
 

 

 

 

 

 

Програма 
 

Вступна сесія (90 хв) 
 

Теми для обговорення:  

 поточний стан економіки України та прогнози розвитку 

 сприяння стійкості інвестиційного ринку (участь приватного сектора у 

відновленні країни, страхування приватних інвестицій, комбіноване 

фінансування,  регуляторна політика, державна підтримка) 

 погляд інвестора щодо його ролі й участі у відновленні країни 

Спікери: 
Ростислав Шурма, Заступник Керівника Офісу Президента України 
Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України 
Джон Дентон, Генеральний секретар Міжнародної торговельної палати 
 
 

І. Агропереробка та продукти харчування (75 хв) 

 

До початку повномасштабної збройної агресії росії проти України у сільському 

господарстві працювало майже 20% зайнятого населення, а частка сектору у ВВП 

України складала 11%. Стабільний аграрний сектор України є вкрай важливим для 

підтримки продовольчої безпеки у всьому світі. У 2021 році країна займала п’яте місце 

серед світових експортерів пшениці, четверте – кукурудзи та третє – ріпаку.  

 

Збройна агресія вказала на найбільш вразливу точку аграрного сектору України – 

недиверсифікованість логістики. Загалом, понад 70% всіх експортних українських 

вантажів відбувалися через морські порти. Їх блокування вплинуло на дохід 

вітчизняних сільгоспвиробників, експортні надходження країни та ціни на 

продовольчих ринках у світі. 

 

Одним із рішень цієї проблеми є переробка сировини на території України. Саме тому 

на заході будуть представлені проекти в таких сферах як зернова агропереробка, 

виробництво товарів м’ясо-молочного комплексу, виробництво продуктів переробки 

кукурудзи. 
 

 

Дата: 29 вересня 2022 р 



Презентація секторального дослідження та інвестиційних проєктів: 

 зернова агропереробка 

 продовольчі товари м’ясо-молочного комплексу 

 засоби захисту та розвитку продукції аграрного виробництва, сертифікація 

продукції 

Спікери: 

Євгеній Садовий, Директор з переробки продуктів сільськогосподарського 

виробництва, «Астарта-Київ» 

 

Сергій Кролевець, Засновник та власник, Група компаній Ерідон  

Завод з переробки лізину – презентація проєкту 

Проєкт спрямований на створення унікального біотехнологічного підприємства, що 

не має аналогів в Україні. Підприємство буде зосереджене на виробництві кормових 

добавок, глютену, крохмалю тощо. Проєкт передбачає створення 450 робочих місць у 

Київській області. Загальний обсяг інвестицій – $128 млн. 

Забійний завод – презентація проєкту 

Передбачається вертикально інтегрована бізнес-модель та будівництво сучасного 

високотехнологічного забійного заводу в Україні, який забезпечуватиме мармурове 

м’ясо для експорту. Загальний обсяг інвестицій – $ 44 млн. 

 

Борис Шестопалов, Cпівзасновник, U PARKS, співвласник, HD-group, засновник GFS 

GROUP 

Агропереробний індустріальний парк – презентація проєкту 

Створення унікального центру передових технологій у сфері агрохарчової 

промисловості. Проєкт передбачає створення 3+ спеціалізованих індустріальних 

технопарків, оснащених виробничо-технологічним обладнанням поблизу Львова, 

Івано-Франківська та Вінниці. Загальний обсяг інвестицій – $300 – 1000 млн. 

 

ІІ. Транспорт і логістика (75 хв) 

 

Розвинена логістична і транспортна система визначає рівень економічного розвитку 

країни. Не зважаючи на труднощі, з якими зіткнувся транспортно-логістичний сектор 

України через повномасштабне вторгнення росії, в липні 2022 року ЄС включив 

українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі. Це дозволить 

розвивати мультимодальні перевезення, зменшити логістичні витрати, а також 

сприятиме залученню європейських інвестицій для модернізації сектору.  Для 

ефективної роботи логістично-транспортної системи України надважливою є 

розбудова системи інноваційних логістичних центрів, проекти яких будуть представлені 

на заході. 

