
 

1 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ДРУГОГО АГРОФОРУМУ  

26–30 вересня, м. Київ    

 
 

15:00 – 17:00  Прибуття, зустріч та поселення учасників у готельному    

комплексі «Cosmopolite Hotel Kyiv»; 

18:00 – 20:00 Вечір знайомств. Вечеря в Баварському ресторані. 

 

 

08:00 – 09:30  Сніданок 

10:00 – 11:30  Пленарне засідання 

11:30 – 12:00  Перерва на каву 

  12:00 – 13:30 Як вийти на європейський ринок українському бізнесу  
(на прикладі Республіки Польщі: джерела регулювання іноземних інвестицій; 
договір про взаємну підтримку та захист інвестицій;  організаційно-правові 
форми здійснення господарської діяльності; види та ставки податків; 
конвенція про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та 
попередження податкових ухилень; глобальний форум про обмін податковою 
інформацією; заходи щодо антиофшоризації економіки. Лектор  - Голова 
Громадської ради при Міндоходів, голова Громадської організації 
«Асоціація податкових радників»). 

14:00 – 15:00 Обід 

15:00 – 16:30 Трансфертне ціноутворення в агропромисловому комплексі для 
платників податку на прибуток 

(особливості застосування законодавства з урахуванням останніх роз’яснень; 
порядок застосування спеціальних правил для імпорту/експорту; побудова на 
підприємстві ефективної системи контролю за дотриманням норм  
законодавства в області ТЦУ, пошук інформації для зіставних операцій тощо. 
Лектор – голова комісії з питань податкової та митної політики 
Українського національного комітету міжнародної торгової палати, 
член Громадської ради при Міндоходів, директор Школи трансфертного 
ціноутворення ) 
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15:00 – 16:30 Фіксований сільськогосподарський податок  

(зміна бази оподаткування в 2015 році; податкова звітність із фіксованого 
сільгоспподатку: особливості справляння земельного податку та орендної 
плати за землю платниками фіксованого сільгоспподатку, підстави для втрати 
права на сплату фіксованого сільгоспподатку тощо. Лектор – Спеціаліст 
Державної фіскальної служби України). 

16:30 – 18:00  Земельні правовідносини  

(оренда землі державної та комунальної власності;  поновлення договорів 
оренди; правові особливості користування землею фермерськими 
господарствами; присвоєння кадастрових номерів; переоформлення 
земельних паїв  тощо. (Лектор  представник  Юридичного департаменту 
Державного агентства земельних ресурсів України). 

18:00 – 19:00 Вечеря 

19:00 – 22:00  Культурний вечір  

Концерт у національній музичній академії імені П. І. Чайковського 

 

 
 

08:00 – 09:30  Сніданок 

10:00 – 11:30   Спеціальний режим оподаткування з податку на додану вартість 
та податку із доходів фізичних осіб 

(відповіді державних службовців на запитання сільськогосподарських 
підприємств. Лектори – керівники профільних управлінь та 
департаментів Державної фіскальної служби  України).   

11:30 – 12:00  Перерва на каву 

12:00 – 13:30  Електронне адміністрування ПДВ 

(основні принципи; необхідні умови для старту з 1 січня 2015 року; порядок 
відшкодування ПДВ; облік при імпорті ТМЦ; електронне адміністрування для 
суб'єктів спецрежиму ПДВ; податкові накладні; реєстри; податкова звітність. 
Лектор – представники Департаменту координації нормотворчої та 
методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної 
служби України ).  

14:00 – 15:00  Обід 

15:00 – 16:30  Бухоблік і вимога до стандартизації в умовах євроінтеграції 
(перспективи змін бухгалтерських стандартів, оцінка якості сільгосппродукції. 
Лектори - керівники профільних управлінь Мінфіну та Мінагро) 

16:30 – 18:00  Практичні рекомендації щодо управлінського та бухгалтерського 
обліку (з урахуванням особливостей ведення великого та малого бізнесу). 

18:00 – 19:00 Вечеря 

19:00 – 22:00  Вільний час 
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08:00 – 09:30  Сніданок 

10:00 – 11:30  Перспективи реформування спеціальних систем оподаткування 
сільськогосподарських підприємств 

(огляд існуючих законопроектів щодо реформування оподаткування                 
в сільському господарстві в рамках роботи круглих столів; можливість 
обговорення та запропонування нових форм підтримки сільгоспвиробництва 
у розрізі галузей сільського господарства та організаційно-правових форм). 

11:30 – 12:00  Перерва на каву 

12:00 – 13:30   Сесія від  «1C Україна» 

Організація та ведення обліку на сільськогосподарських 
підприємствах за допомогою рішень «1С:Бухгалтерія для с/г 
підприємств» і «1С:Бухгалтерія елеватора, млина і 
комбікормового заводу». 
(Логвинчук Тетяна, керівник регіонального представництва компанії  
«ІН-АГРО») 

Оперативний облік на сільськогосподарському підприємстві:  
7 нових інструментів для допомоги бухгалтеру! 
(Логвинчук Тетяна, керівник регіонального представництва компанії  
«ІН-АГРО») 

Ідеологія обліку сільгоспдіяльності в «1С:Управління 
сільськогосподарським підприємством для України» 
 (Луцкова Людмила Павлівна, К.е.н. Консультант з продуктів  1С:Підприємство, 
впроваджувальний центр ABBYY Україна) 

Комплексна автоматизація агрохолдингу на базі 
«1С:Підприємства»: облік і управління аграрними технологіями, 
моніторинг рухомих технічних засобів; на прикладі виконаного 
проекту. 
 (Луцкова Людмила Павлівна, К.е.н. Консультант з продуктів  1С:Підприємство, 
впроваджувальний центр ABBYY Україна) 
 

13:30 – 14:30  Обід 

14:30 – 15:30 Круглий стіл з тематики форуму 

(спілкування за інтересами, обговорення тем розглянутих на форумі) 

15:30 – 16:30  Урочисте закриття Агрофоруму 

17:00 – 20:00 Оглядова екскурсія по м. Києву 

20:00 – 21:00  Вечеря 
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08:00 – 09:30  Сніданок 

09:30 – 12:00  Виїзд учасників із готельного  комплексу «Cosmopolite Hotel Kyiv» 

 
 
 

Організатори залишають за собою право вносити зміни до програми! 
 

 

  Організатор:              Співорганізатори:                              Партнери: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


