Реєстрація учасників 

09.30 – 10.00 Ранковий фреш 

10.00 – Офіційне відкриття Конференції - Президент Співтовариства 

виробників і споживачів бобових України Антоніна Скляренко 

 

Привітальне слово:  

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань 

європейської інтеграції Ольга Трофімцева 

 

10.30 – 11.15 СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ 

Модератор: Михайло Малков, Координатор програм розвитку ФАО в Україні 

 

 Важливість бобових для планети. Хусеїн Арслан, Президент Світової 

Конфедерації Бобових 

 Деградація грунтів: світові та локальні виклики. Роль бобових культур в 

досягненні нульового рівня деградації земель. Оксана Рябченко, експерт 

ФАО в області деградації грунтів / Координатор проекту ФАО з 

інтегрованого управління природними ресурсами на деградованих землях 

лісової та лісостепової зон України 

 Глобальні тренди в торгівлі. Доповідач уточнюється 



 Найбільші виробники бобових: Канада, Австралія, Аргентина, Бразилія. 

Представники Асоціації або бізнес-кіл 

 Пакистан – один з найбільших споживачів бобових. Представник Асоціації 

оптової торгівлі Пакистану 

 

11.15 – 11.35 Кава-брейк 

11.35 – 13.00 ЕКОНОМІЧНА СЕСІЯ 

Модератор:  

 Трейдинг. Доповідач уточнюється 

 Структурні особливості виклику та можливості ринку бобових культур. 

Сергій Феофілов, «УкрАгроКонсалт», Україна 

 Менеджмент та ризики у бізнесі бобових культур. Представник АФ 

«Агротіс», Україна 

 Переробка: драйвер розвитку бобового ринку. Джозеф Глейзмен, CEO 

«Глейзментрейд ЛТД», Ізраїль 

 

13.00 – 14.00 Ланч  

14.00 – 15.30 ПРОФЕСІЙНА  СЕСІЯ 

Модератор: Олена Березовська, Президент ГО «Органічна Україна», Україна 

 

 Технології вирощування, засоби захисту рослин, селекція. Доповідач 

уточнюється 

 Доктор Хусейн Озчелік. Провідний спеціаліст Чорноморського 

сільськогосподарського НДІ (м. Самсун), консультант компанії «Олгунлар», 

Туреччина 

 Особливості вирощування бобових при веденні органічного землеробства. 
Представник Агрохолдингу «Арніка», Україна 

 Квасоля. Нагодуй світ і зароби. Важливі нюанси в технології 

вирощування і чому канадська технологія працює. Христина Горстка, АФ 

«Геліос-1», Україна 

 

15.30 – 15.45 – Кава-брейк 

 

15.45– 17.45 ДИСКУСІЙНА СЕСІЯ.  

Модератор:  

 Очистка та зберігання. Доповідач уточнюється 

 Юридичні аспекти в торгівлі. Доповідач уточнюється 

 Страхування врожаю. Доповідач уточнюється 

 Насіння. Доповідач уточнюється 

 

18.00 – ЗАКЛЮЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ 

 

 



 

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Реєстраційний внесок для одного учасника: 

 

При оплаті до 16 листопада 2018 року  7500 грн. 300 USD* 

При оплаті після 16 листопада 2018 року  8500 грн. 350 USD* 

 

Оплата реєстраційного внеску включає: 

 участь у всіх заходах в рамках проведення конференції 

 синхронний переклад 

 пакет інформаційних матеріалів конференції 

 розміщення контактів компанії в каталозі конференції 

 кава-брейки та обідній фуршет 

 заключний коктейль 

 

Додатково оплачувані можливості для учасників: 

 Участь в якості спонсора конференції 

 Розміщення реклами на сторінках каталогу конференції та на промо-стенді 

 Розміщення рекламного стенду в холі і залі проведення конференції 

 Вкладення рекламної продукції в пакети учасників з матеріалами конференції 

 

Система знижок: 

 Членам ГС «Співтовариство виробників і споживачів України» згідно пакету 

 10% - для кожного додаткового учасника від однієї компанії 

 Знижки не сумуються 

  

Умови оплати: 

 Умови оплати - 100% передоплата до початку відкриття конференції згідно виставленого 

Організатором рахунку на підставі заявки, поданої учасником і укладеного договору 

Для нерезидентів - рахунок виставляється в доларах США. Комісія банку за рахунок платника 

*** 

З усіх питань участі в Конференції, спонсорських та рекламних можливостей, будь 

ласка, звертайтесь за наступними контактами Організатора: 

 

   e-mail: conference@ukraine-pulse.org 

            welcome@ukraine-pulse.org 

                                                       Skype:  welcome_737 

 

                                                         тел.: +38 (044) 331 31 67 

                                                        моб.: +38 (067) 364 16 36 

                                                                  +38 (050) 347 10 19 

 

Адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. І. Федорова 6, оф.4 

 

www.ukraine-pulse.org 

mailto:conference@ukraine-pulse.org
http://www.ukraine-pulse.org/


 


