
У Києві 9 грудня відбудеться конференція розвитку та безпеки бізнесу 

 
Інформуємо підприємців Дніпровського 

району, що 9 грудня 2016 року в Києві відбудеться 

Київська конференція розвитку та безпеки 

бізнесу– освітньо-діловий захід для представників 

середнього та великого бізнесу м. Києва, Київської 

області та інших регіонів України.  

Конференція буде проходити за підтримки 

Київської міської державної адміністрації та 

Київської обласної державної адміністрації. 

Конференція буде проходити в готелі 

«Алфавіто» (вул. Предславинська, 35Д, місто Київ). 

У рамках заходу будуть брати участь відомі 

українські юристи, фахівці з протидії рейдерству, досвідчені податкові консультанти, а також 

заплановані виступи керівників структурних підрозділів Київської міської державної 

адміністрації (КМДА), Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, Головного 

територіального управління юстиції у м. Києві, Київської торгово-промислової палати. 

 

Відвідувачі Конференції дізнаються: 

- про найважливіші зміни в законодавстві, які набрали чинності протягом останнього року; 

- рекомендації провідних українських експертів щодо підготовки до перевірок і їх 

проходження з мінімальними ризиками для бізнесу; 

- про ефективні засоби оскарження неправомірних дій перевіряючих та актів за підсумками 

перевірок; 

- поради щодо дій керівництва та співробітників підприємства в разі обшуку та інших 

слідчих дій; 

- про забезпечення безпеки бізнесу: установчих документів, конфіденційної інформації, IT-

інфраструктури, електронних документів та переписки тощо; 

- про судовий захист інтересів підприємства і побудову ефективної стратегії судового 

захисту; 

- про судову реформу 2016 року та суттєві зміни, які зараз відбуваються у системі 

судоустрою України; 

- про роботу з іноземними контрагентами та здійснення експорту на зовнішні ринки; 

- про розвиток бізнесу в умовах тривалої економічної кризи; 

- про ефективну взаємодію з органами державної виконавчої влади та ТПП. 

На конференції очікується присутність від 60 до 80 представників підприємств реального 

сектору економіки м. Києва та Київської області. У рамках конференції заплановане також 

неформальне спілкування для представників бізнесу. 

Детальна програма Конференції та умови реєстрації на сайті: http://kyivconf.pro/ 

Реєстрація на захід є обов’язковою, кількість місць обмежена та припиняється                   

7 грудня о 17:00. До 25 листопада (включно) діють пільгові умови «ранньої» реєстрації. Не 

пропустіть! 

Отримати анонс Конференції у цифровому вигляді можна надіславши відповідний запит 

на адресу електронної пошти: lipskygroup@gmail.com 

 

 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики                  

(тел./факс 292-31-01, 292-92-00) 
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