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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА 

Синхронний переклад (українська — англійська) 

 

8.15 — 9.00 Реєстрація учасників Форуму та представників ЗМІ 

 Виставка зразків контрафактної продукції (взуття, одяг, аксесуари, відеоігри, 

годинники, парфумерія,  навушники тощо), наданих Українським альянсом по 

боротьбі з підробками та піратством (УАПП); 

 Кава-брейк. 

 

9.00 — 9.45 Офіційне відкриття  

Україна сьогодні:  

 засади створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні;  

 вплив контрафакції та піратства на інвестиційне середовище в Україні; 

 три головні складові боротьби з контрафакцією та піратством в Україні: об’єднання 

зусиль урядових структур та приватного сектору, підвищення обізнаності 

суспільства щодо ролі інтелектуальної власності та економічних і соціальних 

наслідків від споживання контрафактних товарів і піратства, залучення інвестицій 

для розвитку економіки; 

 світові тенденції боротьби з підробками та піратством. 

 

В'ячеслав Кириленко — Віце-прем'єр-міністр України — Міністр культури України  

Володимир Щелкунов — Президент ICC Ukraine, радник Прем’єр-міністра України  

Алла Жарінова — Голова Державної служби інтелектуальної власності України  

Антоніна Пахаренко-Андерсон — Координатор бізнес-ініціативи щодо зупинення підробок і 

піратства (BASCAP) в Україні Міжнародної торгової палати (ICC)/віце-президент з питань 

інтелектуальної власності ICC Ukraine/президент УАПП  

 

9.45 — 11.15  Круглий стіл I   

«Слідкуй за грошима»  

 

Обговорення політики запобігання злочинам, спрямованим на отримання прибутку від 

підробок, висвітлення питань удосконалення системи санкцій, яка б забезпечила співмірне завданим 

контрафакцією збиткам неминуче покарання винного: 

 участь транснаціональної організованої злочинності у виробництві та 

розповсюдженні контрафактної продукції, взаємозв’язок між контрафакцією та 

піратством й іншими видами організованої злочинної діяльності, вилучення 

кримінальних активів; 



 фокус на попередження порушень інтелектуальної власності комерційного 

масштабу; 

 нові підходи правоохоронних органів до виявлення злочинних угрупувань на 

міжнародному та національних рівнях у боротьбі з незаконним обігом 

контрафактних товарів; 

 розвиток національних і міжнародних систем санкцій, співмірних збиткам, 

завданим підробками; 

 удосконалення законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності і 

судових процедур (спеціалізація суддів або створення суду з прав інтелектуальної 

власності ). 

 

Александра Іліопулу — Радник з правових питань і питань політики BASCAP/ICC 

Дітер Петракс — Представник Підрозділу по боротьбі з економічною злочинністю 

Європейського поліцейського управління  (EUROPOL) 

Елена Д’Анджело — Координатор проектів Підрозділу вивчення нових форм злочинності 

Міжрегіонального науково-дослідного інституту ООН з питань злочинності та правосуддя (UNICRI) 

Місті Прайс — Представник Національного координаційного центру з охорони прав 

інтелектуальної власності Міністерства внутрішньої безпеки США 

Кеннет Райт — Головний радник Відомства з патентів та торговельних марок Королівства 

Данія  

 

11.15 —11.45 Кава-брейк 

 

11.45 —13.15 Круглий стіл II  

«Посилення митних заходів»  

 

Обговорення ситуації з контролем ланцюгів поставок: 

 обґрунтування доцільності дотримання безпеки ланцюгів постачання; 

 призупинення та протидія ввезенню підробленої і піратської продукції на митниці; 

 взаємодія держави і правовласників у боротьбі з контрафактною продукцією; 

 приклади успішного захисту від підробленої продукції на митному кордоні 

України. 

 

Крістоф Ціммерман — Старший технічний спеціаліст, Координатор з питань боротьби з 

підробками і піратством Всесвітньої митної організації (WCO) 

Марчін Собєрайскі — Експерт з митних розслідувань Оперативного відділу Місії 

Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) 

Олексій Гащицький — Представник Департаменту організації митного контролю та 

оформлення Державної фіскальної служби України 

Олександр Пахаренко — Партнер фірми «Пахаренко і партнери», адвокат, патентний 

повірений України, директор УАПП 

13.15 — 14.00 Обідня перерва  

14.00 — 15.30 Круглий стіл  III  

«Відповідальний споживач» 

 

Висвітлення питань стимулювання та підтримки створення сприятливого середовища, 

спрямованого на забезпечення поваги до інтелектуальної власності, формування раціональної моделі 

споживання та підвищення рівня обізнаності українців про ризики й наслідки придбання 

контрафактних товарів:  

 нові освітні та просвітницькі ініціативи щодо підвищення поінформованості 

споживачів; 

 вивчення масштабів контрафакції і піратства; 

 виховання соціальної відповідальності споживачів; 



 українські ініціативи: виступи представників УАПП та «Чисте небо» (ініціатива 4-х 

медіагруп України – Inter Media Group, «1+1 Медіа», «Медіа Група Україна» і 

StarLightMedia) з презентаціями українських освітніх та просвітницьких акцій (в 

т.ч. демонстрація відеоматеріалів);  

 демонстрація мультфільму від Волта Діснея «Захоплююча безпека з Тімоном та 

Пумбою». 

