ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ФОРУМ - 2021

ОБ'ЄДНАЄМО ЗУСИЛЛЯ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА!
Дата/місце проведення: 24 листопада 2021 року, «Президент Готель”, м.Київ
Організатори: «Спілка молочних підприємств України» (UA Dairy) та «Центр новітніх технологій та інновацій» (CNTI)
Теми Форуму:
- ситуація з реалізацією Національної Програми розвитку молочної галузі України;
- проблеми та перспективи розширення бази молочної сировини;
- боротьба з підробною та фальсифікованою продукцією;
- розробка концепції лобіювання державної підтримки молокопереробної галузі;
- захист довкілля – вимоги законодавства до очисних споруд та екологічної безпеки підприємств;
- сучасне виробниче устаткування та технології;
- проблеми та перспективи роботи на міжнародних ринках, імпорт-експорт продукції та сировини;
- інвестори та інвестиції в молокопереробну галузь України.

Учасники:

- керівники підрозділів та напрямків КМУ, голови та члени комітетів та підкомітетів ВРУ
- голови Асоціацій підприємств молочної галузі України;
- керівники міжнародних та іноземних профільних Об'єднань, представники ЄС;
- власники та перші особи провідних українських виробничих компаній;
- виробники та дистрибютори сучасного обладнання та технологій для молочної сфери;
- засоби масової інформації, науковці, експерти.

Основні спікери:
- Лещенко Роман Миколайович – Міністр аграрної політики та продовольства України
- Сольський Микола Тарасович – Голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики
- Магалецька Владислава Валеріївна – Голова Держпродспоживслужби України
- Пивоваров Євген Павлович – Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання та водовідведення ВРУ
- Чагаровський Вадим Петрович – Голова Спілки молочних підприємств України
- Свириденко Юлія Анатоліївна – заступник Голови Офісу Президента України
- Волошина Олена Віталіївна – керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні
- Чернявський Степан Миколайович - Заступник голови комітету аграрної політики і земельних відносин Верховної Ради
України.

Програма Форуму:
10:00 – 14:00 – ЧАСТИНА 1. Стан та перспективи розвитку молокопереробної галузі, проблеми з сировиною, захист від
дешевого імпорту, взаємодія з державними інституціями, захист довкілля – вимоги діючого законодавства.
14:45 – 17:00 – ЧАСТИНА 2. Новітні розробки та технології, пошук інвесторів, співпраця з Держпродспоживслужбою, рітейл
та ХоРеКа, обговорювання питання державної підтримки та взаємодії з державними органами.

Вартість участі: Стандарт – 5 900 грн, VIP – 11 500 грн, Бізнес — 7 500 грн
Передбачені знижки для участі тільки в 2 частині Форуму та для керівників/власників крафтових та малих підприємств
молокопереробної галузі України.

Пакети для Партнерів и Спонсорів: Партнер – 50 000 грн., Генеральний Партнер — 150 000 грн.
Контакти організаторів: (095) 577-4660, office@cnti.com.ua, www.dairyforum.com.ua
Запрошуємо Вас стати Учасником цієї найважливішої події в молочній галузі України в 2021 році!
Впевнені, що тільки об’єднавши наші зусилля ми зможемо звернути увагу державних інституцій на наші проблеми та
створити реальні конкурентні умови для розвитку української молокопереробної галузі!
З повагою,

ВАДИМ ЧАГАРОВСЬКИЙ
Голова СМПУ

ОЛЬГА КОЛЕСОВА
Директор ЦНТІ

