
 
17-та Агропромислова спеціалізована виставка «АгроТехСервіс – 2018» 

13 - 15 лютого 2018 р.  
                                                      м. Запоріжжя, ВК «КОЗАК-Палац», вул. Перемоги, 70-б 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ* 
 

13 лютого  

10:00

17:30 

Робота виставки 

Місце проведення: виставковий зал 

12:00 
Офіційне відкриття спеціалізованої виставки «АгроТехСервіс – 2018» 

Місце проведення: зона урочистих заходів 

11:00

15:00 

Круглий стіл «Законодавчі зміни та новації для аграріїв «Як вести агробізнес у 2018 році»  

Місце проведення: великий конференц-зал, 2-й поверх 

Організатор: Комітет підприємців агропромислового комплексу при ТПП України 

Модератор: Олег Юхновський, голова Комітету підприємців агропромислового комплексу при ТПП України 

Реєстрація: 10:30 

Основні питання: 

 Сучасний стан та перспективи 

розвитку агропромислового 

комплексу, проблеми і шляхи їх 

вирішення; 

 Останні законодавчі ініціативи, їх 

особливості та специфіка для 

аграрного сектору країни; 

 Державна підтримка 

агропромислового комплексу; 

 Система оподаткування 

сільгоспвиробників у 2018 р. 

 Леонід Козаченко, Голова підкомітету з питань економічної і 

фінансової політики в АПК Комітету ВРУ з питань аграрної політики та 

земельних відносин, Народний депутат України; 

 Олександр Поліводський, партнер юридичної фірми «Софія»; 

 Геннадій Новіков, Голова ГС «Аграрний союз України»; 

 Олег Ніколенко, Голова Приморської районної ради, голова 

Запорізької регіональної організації Аграрної партії України; 

 Анатолій Тиховод, голова Аграрного союзу Запорізької області; 

 Валентина Проніна, податковий експерт комітету підприємців АПК 

при ТПП України; 

 Анатолій Довгань, голова Асоціації фермерів та землевласників 

Запорізької області. 

11:00

15:00 

Практикум «Сільгоспвиробникам про зміни в податковому законодавстві 2018» 

Місце проведення: малий конференц-зал, 2-й поверх 

Організатор: навчальний центр «ТПП Академія» 
Основні питання: 

 Актуальні питання нарахування ПДВ; 

 Особливості оподаткування 

сільгосптоваровиробників, які 

працюють на єдиному податку; 

 Зміни у сплаті ЄСВ за себе членами 

фермерських господарств; 

 Інші нововведення 2018 року. 

 Марія Чумасова, професійний консультант з оподаткування 

юридичних осіб; 

 Наталія Щербак, професійний консультант з питань ведення 

господарської діяльності приватних підприємців, заступник головного 

редактора з аналітики всеукраїнської газети «Приватний підприємець».  

Участь у заході платна. Реєстрація за тел.: (061) 701-72-64, 213-65-01, моб: (091) 342-66-05 

14 лютого  

10:00

17:30 

Робота виставки 

Місце проведення: виставковий зал 

10:00

15:00 

ІІ Науково-практична конференція «Садівництво та ягідництво: від проектування до врожаю» 

Місце проведення: малий конференц-зал, 2-й поверх 

Організатор: Асоціація «УКРСАДПРОМ» 

Реєстрація: 09:00 

Основні питання: 

 сучасний стан розсадництва; проектування, створення насаджень та систем зрошення; 

 сучасні технології живлення та захисту садів; сучасна техніка; технології зберігання плодів та ягід; 

 особливості надання донорської допомоги; практичні аспекти кредитування сільськогосподарських виробників; 

агрострахування багаторічних насаджень; державні програми щодо розвитку галузі.  

14:00

16:00 

Семінар «Модель часникового бізнесу, або як зробити часниковий бізнес стабільно прибутковим» 

Місце проведення: великий конференц-зал, 2-й поверх 

Організатор: ТОВ «Чистий продукт» 

Доповідач: Сергій Паращенко  

15 лютого 

10:00

15:00 

Робота виставки 

Місце проведення: виставковий зал 

10:00 

15:00 

Практикум «Побудова ефективної системи управління аграрним бізнесом» 

Місце проведення: малий конференц-зал, 2-й поверх 

Організатор: навчальний центр «ТПП Академія» 
Реєстрація: 09:30 

Доповідачі: Юлія Бистрова, спеціаліст у галузі психологічного бізнес-консалтингу; 

Ігор Лисницький, спеціаліст у галузі розвитку бізнесу, автор та засновник аграрного бізнесу AgroChellenge 
Участь у заході платна. Реєстрація за тел.: (061) 701-72-64, 213-65-01, моб: (091) 342-66-05 

Оргкомітет: (061) 213-50-26, (050) 487-59-61, expo3@cci.zp.ua, www.expo.zp.ua 

* у програмі можливі доповнення 

mailto:expo3@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/

