
«Аграрний експорт 2021 в контексті Європейського зеленого курсу» 
 

Учасники: підприємства в сфері переробки, виробництва зернових та олійних 
культур 

Місто проведення: Львів 

Дата проведення: 9 вересня 2021 року 

Місце проведення: Premier Hotel Dnister, м. Львів, вул. Матейка, 6  
  

9.00-

10.00 

Реєстрація. Вітальна кава 

10.00-
10.30 

Вітальне слово від 
організаторів та партнерів 
заходу 

Штефан Розенов, керівник проекту 
«Технічна допомога на підтримку 
впровадження операції «Основний кредит 
для аграрної галузі – Україна» 
 
Віталій Загайний, заступник голови 
Львівської ОДА 

Тетяна Гетьман, директор 
Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА  

Юрій Раделицький голова постійної 
комісії з питань діяльності АПК, 
підприємництва та інвестицій Львівської 
обласної ради 
 
Кирилюк Валентина,  заступник 
начальника управління агропромислового 
розвитку Вінницької області 

10.30-
10.50 

Розбудова регіональної 
платформи Технічної Допомоги 
(UAFA TA) 

Олег Осаулюк, спеціаліст з розвитку 
бізнесу та підвищення потенціалу 
дорадництва 

10.50-
11.10 

Якірний підхід для 
фінансування проектів у 
ланцюгу доданої вартості 
олійних культур 

Віталій Радько, експерт з моніторингу, 
оцінки та управління аграрними 
підприємствами 

11.10-
11.30 

Особливості фінансування 
клієнтів в рамках проекту 
«Основний кредит для аграрної 
галузі – Україна» 

Лев Горбенко, головний менеджер з 
продажів корпоративного бізнесу МТБ банк 

11.30- 
12.00 

Кава-пауза   

 

Блок 1. Розвиток експортних ринків 
 

12.00-
12.20 

Інвестиційна привабливість 
Львівського регіону.  

Тетяна Гетьман, директор 
Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА 

12.20-
12.40 

Експортне аграрне портфоліо. 
Ринкова аналітика, нові ринки 
та динаміка зростання 

Олена  Корогод (Березовська), 
президент ГС "Органічна Україна" 

12.40- Що зміниться для аграріїв у Володимир Лапа, радник зі стратегічного 



13.00 рамках Європейського зеленого 
курсу? 

розвитку президента УКАБ 

13.00-
13.20 

Як українським 
сільськогосподарським 
товаровиробникам та 
агропродовольчим компаніям 
вийти на німецькі ринки? 

Андре Піллінг, керівник проекту “Надання 
консультацій Україні з питань аграрної 
торгівлі – в рамках Угоди про поглиблену 
та всеосяжну зони вільної торгівлі 
(ПВЗВТ) між ЄС та Україною” (онлайн) 

13.20-
13.40 

Вимоги та особливості 
контролю за якістю 
агропродукції від поля до 
імпортера 

Владислав Седик, незалежний експерт 

13.40-
14.00 

Кліматичні амбіції українського 
бізнесу: куди готові 
реінвестувати та та як 
розділити відповідальність 

Назар Бобицький, директор 
Брюсельського офісу Української асоціації 
бізнесу та торгівлі (UBTA)  

14.00-
15.00 

Ланч 

 

Блок 2: Як вийти на ринки ЄС 
 

15.00-
15.20 

Супровід імпортерів у країнах 
ЄС. Інструменти та програми 
підтримки імпортерів олійних та 
зернових культур у країнах ЄС 

Дмитро Кушнір, керуючий партнер 
компанії Experto Consulting Ukraine  

15.20-
15.40 

Забезпечення державних 
гарантій щодо дотримання 
вимог країн-партнерів 

Віталій Вільбіцький, державний експерт 
експертної групи у сфері окремих 
показників якості харчових продуктів 
директорату державної політики у сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів в 
АПК Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України  
  

 
15.40-
16.00 

Практичні поради щодо виходу 
на зовнішні ринки та розвитку 
експортного потенціалу. Нові 
можливості для експортерів. 

Андрій Литвин, виконувач обов’язків 
директора Державної установи “Офіс з 
розвитку підприємництва та експорту” 
 

 

Блок 3. Панельна дискусія: Чи готові українські експортери до 

Європейського зеленого курсу? 
16.00-
17.30 

Учасники панельної дискусії (модератор Т. Гетьман) 
 
Анастасія Білич, керівник маркетингового відділу ТОВ "Арніка-Органік" 
 
Зіновій Максимишин та Марія Самойленко, агрофірма “Дзвони” 

 
Сергій Павловський, керівник ТзОВ «Агро Радехів» 
 
Сергій Ленчук, директор ТОВ “Галіція Грінері” 



Дон Олексій Пилипович,  ФГ Дона Олексія Пилиповича (онлайн) 

Презентація довідника експортерів Львівської області (Т. Гетьман) 
 

17.30-
19.00 

Фуршет 

 

 


