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09:00 – 09:30

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. ВІТАЛЬНА КАВА

09:30 – 09:40

ВІТАЛЬНА ПРОМОВА

09:40 – 11:00

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ЯК ПОБУДУВАТИ ЕФЕКТИВНИЙ ТА ПРИБУТКОВИЙ АГРОБІЗНЕС. ЩО СТАЛО ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ АГРАРНИХ
ЛІДЕРІВ СЬОГОДЕННЯ»
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Труднощі у побудові агробізнесу та способи їх подолання.
2. Як побудувати ефективну команду та роль людського фактору.
3. Чи застосування інновацій є неодмінною запорукою успіху.
4. Залучати чи не залучати стороннє фінансування.
5. Прийоми, які використовують всі агрокомпанії для досягнення
ефективності.
6. Що робити у кризових ситуаціях.
7. Успіх іноземців на ниві українського бізнесу – чому у них виходить.
8. Аграрна діяльність по-за стандартом – чи варто іти в нішу.
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ
ТАРАС ВИСОЦЬКИЙ
ПЕТРО МЕЛЬНИК
ЛІЛІЯ ТІМАКІНА

Генеральний директор Українського клубу аграрного
бізнесу
Виконавчий директор національної агропромислової
групи Agricom Group
Директор з юридичних питань агропромхолдингу
АСТАРТА-КИЇВ

СВІТЛАНА ОМЕЛЬЧЕНКО Фінансовий директор агрохолдингу Agromino
ЕНДРЮ КІНСЕЛ

Керуючий партнер компанії Kinsel & Co. Consulting
(промислове вирощування коноплі)

ДІТРІХ ТРАЙС

Генеральний директор ПАТ «УІФК-АГРО», консультант
бізнесменів аграрної сфери

РОЗІГРАШ ПРИЄМНОГО ПОДАРУНКУ ВІД ПАРТНЕРА ФОРУМУ.

11:00 – 11:30

КАВА-БРЕЙК

11:30 – 13:00

СЕСІЯ 1
НАЙГОСТРІШІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АГРОБІЗНЕСУ
1. Проблемні питання орендних відносин та способи їх вирішення:
• Питання реєстрації права оренди та змін до прав оренди, питання
«подвійної оренди». Проблемні питання ДЗК.
• Ефективний захист права оренди земельних ділянок.
Стратегія дій проти недобросовісних конкурентів.
• Судова практика із земельних питань (цікаве та нове).
• Як правильно припинити земельні відносини після того, як поля
засіяні. Захист прав на незібраний врожай.
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2. Проблеми міни земельних ділянок:
• Міна однієї ділянки на іншу.
• Пакетна міна – одних ділянок на інші.
• Судові перспективи та непрохідні місця.
3. Альтернатива договорам оренди у роботі з земельним банком – як
обробляти землю, яку не можна отримати:
• Емфітевзис
• Сервітут
• Суперфіцій в агропрактиці – що можна будувати на с/г землі
• Право постійного користування землею
• Договори про спільні обробіток та діяльність
• Робота на землі без зареєстрованих прав на неї
4. Як вибудувати ефективну систему взаємовідносин з пайовиками.
Питання збереження існуючого земельного банку та його розширення
в аспекті існуючої конкуренції:
• Неоформлена, недооформлена та відумерла спадщина – що
робити підприємцю у кожній ситуації.
• Як оформити відносини зі спадкоємцями землі, які ще не оформили документи на землю.
• Що робити, коли пайовики не хочуть укладати/продовжувати/розривати договір оренди.
5. ПДВ при експортних операціях в агробізнесі.
СЕМЕН ХАНІН

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії AMBER

6. Трансфертне ціноутворення – як подолати даний виклик.
РОЗІГРАШ ПРИЄМНОГО ПОДАРУНКУ ВІД ПАРТНЕРА ФОРУМУ.

13:00 – 14:00

ОБІД. ТВОРЧІ АКТИВНОСТІ ГОСТЕЙ

14:00 – 15:30

СЕСІЯ 2
ЗАХИСТ В АГРОБІЗНЕСІ – ЯК СКЛАДНУ СИТУАЦІЮ ОБЕРНУТИ НА
МОЖЛИВІСТЬ
1. Податкові перевірки – як до них бути готовими та боротися з небажаними результатами.
2. Що робити, якщо бізнесом зацікавилася прокуратура. Ризики
кримінальної відповідальності – як не потрапити у небажану ситуацію.
3. Захист прав аграрія через суд – як вигідно використати судові можливості.
4. Способи протидії шахрайству на агропідприємстві – базові системи, з
якими потрібно попрацювати для максимального попередження
відтоку коштів та інших матеріальних активів.
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5. Антирейдерство – робота на випередження.
ІГОР МЕЛЬНИК

Керуючий партнер адвокатського об’єднання IMG
Partners, адвокат

6. Організація фізичної охорони в агробізнесі: як це зробити правильно,
можливість застосування сили для захисту від порушення прав та
можливі наслідки.
РОЗІГРАШ ПРИЄМНОГО ПОДАРУНКУ ВІД ПАРТНЕРА ФОРУМУ.

15:30 – 16:00

КАВА-БРЕЙК

16:00 – 17:30

СЕСІЯ 3
РОЗВИТОК ТА РОЗШИРЕННЯ АГРОБІЗНЕСУ – ЯК ВИКОРИСТАТИ
НАЙЛІПШІ МОЖЛИВОСТІ ТА НЕ ПОВТОРИТИ ПОМИЛКИ КОЛЕГ
1. Вихід на міжнародні ринки – практичні аспекти роботи з іноземними
партнерами, продажу товарів за кордон та вирішення конфліктних
ситуацій.
2. Залучення фінансування – за які кошти можна стати успішнішим та як
примусити інвестора зацікавитися вашим бізнесом:
• Особливості залучення фінансування ЄБРР та МФК
• Отримання коштів від приватних інвесторів
• Банківські програми – чи варто шукати вигоди
• Чи брати партнера в бізнес
3. Питання підвищення економічної ефективності.
4. Діалог з реальним інвестором: можливості та перспективи.
ІННА МЄТЄЛЄВА

Директор в Україні британської інвест-групи
Charterhouse Corporate Partners

5. Використання технічних, ІТ, організаційних інновацій в агробізнесі. Як
інновації сприяють глобальній економії на прикладі діяльності реальних підприємств.
6. Програми державної підтримки аграріїв у 2018 році – як використати
свій шанс.
РОЗІГРАШ ПРИЄМНОГО ПОДАРУНКУ ВІД ПАРТНЕРА ФОРУМУ.

17:30 – 18:00

НЕТВОРКІНГ. КАВА
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