ЗАПРОШЕННЯ
V НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИНОРОБНИЙ ФОРУМ
28 листопада 2019 року
(ТПП України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33)
Організатори: Торгово-промислова палата України, корпорація «Укрвинпром»
і медіагрупа «Українська правда» у партнерстві з Посольством Франції в Україні
Преміум партнер форуму: «Reikartz Hotel Group»
Генеральні партнери форуму: «Коблево», «Syngenta»
Наша мета незмінна – підтримка розвитку вітчизняної виноградно-виноробної галузі,
сприяння виробникам у просуванні на внутрішній та зовнішній ринки, популяризація бренду
«Українське вино» у світі, підвищення культури споживання українського вина та
підняття престижу професії винороба.
Ми прагнемо привернути увагу українського суспільства, уряду та представників
міжнародної спільноти до важливого національного ресурсу – українського виноробства.
Ми сповнені спільним бажанням та об’єднуємо зусилля для подальшого розвитку
національного виноробства, традиційно формуємо план дій і невпинно крокуємо назустріч
жаданому результату.
Національний виноробний форум – це:
• тематичні секції, фахові дискусії, практичні семінари та майстер-класи, дегустації;
• представлення логотипу національного бренду «Українське вино» від ДУ «Офіс з
просування експорту України»;
• нагородження кращих зразків тихих, ігристих вин і коньяків України за результатами
дегустації «закритим» способом Центральної галузевої дегустаційної комісії корпорації
«Укрвинпром»;
• презентація проєкту «Винний Гід України» від компанії Reikartz Hotel Group;
• урочисте відзначення виноробів, представлених на сторінках видання «Винний Гід
України».
Сучасний майданчик ТПП України уже вкотре забезпечить нашим виноробам
можливість обговорення актуальних проблем у галузі виноградарства і виноробства та
шляхів їх розв’язання, комунікацій із політиками, урядовцями, експертами та
представниками ЗМІ, надасть змогу зустрітися в колі колег, друзів, однодумців на святі
«Ukraine Wine Drive» за келихом чудового українського вина!
Українському вину бути!
Акредитація ЗМІ та інформаційне партнерство: тел.: (044) 584 28 36, e-mail: press@ucci.org.ua
За додатковою інформацією, звертайтеся, будь ласка, до ТПП України за тел.: (044) 583 50 68, e-mail:uol@ucci.org.ua

ПРОГРАМА
9:30–––
10:00
10:00–
10:30

28 листопада 2019 р.

Прибуття та реєстрація учасників заходу
Відкриття форуму

Геннадій Чижиков, президент ТПП України
Севгіль Мусаєва - Боровик, головний редактор
медіа-групи «Українська правда»*
Володимир Гісем, віцепрезидент корпорації
«Укрвинпром»
Сергій Стаховський, відомий тенісист, власник
винного бренду «Stakh Reserve»

Привітання учасників

Пленарна сесія
«Українські винороби і держава. Що далі?»
Конференц-зала «Колізей»
Модератор:
Дмитро Дєнков, головний редактор видання «Економічна правда»

10:30–
12:00

Теми для обговорення:
Який стан української виноробної галузі
сьогодні? Чого ми досягли за останні п'ять
років?
Як держава планує взаємодіяти з галуззю?
Що зміниться?
Які
питання
найбільше
хвилюють
виноробів сьогодні, з якими труднощами
вони стикаються та чи може держава їх
вирішити?

