
 
09:30–10:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА 

1. ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА АГРОСЕКТОРУ 
Модератор: Ярослав РОМАНЧУК, керуючий партнер Юридичної групи EUCON 

 

10:00–12:00 

 Тарас ВИСОЦЬКИЙ, заступник 
міністра розвитку економіки, 
торгівлі та  сільського 
господарства України 

 Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ, 
приватний виконавець (м. Київ), 
заступник голови Асоціації 
приватних виконавців України, 
заступник голови правління ГО 
«ФАКТ» 

 Микола ГОРБАЧЬОВ, президент 
Української зернової асоціації 

 Геннадій НОВІКОВ, голова ГС 
«Аграрний союз України» 

 Григорій СИТЕНКО, керівник 
групи з юридичних питань ТОВ 
«БАСФ Т.О.В.» 

 Родіон РИБЧИНСЬКИЙ, директор 
ГО «Борошномели України» 

 Ольга КОПІЙКА, головний 
радник з юридичних питань та 
зв’язків з органами влади 
компанії «Бунге Україна», голова 
комітету з логістики European 
Business Association 

 Структура українського агросектору. 
Нереалізований (втрачений) потенціал 

 Фінансування агросектору в умовах 
запровадження ринку землі 

 Аграрні розписки як інструмент фінансування 
і забезпечення в агросекторі 

 Виконання судових рішень в аграрному 
секторі 

 Чи доступні фінансові ресурси та фінансові 
інструменти ЄС для українських аграріїв? 

 Державна підтримка агровиробників 

 Залізнична ера логістики. Чому логістика 
більше не проблема № 1 на зерновому ринку 

 Інфраструктурні проєкти — курс на 
агроекспорт 

 

12:00–12:30 КАВА-БРЕЙК 

12:30–13:00 

ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю 
 
Ведучий: Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник бізнес-омбудсмена в Україні 
 
Тарас КАЧКА, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України – торговий представник України  
 
Україна як експортер та імпортер агропродукції: в пошуках балансу 
 

2. РИНОК ЗЕМЛІ 
Модератор: Максим МАКСИМЕНКО, партнер, 

керівник практики нерухомості та інфраструктури ЮФ AVELLUM 
 



13:00–14:30 

 Анатолій МІРОШНИЧЕНКО, 
перший заступник голови 
Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та 
кадастру  

 Олена МАРТИНЮК, заступник 
директора департаменту 
приватного права Міністерства 
юстиції України 

 Іван СЛОБОДЯНИК, голова ГС 
«Всеукраїнський конгрес 
Фермерів» 

 Микола СТРИЖАК, президент 
Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України 

 Михайло РІЗАК, заступник 
генерального директора із 
взаємодії з органами влади ТОВ 
СП «НІБУЛОН»  

 Олександра ФЕДОТОВА, партнер 
ADER HABER 

 Світлана ТЕТЕРЯ, керівник 
практики аграрного та 
земельного права EVERLEGAL 

 На фінішній прямій: як Україна готується до 
відкриття ринку землі 
сільськогосподарського 

 призначення 

 Як Держгеокадастр готується до ринку 
землі 

 Питання перевірки відповідності набувача 
земельної ділянки сільськогосподарського 

 призначення вимогам, встановленим 
законодавством 

 Фермерський уклад як пріоритет у запуску 
ринку землі 

 Довірча власність і землі 
сільськогосподарського призначення: точки 
дотику 

 Алгоритм запровадження обігу земель 
сільськогоподарського призначення 

 Захист прав та інтересів орендарів землі 
 

14:30–15:15 КАВА-БРЕЙК 

15:15–15:35 

МАСТЕР-КЛАС 
Олександр РУЧКО, партнер ALEXANDROV&PARTNERS 
Цифрове майбутнє агрокомпаній 
 

3. ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ 
Модератор: Віталій ЖАДОБІН, засновник SENSUM Law Firm 

15:35–17:30 

 Юрій ЧУМАК, суддя-спікер 
судової палати для розгляду 
справ щодо земельних відносин 
та права власності Касаційного 
господарського суду у складі 
Верховного Суду 

 Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник 
бізнес-омбудсмена в Україні 

 Віктор ДУБОВИК, керівник Офісу 
протидії рейдерству Міністерства 
юстиції України 

 Михайло АПОСТОЛ, радник 
міністра внутрішніх справ 
України 

 Денис МАРЧУК, заступник 
голови ГС «Всеукраїнська 
аграрна рада» 

 Сергій ЛИСЕНКО, керуючий 
партнер GRACERS law firm 

 Ярослава ЛАГАН, старший юрист 
практики аграрного та 

 Актуальна судова практика щодо агроактивів 
(перехід права власності, спадкування, 
корпоративні спори тощо) 

 Судовий порядок оскарження реєстраційних дій 
— правові позиції ВС 

 Діяльність Ради бізнес-омбудсмена у сфері 
протидії рейдерству 

 Діяльність Антирейдерської колегії Мін’юсту 

 Заходи держави щодо протидії рейдерству в 
агросфері 

 Захист власника агропідприємства у 
кримінальних справах 

 Проблеми управління агроактивами: практичні 
кейси 

 Ефективний захист власності як ключове питання 
залучення інвестицій в Україну 

 



земельного права ADER HABER 

 Лілія ТІМАКІНА, директор з 
юридичних питань 
агропромхолдингу «Астарта-
Київ» 

17:30–18:00 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ 

 


