
Програма сьомої міжнародної конференції 

«Яблучний бізнес України – 2017» 

17-18 серпня, м. Київ 

 

День перший 

17 серпня 2017 року 

8:50-9:50 Реєстрація учасників конференції, ранкова кава 

9:50-10:00 Відкриття конференції 

Засідання №1. Ринок свіжих яблук в Україні та світі. Тенденції розвитку і прогноз 

виробництва на сезон-2017/18 

10:00-10:20 Ринок яблук в Україні в сезоні-2017/18. Прогноз виробництва та цін на 

новий сезон 

Олександр Хорев, керівник проекту «АПК-Информ: овочі та фрукти», 

Україна 

10:20-10:30 Стан органічного садівництва в Україні та потенціал експорту органічних 

яблук у найближчій перспективі 

Олена Ракова, виконавчий директор ОО «Органічна Україна» 

10:30-10:50 Ситуація на яблучному ринку ЄС та інших європейських країн: прогноз 

виробництва на 2017 р. від WAPA (за результатами Prognosfruit 2017) 

Євген Кузін, менеджер ЗЕД проекту «АПК-Информ: овочі та фрукти», 

Україна 

10:50-11:20 Глобальні тенденції в яблучному бізнесі. Перспективи експорту яблук з 

України  

Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру FAO, Італія 

Засідання №2. Сучасні технології вирощування яблук. Майстер-класи від провідних 

експертів галузі 

11:20-12:05 Як ефективно захистити садові культури від шкідників і хвороб 

Володимир Воєводін, технічний експерт зі спеціальних культур компанії 

Syngenta, Україна 

12:05-12:20 Техніка в яблучному бізнесі. Обґрунтування мінімального забезпечення 

господарства 

Віктор Колесник, директор, ТОВ «Агростар», Україна 

12:20-12:40 Портрет виробника яблук в Україні. Результат детального аналізу 

господарств 

Марія Лакеєва, аналітик проекту «АПК-Информ: овочі та фрукти» 

12:40-13:00 Грушевий сад як окремий обґрунтований інвестиційний проект. Технології, 

сорти, канали збуту 

Валентина Лановенко, президент Академії органічного садівництва 

Ekogarden, Україна 

13:00-14:20 Перерва на обід 

14:20-14:45 Сегмент яблук преміум-якості в Україні: підходи до бізнесу, співробітництво 

з покупцями, перспективи 

Максим Фісталь, директор ТОВ «Український сад» 

14:45-15:10 Сертифікація яблучного виробництва та підтвердження якості продукції з 

точки зору виходу на зовнішні ринки. Можливості та підводні камені 

Ніна Дмитраш, міжнародний експерт із сертифікації, Україна 

15:10-15:20 Професійні опорні та захисні системи для яблуневих садів 

Юрій Макаренко, менеджер із продажів, Артес Політехніка, Україна 



15:20-15:35 Інтенсивний органічний сад на підщепі М9 – гарантія успіху 

Іштван Сюч, директор плодорозсадника ДП «Голланд Плант Україна» 

Засідання №3. Технології доробки, переробки, упакування та зберігання яблук. Ринок 

продуктів переробки яблук 

15:35-15:45 Пластикова оборотна тара для яблучного бізнесу 

Володимир Старіков, керівник відділу продажів «Імпорт Склад Сервіс» 

15:45-16:00 Особливості будування сховищ із РГС 

Анатолій Богдан, директор ТОВ «Інсолар-Холод», Україна 

16:00-16:20 Високоякісна гофротара для яблук – оптимальне рішення для українського 

ритейлу й експорту наземним и морським транспортом 

Олександр Анісімов, директор «Вітал Трейдинг», Україна 

Засідання №4. Сучасні підходи до продажів і маркетингу яблук і продуктів їхньої 

переробки 
16:20-16:50 Як українські яблука можуть потрапити на ринок Скандинавії: успішні 

приклади, вимоги до якості, сортів, упаковки, передпродажної доробки 

Бассам Нур, директор Ramoy Import & Export AB, Швеція 

16:50-17:30 Панельна дискусія «Ефективні продажі яблук на внутрішньому ринку. 

Особливості роботи з ритейлом. Ключові експортні напрямки нового сезону. 

Концентрат – важливий елемент яблучного бізнесу 

Дмитро Крошка, асоціація «Укрсадпром» 

Марія Лакеєва, проект «АПК-Информ: овочі та фрукти» 

Представник роздрібної мережі 

Представник фермерського господарства 

18:10-21:00 Фуршет для учасників конференції 

День другий 

18 серпня 2017 року 

 Реєстрація учасників бізнес-туру 

8:30-17:00 Бізнес-тур до ТОВ «Український сад» 

 Різні підходи до вирощування яблук в інтенсивних садах 

 Техніка, задіяна для догляду за яблуневим садом 

 Сучасне сховище яблук 

 Лінія із передпродажної доробки й упакування яблук 

 