Дмитро Дєнков, головний редактор медіа-групи
«Економічна правда»
Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства
України
Микола Сольський, голова Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної та земельної політики
Віра Козлівська,
«Коблево»

голова Наглядової ради АТ

Сергій Верланов,
служби України

голова Державної податкової

Елен Лопес, експерт Interco (Міжнародна агенція з
економічного співробітництва регіону Нова Аквітанія)

Кава-брейк 12:00–12:30

Панельна дискусія
«Бренд «Українське вино» – популяризуємо разом!»
Конференц-зала «Колізей»
Модератор:
Володимир Кучеренко, генеральний директор Української корпорації по виноградарству і виноробній
промисловості «Укрвинпром»
12:30–
13:45

Теми для обговорення:
Стан та тенденції на світовому ринку вин,
коньяків, аналітика, прогнози.
Розширення ринків збуту виноробної
продукції. Спільні кроки.
Перспективні ринки щодо експорту.
Законодавчі зміни у сфері виробництва та
реалізації виноробної продукції.
Стан
використання
чинної нормативної
документації,
її
відповідність
міжнародному законодавству.
Запровадження географічних зазначень,
Використання вітчизняної сировини у
виробництві продукції. Захист виноградних
насаджень.
Очікування виноробів та подальші кроки у
вирішенні
актуальних
проблем
виноградно-виноробної галузі: збільшення
експорту,
просування
національного
бренду «Українське вино»; ініціатива
«Натуральні виноградні вина – харчовий
продукт»; акцизи – у відповідність до норм
ЄС; скасування
використання марки
акцизного податку для вина виноградного
столового; розробка нових ДСТУ тощо.
Обговорення пропозицій для розв’язання
зазначених проблем.

Володимир Кучеренко,
генеральний директор
Української корпорації по виноградарству і
виноробній промисловості «Укрвинпром»
Іван Чайківський, народний депутат України,
секретар Комітету з питань аграрної та земельної
політики ВРУ
Венсан Перрен (Vincent Perrin), генеральний
директор комітету Міжпрофесійної організації
шампанських вин Франції
Микола Князевич, експерт державної установи
«Офіс з просування експорту України»
Саверіо Савіо, керівник проекту ЄС «Географічні
зазначення в Україні»
Володимир Воєводін, експерт компанії «Syngenta»

Вручення нагород учасникам форуму
Організатори, партнери та почесні гості
13:45–14:15

•

Нагородження кращих зразків тихих, ігристих вин та коньяків за результатами дегустації
«закритим» способом Центральної галузевої дегустаційної комісії корпорації «Укрвинпром»
«Колізей», ТПП України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33
Кава-брейк 14:15–14:45

Панельна дискусія

«Сімейні виноноробні: проблеми, успішні практики та перспективи»
Конференц-зала «Колізей»
Модератор:
Олег Юхновський, голова аграрного комітету при ТПП України
14:45–
Теми для обговорення:
16:00
Стан імплементації законодавства щодо
спрощення процедури отримання ліцензії
для виробництва терруарних вин.
Розширення ринків збуту вин сімейними
виноробнями.
Посилення вимог до якості та безпечності
виноробної продукції.
Регіональні проекти підтримки розвитку
виноробства.
Роль органів місцевої влади у підтримці
розвитку виноробства.
Винний туризм як невід’ємна складова
просування на ринок та популяризації
українського виноробства.
Умови співпраці з рітейлом, готельноресторанним та туристичним бізнесом.
Обговорення пропозицій для розв’язання
зазначених проблем.

Роберт Горват, народний депутат України
Георгій Молчанов, власник сімейної виноробні
«Slivino Village»
Карін Паске, енолог-консультант
Сільськогосподарської палати Жіронди, консультант
з питань виноробства, інженер-агроном
Андрій Дема, операційний директор компанії
«Reikartz Hotel Group»

Презентація проєкту «Винний Гід України»
від компанії Reikartz Hotel Group
16:00–16:15 Андрій Дема, операційний директор компанії Reikartz Hotel Group
Дмитро Семків, керівник проекту «Винний Гід України»
«Колізей», ТПП України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Вручення нагород учасникам форуму
Організатори, партнери та почесні гості
16:15–18:00

•

Відзначення виноробів, представлених на сторінках видання «Винний Гід України»
«Колізей», ТПП України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

