
 
Програма семінару 

Практичні аспекти експорту ягід та дрібних фруктів  
до Європейського Союзу 

 

13 грудня 2017, Ринок «Шувар», Вул. Хуторівка 4Б, Будівля адміністрації, 3 поверх,  Львів  
 

 
 

Час Тема обговорення Доповідачі 
12.30 – 13.30 Реєстрація, обід та спілкування (фуршетний стіл)  

13.30 – 13.50 Вступ 
 

Модератор – Валерій Пятницький, Консультант ФАО 
Людмила Гончаренко, заступник  директора  департаменту – начальник 
управління економічного розвитку та підприємництва, департамент 
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

 Сесія I – Ягоди та дрібні свіжі фрукти  

13:50 - 14.20 Європейський ринок ягід та дрібних свіжих фруктів Марк Хеллієр, Консультант ФАО 
14.20 – 14.50 Огляд нормативних вимог для ринку ЄС Марк Хеллієр, Консультант ФАО 
14.50 – 15.20 Як оформити партію ягід та свіжих дрібних фруктів 

на експорт до ЄС 
Богдан Строгуш, Відділ  карантину 
рослин, Управління фітосанітарної 
безпеки ГУ Держпродспоживслужби у 
Львівській області 

15.20- 15.40 Рекомендацій експортерам: як продавати свою 
продукцію і знайти покупця на ринку ЄС 

Марк Хеллієр, Консультант ФАО 

15.40-16.10 Питання та відповіді  

16.10-16.30        Перерва на каву 

 Сесія II – Ягоди та дрібні заморожені фрукти  

16.30 – 16.45 Європейський ринок ягід та дрібних заморожених 
ягід 

Марк Хеллієр, Консультант ФАО 

16.45 – 17.00 Огляд нормативних вимог для ринку ЄС Марк Хеллієр, Консультант ФАО 

17.00 – 17.15 Рекомендації експортерам: як продавати свою 
продукцію і знайти покупця на ринку ЄС 

Марк Хеллієр, Консультант ФАО 

17:15 – 17:30 Питання та відповіді  

 Сесія III – Державна політика  

17.30 – 18.00 Рекомендації щодо політики та підтримки галузі Валерій Пятницький, Консультант ФАО 

18.00 – 18.30 Заключні питання та відповіді  
 



 
 
Спікери 
 
Консультант ФАО Марк Хєллієр, упродовж 25 
років надає допомогу урядам, організаціям з 
підтримки бізнесу та окремим компаніям в 
налагодженні експорту до Європейського 
Союзу. Виконував вивчення ринку і розробку 
маркетингової стратегії експорту для понад 
100 компаній у понад 20 різних країнах в 
широкому; був уповноваженим урядовим 
радником з експорту в рамках програми 
«Маркетингова ініціатива експорту» у Великій 
Британії. Закладав підвалини і розвивав 
експортний потенціал нових країн ЄС, та країн 
Східної Європи, зокрема литовського Агентства 
з розвитку, польського Агентства сприяння 
бізнесу, боснійського Агентства з зовнішньої 
торгівлі та інвестицій, Агентства з розвитку 
Латвії та Торгово-промислової палати України. 
Також надавав консультації урядам з ведення 
переговорів про доступ на ринок ЄС, зокрема, 
консультував уряду України в переговорах з ЄС 
про поглиблену та всебічну зону вільної 
торгівлі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Консультант ФАО Валерій Пятницький, 
Надзвичайний і повноважний посол, радник 
прем’єр-міністра України. Очолював делегацію 
України на переговорах про вступ до СОТ, 
працював заступником міністра, торговим 
представником України, урядовим 
уповноваженим з питань європейської 
інтеграції, державним секретарем з питань 
європейської інтеграції України. Був головним 
переговірником на переговорах про зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄФТА, 
Чорногорією, Канадою, Туреччиною. У цій ролі 
його найбільшим досягненням стали 
переговори про поглиблену і всебічну зону 
вільної торгівлі з ЄС, які він почав, протягом 
п’яти років проводив, як голова української 
делегації, та успішно завершив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


