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

10:00–10:30 
СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ 
Роман ЛЕЩЕНКО, міністр аграрної політики і продовольства України 
Державна політика в агросфері 

1. ФІНАНСУВАННЯ АГРОСЕКТОРУ 
Модератор: Партнер ЮФ 

10:30–11:45 

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

 Петро ЮРЧИШИН, голова 
підкомітету з питань харчової 
промисловості та торгівлі 
агропромисловими товарами  
Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та 
земельної політики 

 Ярослав РОМАНЧУК, керуючий 
партнер Юридичної групи 
EUCON 

 Представник банку 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ 

 Структура українського агросектору. 
Нереалізований (втрачений) потенціал 

 Правовий та економічний бекграунд 
інвестування в розвиток сільського 
господарства в Україні 

 Можливості залучення фінансування 
великими агрохолдингами. Міжнародні 
ринки капіталу 

 Можливості залучення фінансування 
фермерськими господарствами. Пропозиції 
українських банків 

 Державна підтримка агровиробників 

 Захист інтересів фермерів у кредитних 
відносинах 

11:45–12:00 КАВА-БРЕЙК 

12:00–12:30 

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

2. АГРОЛОГІСТИКА ТА ІНФРАСТРУКТУРА 
Модератор: Партнер ЮФ 

12:30–13:45 

 Микола ГОРБАЧЬОВ, президент 
Української зернової асоціації 

 Родіон РИБЧИНСЬКИЙ, директор 
ГО «Борошномели України» 

 Ольга КОПІЙКА, головний радник 
з юридичних питань і зв’язків із 
державними органами компанії 
«Бунге Україна» 

 Представник бізнесу 

 Партнер ЮФ 

 Логістичні можливості та виклики для 
України: транспортування, зберігання та 
перевалка, переробка 

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

 Концесії та інфраструктурні проєкти — курс 
на агроекспорт 

 Україна як виробник агрохімії та насіннєвого 
матеріалу 



 Партнер ЮФ 

13:45–14:30 ОБІД 

14:30–15:00 
МАЙСТЕР-КЛАС 
Цифрові технології для аграріїв 

3. РИНОК ЗЕМЛІ 
Модератор: Максим МАКСИМЕНКО, партнер, 

голова практики нерухомості та інфраструктури ЮФ AVELLUM 

15:00–16:15 

 Представник Держгеокадастру 

 Народний депутат України 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Олег ШЕВЦОВ, керуючий радник 
ALEXANDROV&PARTNERS 

 Світлана ТЕТЕРЯ, керівник 
практики аграрного та 
земельного права ЮК EVERLEGAL 

 На фінішній прямій: як Україна готується до 
відкриття ринку землі с/г призначення 

 Модернізація Держгеокадастру 

 Оцінка земельних паїв та ціноутворення  

 Класичний трикутник в агробізнесі: орендар 
— пайщик — конкурент 

 Захист прав та інтересів орендарів землі 
 

16:15–16:45 КАВА-БРЕЙК 

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

16:45–18:00 

 Суддя Верховного Суду 

 Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник 
бізнес-омбудсмена України 

 Віктор ДУБОВИК, керівник Офісу 
протидії рейдерству Міністерства 
юстиції України 

 Денис МАРЧУК, заступник голови 
ГС «Всеукраїнська аграрна рада» 

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

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 
 

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

 Практичні кейси протидії земельному 
рейдерству в агросфері 

 Діяльність Антирейдерської колегії 
Мінʼюсту 

 Судовий порядок оскарження 
реєстраційних дій — правові позиції ВС 

 Як захистити врожай — поради юриста 

 Ефективний захист власності як ключове 
питання залучення інвестицій в Україну 

 Захист інтересів постачальників в 
арбітражах GAFTA та FOSFA 

18:00–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 


