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Агроенергетичні трансформації агросектору (англійською нижче) 
 
23 березня 2023 року відбудеться третя конференція циклу «Бізнес-трансформації на агроринку», що ще більше 
розширює можливості агропереробки для українських агрокомпаній. 
 
Конференція об’єднує три модулі: Біоенергетичні рішення в агро, Енергетична незалежність агрокомпаній та 
Фінансування агроенергетичних ініціатив, на яких будуть представлені кейси агрокомпаній з реалізації проектів з 
будівництва біогазових заводів, забезпечення енергією своїх підприємств, а також рішення з ВДЕ та 
фінансування. 
 
Детальніше про спікерів і програму конференції можна дізнатись за посиланням https://agrochange.info/.  
 
Спікери конференції – топ-менеджери компаній, що збудували та будують найбільші біогазові заводи МХП Еко 

Енерджи, Органік-Д, VITAGRO, Gals Agro, великі агрокомпанії, що використовують різноманітні рішення для 

енергонезалежності своїх підприємств HarvEast, ТАС Агро, HD-group, постачальники рішень для 

агроенергонезалежності Atmosfera, Bosch, ESSA TECHNOPARK та найбільші фінансуючі організації сектору: IFC, 

ЄБРР та КредіАгріколь.  

На захід запрошено агрокомпанії та агропідприємців, компанії харчової промисловості та майбутніх інвесторів у 

агроенергетичний сектор. 

Для більш детальної інформації звертайтеся до організаторів заходу: Hard Skills vs@hardskills.pro 
 
 
 
Agro-energy transformations of the agricultural sector 

On March 23, 2023, the third conference of the cycle "Business transformations on the agricultural market" will be 

held, which will further expand the possibilities of agro-processing for Ukrainian agricultural companies. 

The conference combines three modules: Bioenergy solutions in agriculture, Energy independence of agricultural 

companies and Financing of agro-energy initiatives, which will present cases of agricultural companies implementing 

projects for the construction of biogas plants, providing energy to their enterprises, as well as renewable energy 

solutions and financing. 

You can get more about the speakers and the conference program at the link https://agrochange.info/.  

Speakers of the conference are top managers of companies that built and are building the largest biogas plants: MHP 

Eco Energy, Organic-D, VITAGRO, Gals Agro, large agricultural companies that use various solutions for the energy 

independence of their enterprises: HarvEast, TAS Agro, HD-group, solution providers for agro-energy independence: 

Atmosfera, Bosch, ESSA TECHNOPARK and the largest financing organizations of the sector: IFC, EBRD and Credit 

Agricole. 

Agricultural companies and agro-entrepreneurs, food industry companies and future investors in the agro-energy sector 

are invited to the event. 

For more detailed information, please contact the event organizers: Hard Skills vs@hardskills.pro  
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