ПРОГРАМА (проект від 18 09 2018)
«Першого форуму індустріальних парків України»
24 жовтня 2018 р.
Метою заходу є обговорення проблем створення та функціонування
індустріальних парків в Україні та вироблення рекомендацій щодо забезпечення
їх позитивного впливу на залучення інвестицій та стійкий розвиток регіонів

Місце проведення: м. Київ, ТПП України, вул. В. Житомирська, 33
конференц-зала CHAMBER COLISEUM
Реєстрація учасників. Вітальна кава

9:00 – 10:00

Відкриття Форуму. Привітання від співорганізаторів.
10:00 – 10:15

-

Михайло Тітарчук, заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України
Геннадій Чижиков, президент ТПП України

10:15 – 12:00 Досвід створення та перспективи розвитку індустріальних парків як
Пленарна інструмента залучення інвестицій та розумної спеціалізації регіонів
сесія
Модератор:
Андрій Демчук, директор департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
Спікери:
Представники індустріальних парків (ІП) (5 – включених до Реєстру, 3 – не включених до
Реєстру із досвідом функціонування)
Питання для обговорення:
• досвід взаємодії ІП з органами місцевого самоврядування, в т.ч. – з ініціаторами
створення ІП;
• проблеми залучення ефективного менеджменту та учасників ІП;
• передумови, бар’єри та шляхи залучення інвестицій до ІП;
• підключення ІП до зовнішніх інженерних мереж, облаштування ІП;
• моделі фінансування проектів, пов'язаних із облаштуванням ІП;

12:00 – 12:20

Перерва на каву

12:20 – 14:00 Ефективна взаємодія суб'єктів індустріальних парків з органами влади
у напрямі зростання економіки регіонів та зайнятості
Сесія 1
Спікери:
Представники Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Мінфіну, Антимонопольного комітету,
НКРЕП, ДФС, Офісу із залучення та підтримки інвестицій, регіональних державних
адміністрацій, місцевих органів самоврядування
Напрями обговорення:
• координація політики розвитку ІП у стратегіях та планах дій розвитку України
• організаційна підтримка ІП (отримання містобудівної, дозвільної документації та
підключення до зовнішніх мереж)
• інструменти державної допомоги суб'єктам ІП (співфінансування, пільги щодо
сплати податків)
• перспективи та можливості здійснення експортоорієнтованого виробництва
Модератор:
визначається
14:00 – 14:30

Перерва на каву

14:30 – 16:00
Сесія 2

Перспективи розвитку індустріальних парків в Україні та
саморегулювання діяльності у цій сфері

Модератор
Володимир Панченко, керівник "Агенції розвитку Дніпра"
Спікери:
Мусіна Людмила, Координатор співробітництва з ЮНІДО в Україні
Погосян Віталій, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради
Маковський Віталій, заступник начальника управління розвитку адміністративних
послуг – начальник відділу дозвільної системи департаменту розвитку підприємництва та
регуляторної політики Мінекономрозвитку
Мельник Андрій, начальник відділу інструментів залучення інвестицій департаменту
залучення інвестицій Мінекономрозвитку
Напрями обговорення:
• Оцінка перспектив розвитку індустріальних парків в контексті стратегії
розвитку національної економіки та її регіонів
• Перспективи розвитку дослідницько-промислових кластерів в Україні
• Передумови розвитку моделі еко-індустріальних парків в Україні
• Особливості та переваги саморегулювання суб'єктів індустріальних парків
• Організаційно-етичні аспекти взаємодії учасників ІП, включаючи МСП
16:00 – 16:30 Вироблення рекомендацій Форуму.
Заключне слово.

