
 

09:00–10:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

1. ДИСКУСІЯ 

РИНОК ЗЕМЛІ: УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА 

 (10:00‒11:30) 

Модератор: Партнер ЮФ 

10:00–11:30 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 Олексій МУШАК, народний 

депутат України VIII 

скликання 

 Представник Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України  

 Уповноважений Президента 

України із земельних питань 

(уточнюється) 

 Представник Комітету ВРУ з 

питань аграрної та земельної 

політики  

 Микола ГОРБАЧЬОВ, 

Президент Української 

Зернової асоціації 

 Партнер ЮФ 

 Михайло РІЗАК, заступник 

генерального директора по 

взаємодії з органами влади 

ТОВ СП «НІБУЛОН»  

 Представники агрохолдингу 

 

Питання до обговорення: 

 Українська модель ринку землі — 

переваги та недоліки 

 Хто, коли та на яких умовах зможе 

купити землю сільськогосподарського 

призначення в Україні 

 Ринок землі очима великого 

агробізнесу 

 Ринок землі: можливості та ризики для 

продавців 

 Наслідки відкриття ринку землі 

 Орендні відносини: перезавантаження? 

 Як вплине ринок землі на структуру 

сільськогосподарського виробництва 

11:30–11:45 КАВА-БРЕЙК 

В 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ 

Тетяна АДАМЕНКО, начальник відділу агрометеорології Українського  

гідрометеорологічного центру 

 

Вплив аномально теплої та безсніжної зими на майбутній урожай: ризики для 

аграріїв 

2. НОВИЙ ПОГЛЯД 

SMART AGRI 

(12:15‒13:45) 

Модератор: Станіслав БОРИС, керівник проектів Практики безпеки бізнесу АО Juscutum 

12:15–12:30 
Ірина КРАВЕЦЬ, керуючий партнер 

CleverAgri 

IoT та інші сучасні технології в сільському 

господарстві 

12:30–12:45 
Представник компанії — виробника / 

продавця сільгосптехніки 

Що може сучасна сільгосптехніка та де її 

взяти: оренда — придбання — лізинг  



12:45–13:00 

Владислав СЕДИК, президент 

Фітосанітарної асоціації України 

(уточнюється) 

Агрохімія: нові можливості захисту рослин і 

підвищення врожайності  

13:00–13:15 

Сергій КОМАР, керівник 

виробничого насіннєвого комплексу 

Corteva Agriscience (ТОВ «Стасі 

Насіння») 

Посівний матеріал — досвід локалізації 

виробництва в Україні 

13:15–13:30 Партнер ЮФ Захист прав на сорти рослин і породи тварин 

13:30–13:45 ОБГОВОРЕННЯ 

13:45–14:30 ОБІД 

3. EXPERT TALKS  

ПРАВОВИЙ СУПРОВІД АГРОСЕКТОРУ 
 (14:30‒16:15) 

Модератор: Максим МАКСИМЕНКО, керівник практики земельного права та нерухомості  

ЮФ AVELLUM 

14:30–14:45 

Представник Міністерства юстиції 

України 

Практичні аспекти протидії аграрному 

рейдерству / Механізми запобігання 

зловживанням у земельних правовідносинах 

14:45–15:00 
Суддя Верховного Суду Судовий захист права власності на землю та 

інші спори в агросекторі 

15:00–15:15 

Віталій ЖАДОБІН, заступник 

голови комітету аграрного та 

земельного права НААУ 

Тема уточнюється 

15:15–15:30 

Кирило ФЕСТИК, керуючий 

партнер MITRAX, адвокат, к.ю.н. 

 

Тема уточнюється 

15:30–15:45 

Світлана ТЕТЕРЯ, керівник 

практики аграрного та земельного 

права ЮК EVERLEGAL 

Практичні аспекти захисту земельного банку    

 

15:45–16:00 

Артем ТАРАНЕНКО, голова 

правління ГО «Всеукраїнського 

об’єднання приватних виконавців 

«ФАКТ» 

Примусове виконання за аграрними 

розписками як новий інструмент захисту 

інтересів кредиторів в агросекторі 

16:00–16:15 ОБГОВОРЕННЯ 

16:15–16:45 КАВА-БРЕЙК 

4. HARDtalk 

INTERNATIONAL TRADE. COMMODITIES 

 (16:45–18:00) 

Модератор: Партнер ЮФ  

16:45–18:00 

 Представник Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства 

України  

 Особливості українського аграрного 

експорту. Структура поставок 

 Зовнішньоторговельні контракти, митний 

та експортний контроль 



 Представник Державної 

митної служби 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Орест МАТВІЙЧУК, 

головний юрисконсульт 

Чорноморського регіону 

Engelhart Commodities Trading 

Partners 

  Олена НЕРОБА, менеджер з 

розвітку бізнесу Maxigrain, 

радник УЗА 

 Особливості сертифікації продукції 

 Новели Інкотермс-2020 – про що варто 

знати бізнесу 

 Практика вирішення спорів у 

ГАФТА/ФОСФА 

18:00–18:10 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ 

18:10–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 


