ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИНОРОБНИЙ ФОРУМ
Українському вину бути!
Дата: 24 лютого 2016 року
Місце: Торгово-промислова палата України,
м.Київ, вул. Велика Житомирська, 33
Конгресово-виставковий центр Chamber Plaza

ПРОГРАМА
9.00-10.00

Прибуття та реєстрація учасників заходу

10.00-10.30

Відкриття Форуму
Вітальне слово

Геннадій Чижиков, президент ТПП
України
Олексій Павленко, Міністр аграрної
політики і продовольства
Жослін Гітон, Перший Секретар відділу
торгівлі та економіки Представництва ЄС
в Україні

Гала-сесія
«Конкурентоспроможність виноградно-виноробної галузі України
у нових економічних умовах»
10.30-11.45

Модератор:
Геннадій Чижиков, президент ТПП України
Законодавча підтримка виробників
Тарас Кутовий, Голова Комітету ВРУ з
виноградно-виноробної продукції
питань аграрної політики і земельних
відносин
Огляд стану галузі, проблем та
Ярослав Краснопольський, перший
особливостей ринку виноробної
заступник Міністра аграрної політики і
продукції у нових економічних
продовольства України
умовах
Фіскальна політика у виноградноОлена Макеєва, заступник Міністра
виноробній галузі: проблеми та
фінансів України
перспективи
Актуальні проблеми виноградноВолодимир Кучеренко, генеральний
виноробної галузі: шляхи вирішення директор Української корпорації по
виноградарству і виноробній
промисловості «Укрвинпром»
Професійні об`єднання виноробів Ніколя Перен, радник з питань
досвід Франції
сільського господарства Посольства
Франції в Україні
Шляхи підвищення
Лупенко Юрій, директор Національного
конкурентоспроможності
наукового центру «Інститут аграрної
виноробної галузі: світовий досвід
економіки», академік НААН
Час для запитань та обговорень
Кава-брейк 11.45-12.15

За підтримки

Організатори

Панельна дискусія
«Чи є майбутнє у малих виноробних підприємств?»
Модератор:
Павло Шеремет, журналіст, блогер, виконавчий директор інтернет-холдинга «Українська правда»
12.15-13.45
Державне регулювання у сфері
Ніна Южаніна, народний депутат,
виробництва виноробної продукції
Голова Комітету ВРУ з питань
податкової та митної політики
Формування ефективної системи
Володимир Лапа, перший заступник
контролю якості вин
Голови Держпродспоживслужби
Теми для обговорення:
Олексій Дьяков, голова наглядової
практичний досвід створення та
ради виноробного господарства князя
особливості діяльності мікро-виноробного
Н.П. Трубецького
підприємства, розсадництво, органічне
Крістоф
Лакарен,
власник
виноградарство;
виноробні
«Маркіз
де
Лакарен»
проблеми, що стримують розвиток:
Плачков,
власник
ТМ
необхідність скасування ліцензії на оптову Іван
«Колоніст»
торгівлю вином, доступ до ринку, зміни в
Євген
Шнейдерис,
засновник
оподаткуванні, проблеми фермерського
виноробні
«BEYKUSH
WINERY»
землекористування і т. д.
Антон Куц, сомельє компанії
Пропозиції щодо змін у законодавстві для
«GOOD WINE»
вирішення зазначених проблем
Ланч 13.45-14.30

Панельна дискусія
«Виживаємо чи розвиваємось? Перемоги та поразки виноробного бізнесу»
Модератор:
Володимир Кучеренко,
генеральний директор корпорації по виноградарству і виноробству «Укрвинпром»,
директор НЦ «Український інститут винограду і вина»
14.30-16.00
Акцизні податки на виноградноРоман Насіров, Голова Державної
виноробну продукцію
фіскальної служби України
Експортний потенціал та
Олена Балбекова, директор
конкурентоспроможність української
департаменту міжнародного
виноробної продукції на світових ринках
торговельно-економічного
співробітництва та європейської
інтеграції Мінекономрозвитку
України
Теми для обговорення:
Валерій
Шамотій,
президент
кращі практики діяльності національних корпорації «Логос»
виноробних
підприємств,
сучасні Сергій
Михайлечко,
директор
технології та модернізація виробництва, Асоціації «Виноградарі і винороби
залучення інвестицій, пошук нових ринків
України»
збуту, розвиток власної сировинної бази,
Володимир Гісем, генеральний
адаптація до європейських вимог;
проблемні питання: акцизні податки на директор корпорації
виноградно-виноробну
продукцію, «Закарпатсадвинпром», директор
недосконалість
податкового ОП «Ужгородський коньячний
законодавства, валютне регулювання, завод»
взаємовідносини з мережевою торгівлею, Анатолій Полосков, директор СП
повернення
норми
використання «Айсберг» ЛТД (ТМ «Чизай»)
вітчизняних спиртів, контроль якості
імпортованої продукції, використання
географічних позначень для української
виноробної продукції і т.д. Висловлення

пропозицій для вирішення проблем.
Перерва 16.00-16.15

Панельна дискусія
Реформування виноградно-виноробної галузі: подальші спільні дії.
Підведення підсумків
Модератор:
Олег Юхновський,
Голова Комітету підприємців агропромислового комплексу ТПП України
16.15-16.45
Підведення підсумків форуму
Геннадій Чижиков, президент ТПП
Схвалення учасниками форуму Звернення України
до органів державної влади
Павло Шеремет, журналіст, блогер,
виконавчий директор інтернетхолдинга «Українська правда»
Олексій Павленко, Міністр аграрної
політики і продовольства України
Володимир Кучеренко, генеральний
директор Української корпорації по
виноградарству і виноробству
«Укрвинпром»
Коктейль-прийом від організаторів

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ:

