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ПРОГРАМА 
 

26 жовтня (субота) 

05:30 – 07:55 Переліт Київ-Ніцца, трансфер з аеропорту 

10:00 – 11:00 Сніданок в ресторані Ніцци 

11:30 – 13:30 Оглядова екскурсію по Ніцці  
(Англійська набережна, площа Массена, старе місто, вілла Ефруссі-де-Ротшильд) 

14:00 – 21:00 Поселення в готель Aston La Scala (4*). Вільний час 

21:00 – 22:00 Вечеря в ресторані Ніцци 

27 жовтня (неділя) 

07:00 - 09:00 Сніданок в готелі 

9:00 – 12:00 Тренінг «Безпека бізнесу» (частина 1) 
 
 Як убезпечити себе від попереднього бухгалтера? 
 Реформа податкових органів. Що потрібно знати бухгалтеру? 
 Що нового в податкових перевірках? 
 Коли піде податкова міліція і хто прийде замість неї. Що зміниться для бізнесу? 
 Ефективна комунікація з правоохоронними органами Коли чекати «гостей» і як до них 

підготуватися? 
 Коли можуть заарештувати рахунок компанії і як мінімізувати ризики блокування 

бізнесу? 
 
Спікер:  
Денис Овчаров, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Овчаров та партнери". 
Віце-президент Клубу професійних переговірників, комплаєнс-офіцер, акредитований 
експерт Національної асоціації адвокатів України. 
 

12:00 – 12:30 Ланч 

13:00 – 20:00 Екскурсійна програма «Князівство МОНАКО» 
(Місто Ез - парфумерна фабрика Фрагонар, місто Монте Карло - Палац Князя, Центральний 
Собор, найдорожче казино Монте-Карло) 

20:00 – 21:00  Вечеря в ресторані Монте-Карло 
 

28 жовтня (понеділок) 

07:00 – 09:00 Сніданок в готелі 
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09:00 – 12:00 Тренінг «Безпека бізнесу» (частина 2) 
 
 Як убезпечити себе від попереднього бухгалтера? 
 Реформа податкових органів. Що потрібно знати бухгалтеру? 
 Що нового в податкових перевірках? 
 Коли піде податкова міліція і хто прийде замість неї. Що зміниться для бізнесу? 
 Ефективна комунікація з правоохоронними органами Коли чекати «гостей» і як до них 

підготуватися? 
 Коли можуть заарештувати рахунок компанії і як мінімізувати ризики блокування 

бізнесу? 
 

Спікер:  
Денис Овчаров, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Овчаров та партнери". 
Віце-президент Клубу професійних переговірників, комплаєнс-офіцер, акредитований 
експерт Національної асоціації адвокатів України. 

12:00 – 12:30 Ланч 

12:30 – 20:00 Екскурсійна програма «Антіби – Канни – Сен-Поль-де-Ванс»  
(Порт Антіб, набережна Круазет, Палац кінофестивалів, старовинне місто) 

20:00 – 21:00 Вечеря в ресторані Сен-Поль-де-Ванс 

 

29 жовтня (вівторок) 

08:00 – 09:00 Сніданок у готелі 

10:00 – 19:00 Екскурсійна програма «Сен-Тропе – Порт Грімо» 

19:00 – 20:00 Вечеря в ресторані Сент-Тропе  

30 жовтня (середа) 

08:00 – 09:00 Сніданок у готелі 

09:30 – 10:00 Виселення з готелю Aston La Scala (4*) 

10:00 – 11:40 Трансфер до аеропорту   

13:15 – 17:20 Переліт Ніцца – Київ 

 

 

Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму! 


