
Форум «AgroPro:
Сила в кооперації»

31 жовтня

Реєстрація учасників, вітальна кава

Вітальні виступи:
 - Володимир Тарасенко, заступник голови Запорізької ОДА
 - Андрій Куц, віце-президент Запорізької ТПП, ЦІПБ м. Запоріжжя 

Блок 1: Сучасні тенденції кооперації в агросекторі 
Модератор:  Олег Юхновський, голова Комітету  АПК при Торгово-промисловій палаті України

Державна підтримка агросектору в Україні
Представник Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Перспективи вдосконалення земельного законодавства. Роль кооперативів
Олександр Поліводський, юридична фірма «Софія»

Сільськогосподарська кооперація: виклики сьогодення та чи є на них відповіді?
Роман Корінець, член президії Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, 
заступник голови Комітету підприємців АПК при ТППУ, кандидат економічних наук

Гострі питання оподаткування сільськогосподарських кооперативів
Ельвіра Ткачова, головний редактор журналу «Proagro»

Чи потрібно малим і середнім підприємствам брати участь у міжнародних виставкових заходах: практичний 
досвід виробників Запорізької області
Альона Коломойцева, національний менеджер проекту Міжнародного Торгового Центру (ITC) «Сприяння виходу 
малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої 
вартості»

Співдоповідачі: Олена Заславська, ФОП Ольшанський; Олександр Орєхін, ФГ «Деметралєкс»; Вікторія Глинська, 
ТОВ «Агро-поставка»

Кооператив як інструмент розвитку сільських спільнот 
Наталія Антипенко, Голова Жовтневої сільської ради

Перерва на обід

Блок 2:  Створення сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу. Загальні умови
Модератор:  Дмитро Ніколаєв, менеджер Українського Проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, Канада

ЗЕД-контракти та нові умови поставок відповідно до правил Інкотермс-2020
Микола Ларін,  експерт в галузі міжнародної торгівлі, голова ради Асоціації експортерів і імпортерів України

Кластер - нова форма в розвитку сучасної кооперації
Ігор Бжезицький, президент  Міжнародного, міжрегіонального,
промислового кластеру Херсонської області "Eastern Food Technologies Plus"

Кооперація аграріїв в умовах законодавчих змін щодо ринку землі
Володимир Надикто, д.т.н., ДГАТУ, м.Мелітополь
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ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Кооперація: стратегія розвитку
Дмитро Ніколаєв, менеджер Українського Проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, Канада

Розвиток кооперації при виробництві та реалізації продукції МСБ
Надія Компанієць, голова Громадської організації «Рада жінок-фермерів» в Запорізькій області

Співдоповідач: Станіслав Глущенко, «Рада жінок-фермерів»

Маленькі історії великих здобутків. Кооперація – шанс для розвитку села
Леонід Верещага, директор ТОВ «СПП Лана»

Співдоповідач: Олексій Верещага,  ТОВ «СПП Лана»

Для того, щоб кооперуватися, потрібно ідейно об’єднатися
Владислав Сергієнко, голова с/г обслуговуючого кооперативу «Дніпро»

Досвід дорадчої служби по створенню та підтримці маркетингових груп і кооперативів в Запорізькій області
Геннадій Подшивалов, директор ЗІКЦ «Агро-Таврія», партнер Українського Проекту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва, Канада

10 причин, чому кооперативи круті
Роман Безус, д.е.н., тренер із фінансової грамотності кооперативів Дніпропетровської обласної громадської 
організації "Сільськогосподарська консультаційна служба"

Блок 3:    Ефективні методи спільного використання новітніх технологічних засобів ведення 
сільського господарства
Модератор:  Вадим Остапенко, провідний консультант компанії SmartFarming

Аналіз якості проведення операцій та автоматичне оцифрування проблем
Вадим Остапенко, провідний консультант компанії SmartFarming  

Електронна карта полів. Обмір полів з точністю 20 см. Практичний кейс на 80 тис. га
Юрій Білобловський, консультант компанії SmartFarming  

Впровадження інновацій в агро. QRSmarty - переможець українського агроакселератору
Олена Филипенко, Co-founder QRSmarty

Системний підхід у боротьбі з крадіжками дизельного палива на агровиробництві
Микола Пилипенко, консультант з GPS-моніторингу і контролю палива, компанія SmartFarming

Підведення підсумків

Реєстрація учасників, від’їзд на ТОВ «СПП «Лана»
(Запорізька обл., Михайлівський р-н, с. Родюче, вул. Генкина, 30)

Проведення практичного семінару-тренінгу: «Як створити «правильний»
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив» 

Підведення підсумків

Від’їзд до Запоріжжя
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Державна підтримка агросектору в Україні
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Перспективи вдосконалення земельного законодавства. Роль кооперативів
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заступник голови Комітету підприємців АПК при ТППУ, кандидат економічних наук
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