 

 



Презентація секторального дослідження та інвестиційних проєктів: 

 відновлення логістичних потужностей для забезпечення потреб торгівлі та 
виробництва 

 розбудова логістичних хабів біля кордонів та великих аеропортів 
 автоматизація в логістичній галузі 
 розвиток сухопутного логістичного партнерства з країнами ЄС 
 видобування літію 

 

Спікери: 

д-р Андрій Длігач, CEO, Advanter Group, співзасновник, Центр економічного 

відновлення України 

Логістичні хаби – презентація проєкту 

Проєкт передбачає будівництво 700 000 м2 складських комплексів класу А, 

оснащених новим технологічним обладнанням поблизу Києва, Львова, Дніпра та 

Одеси. Проєкт допоможе подолати брак якісних складів в Україні, спричинений 

війною. Загальний обсяг інвестицій – $450 млн. 

 

Лариса Мельничук, Менеджер з розвитку бізнесу, Zammler Ukraine 

Логістичний комплекс класу А – презентація проєкту 

Одна з топ 5 логістичних компаній України та перший український 3PL-оператор, який 

надає повний спектр логістичних послуг для всіх видів перевезень. Компанія 

представляє проєкт логістичного комплексу класу А, спрямованого на відновлення 

логістики в Україні та перехід до 4PL протягом наступних 5–10 років. Загальний обсяг 

інвестицій – $34 млн. 

 

Михайло Жернов, Невиконавчий директор, European Lithium Public Company 

Виробництво літієвих батарей – презентація проєкту 

Компанія поділиться своїми дослідженнями та техніко-економічним обґрунтуванням, 

які має враховувати український літієвий проєкт для готовності до великих 

інвестицій. 

 

ІІІ. Виробництво будматеріалів (75 хв) 

 

Внаслідок вторгнення росії станом на серпень  2022 року сума прямих збитків 

інфраструктури України становить $113.5 млрд. Пошкоджено та зруйновано понад 130 

тис. житлових будинків, 511 адміністративних будівель, 311 мостів. 

Повоєнна відбудова України істотно збільшить попит на  будівельні матеріали. 

Враховуючи потреби у відбудові інфраструктури та наявну проблему 

енергоефективності житлового фонду України, обговорення перспектив залучення 

нових інвестицій у виробництво будівельних матеріалів на форумі є як ніколи 



актуальною. Загалом, після перемоги України  будівельна галузь та виробництво 

будівельних матеріалів можуть стати драйверами економічного зростання України. 

Презентація секторального дослідження та інвестиційних проєктів: 

 відбудова України вітчизняними матеріалами 

 сучасні технології у виробництві будматеріалів 

 

Спікер: 

Майк Стенсон, Керівник відділу інновацій, Kingspan Group 

Технологічний хаб будівельних матеріалів – презентація проєкту 

Компанія Kingspan займається виробництвом ізоляційних будівельних матеріалів і 

розробкою енергоефективних будівельних рішень. Вийшла з ринку росії та планує 

будівництво технологічного хабу будівельних матеріалів в Україні. Хаб буде 

побудований протягом наступних п’яти років і створить понад 600 нових робочих 

місць. Загальний обсяг інвестицій – € 200 млн. 

 

IV. Осінь 2022: топ-5 можливостей приватизації 

З вересня 2022 року в Україні відновилася мала приватизація – приватизація об’єктів з 

вартістю активів до 250 млн грн (за спрощеними процедурами на виконання стратегії 

економічної відбудови країни). Основною перевагою приватизації є підвищення 

ефективності управління об’єктом внаслідок переходу до приватного власника. Мета 

малої приватизації – залучення підприємця, який може швидко відновити або 

модернізувати виробництво, зокрема експортно орієнтоване, створити нові робочі 

місця та налагодити ефективну операційну діяльність. 

Спікер: 

Ольга Батова, Перший заступник голови, Фонд державного майна України 

 