 

Томас Діллон — Радник відділу Забезпечення поваги до інтелектуальної власності 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) 

Антоніна Пахаренко-Андерсон — Координатор бізнес-ініціативи щодо зупинення підробок і 

піратства (BASCAP) Міжнародної торгової палати (ICC) в Україні/віце-президент з питань 

інтелектуальної власності ICC Ukraine/президент УАПП 

Представник проекту «Чисте небо» (ініціатива 4-х медіагруп України – Inter Media Group, 

«1+1 Медіа», «Медіа Група Україна» і StarLightMedia) 

 

15.30 — 16.00 Кава-брейк 

 

16.00 —17.30 Круглий стіл  IV  

«Інтернет: свобода чи захист»  

 

Україна сприятиме  забезпеченню дотримання прав інтелектуальної власності в Інтернеті, про 

це постійно говорять українські творці та винахідники, представники правовласників, в цьому 

зацікавлений Уряд нашої країни, зважаючи на сумнозвісний «Список 301». Використовуючи 

світовий досвід захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, включаючи такі країни як США 

та країни Євросоюзу, наша держава зможе реально підтримати розвиток національної економіки: 

талановиті творці отримуватимуть фінансову винагороду за свою працю, а новатори у цифровій 

сфері — дохід від надання якісних послуг у Мережі. Сесія присвячена обговоренню причин 

існування піратства та контрафакції в Інтернеті та пошуку шляхів виправлення ситуації: 

 піратство — проблема послуги чи ціни; 

 як віднайти «золоту середину» між захистом та свободою в  Інтернеті;  

 як заохотити українців до активнішого споживання цифрових послуг, 

відповідальнішого користування інтернет-контентом та дотримання авторських 

прав у Мережі;   

 міжнародне законодавство у сфері захисту прав в Інтернеті; 

  захист від порушень прав інтелектуальної власності в Мережі; 

 боротьба з піратством у системі Інтернет (проблемні питання виявлення та 

документування злочинів такої категорії). 

 

Джон Андерсон — Голова Всесвітньої групи по боротьбі з підробками (GACG Network) 

Давід Сосінан — Директор з правових питань французького Союзу виробників (UNIFAB) 

Представник Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України 

Юрій Гончарук — Виконавчий директор Українського мережевого інформаційного центру 

(UANIC) 

 

17.30 — 18.00 Круглий стіл V  

«Невиправдані очікування»: насіння та агрохімія   

 

Аграрний сектор, що має ключове значення для української економіки, гостро відчуває на собі 

негативний вплив підробок. Використання контрафактного насіння та агрохімії завдає значної шкоди 

врожаю та не приносить очікуваної вигоди. Наслідком застосування контрафактної агрохімії є 

зниження родючості, забруднення продуктів харчування та ґрунтів, а кінцеві продукти можуть 

становити серйозну загрозу здоров’ю та безпеці споживачів. Сесія присвячена обговоренню проблем 

контрафактного насіння та садивного матеріалу, які водночас пов’язані з порушенням прав на 

торговельні марки та прав селекціонерів (патенти на сорти). Споживачам добре відомо про проблему 



контрафактних дизайнерських товарів, піратської музики та кінофільмів, проте значно менше вони 

обізнані з тим, що рослини також можна «підробляти»:  

 досвід боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності на сорти рослин; 

  контрафактне насіння — загроза аграрному ринку; 

 боротьба з контрафактним посівним матеріалом та агрохімікатами в Україні. 

 

Нікола Новаро — Представник Міжнародної асоціації селекціонерів сортів декоративних та 

плодових культур, отриманих вегетативним способом (CIOPORA), Радник з правових питань 

компанії NIRP International та Бюро по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності на 

рослинний матеріал (AIB) 

Йоакім Хофманн — Старший юрист з питань торговельних марок, консультант з правових 

питань і питань інтелектуальної власності підрозділу із контролю за безпекою продукції компанії 

Syngenta International AG 

Представник Насіннєвої асоціації України та/або Міжнародної насіннєвої федерації (ISF) 

 

18.00 — 18.30 Підведення підсумків та прийняття резолюції (рекомендацій) Форуму  

 

18.30 — 20.00 Коктейль та музика 

 


