
  

МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ
"Центральноукраїнський інвестиційний день – 2017"
(21 вересня 2017 року, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 8,

павільйон комплексу "AgroExpo", 2-й поверх, конференц-зал № 1)

Організатори Форуму:

Кіровоградська обласна державна адміністрація

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата

За підтримки: 
Торгово-промислової палати України; 
Кіровоградської обласної ради.

Партнери Форуму:

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"

Асоціація українського бізнесу в Польщі

ТОВ "Украгроекспо"

Метою  Форуму  є: презентація  досвіду  іноземних  регіонів,  інвесторів   та
компаній,  міжнародних  фінансових  організацій,  програм  міжнародної  технічної
допомоги  із  розвитку  інвестиційної  та  зовнішньоекономічної  діяльності,
розширення  взаємовигідної  співпраці  із  іноземними і  вітчизняними партнерами,
презентація інвестиційного потенціалу Кіровоградщини та визначення пріоритетів
співпраці  в  реальному  секторі  економіки,  розвитку  ІТ-технологій,  розбудови
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інфраструктури в регіоні тощо.

ПРОГРАМА  ФОРУМУ
  станом на 12 вересня 2017 року

08:30 – 09:50 Реєстрація учасників Форуму. Ранкова кава.

10:00 – 10:40 Відкриття Форуму. 

Привітання учасників і гостей Форуму:

Сергій Кузьменко – голова Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації;
Пан Лі Янг-Гу – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Корея в Україні;

Олександр  Чорноіваненко –  голова  Кіровоградської  обласної
ради;
керівництво ЦОВВ, іноземних делегацій.

10:40 – 12:00 Засідання  секції  "Інвестиції:  досвід  та  перспективи  для
партнерства", конференц-зал № 1.

Модератор: Тарас Висоцький –  генеральний директор Асоціації
"Український клуб аграрного бізнесу".

Кіровоградщина – відкрита для 
інвестицій

- Андрій Коломійцев – заступник 
голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації

Інвестиції в розвиток бізнесу: 
досвід, результати і можливості 
(уточнюється)

- Антоніна Кутова – керуючий партнер
Pro Capital Investment

Напрямки розширення 
українсько-китайського 
співробітництва у галузі 
сільського господарства

- Сюй Дун – заступник голови комітету
з питань сільського господарства м. 
Сюйчжоу провінції Цзянсу Китайської
Народної Республіки

Можливості розвитку канадсько-
українського співробітництва

- Емма Турос – виконавчий директор 
Канадсько-Української торгової 
палати

Інвестиційне середовище в 
Україні за оцінкою Європейської 
Бізнес Асоціації

- Юлія Краснова – керівник 
департаменту з регіонального 
розвитку Європейської Бізнес 
Асоціації

12:10-12:30 Спілкування із ЗМІ.
Кава-брейк.
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12:30-14:00 Продовження  секції  "Інвестиції:  досвід  та  перспективи  для
партнерства", конференц-зал № 1.

Перспективи співпраці між 
Україною і Латвією у галузі 
авіаційної освіти

- Віктор Прокопенко – менеджер по 
навчанню "SIA TRITECH", Латвійська
Республіка

Власний торговий дім експортера 
за кордоном як спосіб доступу до 
європейських фінансових ресурсів

- Ярослав Романчук – президент 
Асоціації українського бізнесу в 
Польщі

Фінансування енерго-зберігаючих
проектів в Україні. Досвід 
НЕФКО

- Андрій Каташов – технічний радник 
Представницького офісу НЕФКО

14:00-14:20 Підписання меморандумів про співпрацю

14:00-15:00 Обід

15:00-17:00 Огляд  експозицій  Міжнародної  агропромислової  виставки
"AgroExpo";
екскурсія по м. Кропивницькому.

Форум  проводиться  у  критому  павільйоні  ТОВ  "Украгроекспо",  який
розташований  на  території  Міжнародної  агропромислової  виставки  "AgroExpo",
яка  є  найбільшою  агропромисловою  виставкою  в  Україні  (100  тис.  кв.  м),
веб-сайт: www.ukragroexpo.com.
         

Категорії учасників Форуму:
представники  іноземного  та  вітчизняного  бізнесу,  делегації  із  іноземних

регіонів-партнерів Кіровоградщини, Торгово-промислової палати України;
представники іноземних дипломатичних установ в Україні;
представники  проектів  міжнародної  технічної  допомоги  та  міжнародних

фінансових організацій;
представники  центральних  органів  виконавчої  влади,  урядових  дорадчих

органів з просування інвестицій та експорту;
керівництво  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого

самоврядування, засоби масової інформації. 

Контакти організаторів Форуму:
тел./факс: +38 (0522) 22 35 73, 24 46 65, 24 34 86,

e-mail: invest@economika.kr-admin.gov.ua,
interzez@economika.kr-admin.gov.ua,
pidpriem@economika.kr-admin.gov.ua
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