Центр підтримки бізнесу м. Кропивницький

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ТА СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ
ОБ’ЄДНАНЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ»

Програма конференції (попередня)
22 вересня 2017р.,
Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата,
м. Кропивницький
09:-0010:00

Реєстрація. Вітальна кава.

10:0011:00

Вступне
слово

Модератор: Марія Бугайова
1.Мілана Алимова, представник Центру підтримки
бізнесу м. Кропивницький.
2.Андрій Коломійцев, заступник голови обласної
державної адміністрації .
3. Людмила Войналович, представник Європейського
банку реконструкції та розвитку
- Ініціатива EU4Business
- Інструменти ЄБРР для розвитку МСБ.

Ця програма реалізується ЄБРР і фінансується в рамках
ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business охоплює всю підтримку ЄС для малих і
середніх підприємств в регіоні Східного партнерства, що об'єднує
ЄС, його держав-членів і шість країн-партнерів: Вірменію,
Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Більш
детальна інформація на www.eu4business.eu

Центр підтримки бізнесу м. Кропивницький

11:0011:45

«Концепція
розвитку
фермерських
господарств
та
сільськогосподарських кооперативів на 2018-2020рр.».
Світлана
Павленко,
Міністерство
аграрної
політики
та
продовольства України,
заступник директора департаменту – начальник відділу розвитку
фермерства та приватного сектору на селі.

11:4512:30

«Перспективні напрямки кооперації – практичний досвід» .
Олександр
Буюклі,
керівник
Першого
українського
сільськогосподарського кооперативу.

12:3013:30

Обід

13:3014:30

«Актуальні питання земельних відносин при об’єднанні
фермерських господарств».
Віктор Кобилянський, голова Комітету з земельного та аграрного
права ААУ, директор центру земельного права.

14:3015:00

Кава та спілкування

15:0016:30

«Бути чи не бути ринку землі в Україні. Як рухатиметься земельна
реформа»,
«Перспективи боротьби з земельним рейдерством».
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради.

16:3017:30

Канадський кооперативний зерновий проект /Ukraine Grain
Cooperatives Project.
(Інформація щодо експерта уточнюється).

Ця програма реалізується ЄБРР і фінансується в рамках
ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business охоплює всю підтримку ЄС для малих і
середніх підприємств в регіоні Східного партнерства, що об'єднує
ЄС, його держав-членів і шість країн-партнерів: Вірменію,
Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Більш
детальна інформація на www.eu4business.eu

Центр підтримки бізнесу м. Кропивницький

17:3018:00

Дискусія. Відповіді на запитання.

Ця програма реалізується ЄБРР і фінансується в рамках
ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business охоплює всю підтримку ЄС для малих і
середніх підприємств в регіоні Східного партнерства, що об'єднує
ЄС, його держав-членів і шість країн-партнерів: Вірменію,
Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Більш
детальна інформація на www.eu4business.eu

