
 

ВГО «ФУМІГАЦІЙНА АСОЦІАЦІЯ» 

за підтримки Державної служби України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва, 

Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, 

ВГО “Українська аграрна конфедерація” 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРЕНІНГ-ФОРУМ 
 

НОВІ РЕГУЛЯТОРНІ РЕАЛІЇ РОБОТИ БІЗНЕСУ 
 

Програма. День 1 

Місце та час проведення: 30.09.2014 р., 9.30-17.00 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, конференц-зал, 6 поверх 

9.00-09.30 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

09.30-10.00 Відкриття Форуму та вітання учасників  

Продан О.П., народний депутат України 

Козаченко Л.П., Голова Ради підприємців при КМУ, 

Президент ВГО “Українська аграрна конфедерація” 

10.00-13.00 

 

Тренінг-група “Актуальні питання державного регулювання 

різних видів господарської діяльності” 

Кава-брейк з 11.45-12.00 

 Тренери:  

Потімков О. Ю., Перший заступник Голови Державної 
служби України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва 
Андрєєв О.В., Директор Департаменту ліцензування та 
дозвільної системи 
Лисогор Н.М., Заступник директора департаменту 
ліцензування та дозвільної системи, начальник управління 
дозвільної системи 
Іванченко О.Б., Заступник директора департаменту 



ліцензування та дозвільної системи, начальник управління 
ліцензування  

Питання для обговорення 

 Актуальні питання ліцензування за видами господарської діяльності 
 Стан та перспективи розвитку системи видачі документів дозвільного 
характеру. Законодавче та нормативно-правове забезпечення 
 Система контролю та надання адміністративних послуг 

Обід з 13.00-14.00 

14.00-14.30 Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 

Спікер: Шевердін І.В., Директор департаменту державної 

регуляторної політики та розвитку підприємництва 

Питання для обговорення 

 тема уточнюється 

14.30-15.00 Міжнародна фінансова корпорація 

Спікер: Нів`євський О., Agricultural Policy Advisor 

Питання для обговорення 

 тема уточнюється 

15.00-16.00 Юридична компанія Arzinger  

Спікер: уточнюється 

Питання для обговорення 

 Проблеми застосування законодавства у сфері дозвільної документації та 

ліцензування 

16.00-16.30 Німецько-український агрополітичний діалог 

Спікер:  

Питання для обговорення 

 тема уточнюється 

16.30-17.00 Дискусія. Підбиття підсумків 

17.00-18.00 Екскурсія для учасників Форуму. Мистецький арсенал.  

18.00-20.00 Коктейль (у приміщенні готелю “Asteri”) 

 

  



День 2 

Місце та час проведення: 01.10.2014 р., 10.00-14.00 

Готель “Asteri”, вул. Лєскова, 4 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, конференц-зал 

10.30-11.30 Бізнес-сніданок у приміщенні готелю “Asteri” 

Фокус-група “Три сторони інтересів: влада-громадськість-

бізнес. Мистецтво бути почутими” 

Спікер: Потімков О.Ю., Перший заступник Голови 

Державної служби України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва 

11.30-12.00 Фокус-група “Боротьба з корупцією на всіх владних рівнях. 

Як захистити свій бізнес?” 

Спікер: Підберезняк Тамара Василівна,  

Громадський діяч, Президент ВГО “Фумігаційна асоціація” 

12.00-14.00 Церемонія вручення свідоцтв учасникам Форуму у 

конференц-залі Державної служби України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва. Підбиття 

підсумків Форуму 

 

 

 

 

 


