Семінар 4
«Організація виробництва і збуту органічних ягід в транскордонних районах
Україна і Білорусі» 17-18 жовтня 2018 року
ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Місце проведення: м. Рівне, готельно-ресторанний комплекс «Софія»
ДЕНЬ 1
9:30 – 10:00 – реєстрація учасників. Кава-брейк
10:00 – 10:15 Вітальне слово від організаторів. Представлення учасників. Інформація про
навчальні тренінги у комп’ютерному класі НУВГП
10:15 – 10:40 Модуль
1
«Інноваційні Петро Скрипчук, д.е.н., професор, директор
консультаційно-освітнього
положення
і
технології Регіонального
центру
(РКОЦ)
у
м.
Рівне
переробки ягідних культур»
10:40 – 11:20 Модуль 2 «Кооперація в громадах, Йосип Книжицький, голова правління СОК
та досвід роботи з великими "Лосятинське молочне джерело"
переробними підприємствами
галузі ягідівництва»

у

Юрій Яцинин, директор ТзОВ «СВ-Холод
Захід Плюс»
Василь Мартинчук Голова правління ТДВ
«Рівнехолод»
Дарина
Захарова,
к.е.н.,
науковий
співробітник Регіонального консультаційноосвітнього центру (РКОЦ) у м. Рівне
12:10-12:30 Модуль 5 «Ринки органічної Ірина Зборіна, к.е.н., науковий співробітник
консультаційно-освітнього
продукції в Республіці Білорусь» Регіонального
центру (РКОЦ) у м. Пінськ
12:50
Колективне фото
13:00 – 14:00 – обід
14:00-14:20 Модуль 7 «Досвід збуту ягід і
Олександр Лабун, директор фірми Fruktona
фруктів фірми Fruktona»
14:20 – 14:40 Модуль 8 «Експорт органічних Галина Шпак, к.е.н., науковий співробітник
Регіонального
консультаційно-освітнього
ягід»
центру (РКОЦ) у м. Рівне
14:40-15:00 Модуль 9 «Інтернет-технології Анастасія Щербакова, к.е.н., науковий
співробітник Регіонального консультаційнодля бізнесу і продажу ягід»
освітнього центру (РКОЦ) у м. Рівне
15:00-15:20 Модуль 10 «Фактори успішної
Олена Клочко, директор магазину
реалізації органічної продукції»
15:20 – 15:50 Виступи практиків, дискусія
15:50-16:10 Підведення підсумків
11:20 – 11:50 Модуль
3
«Технології
заморожування ягід»
11:50-12:10 Модуль
4
«Досвід
заморожування ягід»
12:30 – 12:50 Модуль 6 «Особливості реалізації
органічної продукції»

ДЕНЬ 2

8:30

Відвідування СОК "Лосятинське молочне джерело" із вивчення досвіду
заморожування ягід с. Лосятин, Кременецького району Тернопільської області. (19. 10.
2018 Участь у регіональній конференції «Агро Рівне» (10.00 – 12.00 пленарне
засідання, 13.00 – 15.00 секція «Органічне виробництво», м. Рівне, НУВГП,
«Відкритий простір»))
*У програмі можливі зміни та доповнення

