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ПРОГРАМА БІЗНЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СТАРИЙ VS НОВИЙ. ЧОМУ БУДІВНИЦТВО НОВОГО ЕЛЕВАТОРУ ВИГІДНІШЕ НІЖ 

РЕМОНТ І МОДЕРНІЗАЦІЯ СТАРОГО?». 

конференц зал готелю Русь,  

м. Київ, вул. Госпітальна, 4 

25 вересня 2019 року 

9:00 Реєстрація. Вітальна кава 

9:15 – 9:30 Вітальне слово: Горбачьов М.О., Міністр аграрної політики та продовольства України  

Панель №1. Потужності зберігання та переробки 

Модератор: Горбачьов М.О. 

Спікери 9:30 – 10:30 

- Олексій Грушко (ВаріантАгроБуд) «Будівництво нового чи модернізація старого – хто 

платить більше?» 

- Представник виробника обладнання «Нове оснащення елеваторів та його переваги»  

- Представник борошномельного підприємства «Власний досвід. Що варто врахувати та чого 

уникнути при будівництві борошномельного підприємства» 

- Представник елеватора «Власний досвід. Особливості будівництва нового елеватора» 

Дискусія 10:30 – 11:30 

Орієнтовні теми обговорення: 

- Кейс Агроінвестгруп. Як уникнути шахрайство на елеваторі? 

- Розумний елеватор» – комплексне IT рішення для зберігальних підприємств 

- Навіщо будувати новий елеватор, якщо є старий і дешевий 

- Безпечність зерна на старому та новому елеваторі. Порівняння впровадження системи 

HACCP на старому та новому елеваторі 

- Забезпечення якісного та кількісного контролю на старому та на новому елеваторі 

- Допомога від держави – компенсація  вартості будівництва елеватора 

- Особливості реєстрації нових елеваторних та переробних потужностей 

- Кредитування будівництва нових зберігальних та переробних потужностей 

- Страхування ризиків під час зберігання та переробки зерна 

Перерва на каву 11:30-12:00 

 



Панель №2. Логістика 

Модератор: Горбачьов М.О. 

Спікери 12:00 – 13:00 

- Андрій Рязанцев (Укрзалізниця) «Логістичні переваги для нових елеваторів у перевезенні вантажів 

залізницею» (узгоджується») 

- Валерій Ткачов «Логістична економія на нових елеваторних та переробних підприємствах» 

- Микола Горбачьов (УЗА) «Концепція географічної справедливості розташування 

зберігальних потужностей» 

Дискусія 13:00-14:00 

Орієнтовні теми обговорення: 

- Нові елеватори в логістичному ланцюгу 

- Розумна логістика – досвід впровадження власної логістичної системи» 

- Маршрутизація елеваторних потужностей 

- Яка доля немаршрутних елеваторів? 

- Допуск приватної маневрової та магістральної тяги 

- В яких регіонах побудують нові залізничні станції? 

- Де логістично буде вигідно вирощувати та зберігати зерно? 

- Як сучасні термінали сприяють усуненню затримок перевезення зерна? 

- Перспективи законодавчих логістичних змін в Україні 


