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Навчальний семінар: “Як аграрію вийти на екcпорт: правила торгівлі” 

15 березня 2022 року, готель Hilton, м. Київ 

Програма семінару 

9:00 – 9:15 Вітальне слово 

Костянтин Ткаченко, головний редактор Latifundist 

9:15 – 10:00 Огляд правил міжнародних торгових організацій: GAFTA, FOSFA, RSA. 

Іван Касинюк, партнер AGA Partners. 

• Принципи торгівлі на основі англійського права та стандартних контрактів GAFTA,

FOSFA, RSA.

• Обрання застосовного права: українське право vs англійське право.

• Вибір місця вирішення спору: арбітраж vs суд.

10:00 – 10:45 Порядок укладення та виконання зовнішньоекономічних договорів. 

Ірина Мороз, партнерка AGA Partners. 

• Пропозиція укласти контракт. Які умови до неї включати?

• Коли контракт вважаться укладеним?

• Значення усних переговорів та електронної переписки

10:45 – 11:00 Кава-брейк 

11:00 – 11:45 Огляд базисів поставки. Іван Касинюк, партнер AGA Partners. 

• Порівняння базисів поставки: CPT, DAP, CIF, FOB.

• GAFTA 78UA – новий контракт CPT, DAP для України.

• Виконання договорів в умовах військової агресії.

11:45 – 12:30 Способи правового захисту у разі порушення зовнішньоекономічного 

договору. Ірина Мороз, партнерка AGA Partners. 

• Куди підемо вирішувати спір? Порівняння арбітражного та судового вирішення

спору

• Порядок розрахунку збитків.

• Огляд судової та арбітражної практики щодо стягнення збитків.

12:30 – 13:00 Неформальне спілкування 
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Спікери 

Іван Касинюк – партнер AGA Partners. Іван спеціалізується 

на консультуванні клієнтів у сфері міжнародної торгівлі та 

представництві їхніх інтересів у міжнародних комерційних 

арбітражах GAFTA, FOSFA, LMAA та Міжнародному коме-

рційному арбітражному суді при Торгово-промисловій па-

латі України (ICAC). 

Іван є акредитованим спікером тренінгів та курсів GAFTA з 

питань міжнародної торгівлі в рамках Програми професій-

ного розвитку GAFTA (CPDP). 

Ірина Мороз – партнерка AGA Partners. Вона є визнаним екс-

пертом у сфері міжнародного арбітражу, міжнародної торгі-

влі та агробізнесу. 

Ірина Мороз має унікальний досвід та знання, які дозволяють 

їй консультувати клієнтів з усіх аспектів оформлення експо-

ртних контрактів та міжнародних вантажних перевезень. Ве-

ликий досвід Ірини включає вирішення складних торговель-

них та морських спорів в GAFTA, FOSFA, LMMA, RSA. 

Іван є акредитованим спікером тренінгів та курсів GAFTA з 

питань міжнародної торгівлі в рамках Програми професій-

ного розвитку GAFTA (CPDP). 

Костянтин Ткаченко - головний редактор сайту про агробі-

знес Latifund ist.com. В діловій та аграрній журналістиці бі-

льше 10 років, з яких останні 5 очолює сайт.  

Віднедавна виступає як ведучий програми «Латифундисти» 

на ютуб-каналі Latifundist. Костянтин переконаний, що медіа 

має розкривати внутрішню кухню ринку, говорити з ним од-

нією мовою, а не бути цвинтарем для прес-релізів. 

https://latifundist.com/



