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Торгова платформа 
 «Ніші. Технології. Інвестиції»   

28 жовтня 2020  
11.00-11:20 Реєстрація учасників. Вітальна кава Адреса: м. Київ, МВЦ, відкрита конференц-

зала, пав. 3, вхід 3А 
11:20-11:30 Вітальне слово та вступна презентація oрганізатора конференції Катерини Звєрєвої, 

засновниці Sapienza.media, міжнародного консультанта ФАО, директорки з розвитку 
Української плодоовочевої асоціації  

Блок 1. Ніші. Local food та смак України 
Модератори –  Катерина Звєрєва,  директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації 

11:30-11:45 Дмитро Кушнір, співвласник бренду 
«Медові брати» 

Нова філософія споживання меду: як 
перетворити нішевий напрямок у медовий 
бізнес 

11:45-12:00 Ірина Дем’янюк, Президент Асоціації 
козівників України 

Вишукані сирні традиції України 

12:00-12:15 Сергій Паращенко, директор ТОВ «Чистий 
продукт» 

Особливості та реалії часникового бізнесу 
2020 

12:15-12:35 Кава-брейк 

Блок 2. Технології українського виробництва 
Модератор – Тарас Баштанник, Президент Української плодоовочевої асоціації 

12:35 - 12:50 Олександр Ярошенко, 
експерт технологій відповідального 
землеробства технологічної компанії Mzuri 

Перехід до відповідального землеробства як 
відповідь на виклики часу: технологія «Стріп-
тілл» в умовах світової зміни клімату 

12:50-13:05 Богдан Кобринський, технічний директор та 
співвласник НВП «Індуктор» 

Новітні технології вирощування та переробки 
топінамбура 

13:05-13:20 Ярослав Бардін, директор ТОВ НВТ 
«Укрсорго» 

Сорго – біоенергетична культура 

13:20-13:35 Михайло Корилкевич, Президент 
Української кооперативної федерації 

Проєкт створення сімейних молочних ферм: 
відродження молочної галузі та 
підприємництва на селі 

13:35 – 13:45 Розіграш пропозицій від агромедіа-агенції SAPIENZA та Всеукраїнської асоціації 
виробників амаранту 

Блок 3. Як запустити нішевий бізнес та ефективно вийти з продукцією на ринки 
Модератор – Ольга Трофімцева,  в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019) 

13:45-14:00 Ольга Трофімцева, експерт з зовнішніх 
ринків, в.о. міністра аграрної політики та 
продовольства України (2019) 

Крафтове, локальне та нішеве виробництво 
продуктів: можливість для сімейних і малих 
фермерів 

14:00-14:15 Олександр Дуда, голова Асоціації 
виробників амаранту та амарантової 
продукції. 

Технології вирощування та переробки 
амаранту 

14:15 – 14:30 Юлія Кушнір, шеф-повар, виробник копченої 
продукції 

Крафтова продукція vs HoReCa. Як в Україні 
поєднати авторське виробництво з ринками 
масового збуту? 

14:30-14:45 Панельна дискусія виробників нішевої 
продукції з приводу держпідтримки 

Державна підтримка виробників нішевої 
продукції 

14:45-15:00 Заключне слово організатора 

 


