ПРОГРАМА
Першого форуму індустріальних парків України
ТПП України, вул. В. Житомирська, 33
(24 жовтня 2018 р., м. Київ)
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:
конференц-зала CHAMBER COLISEUM
_24 жовтня_(Середа)
Реєстрація учасників
Вітальна кава

9:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 12:00

-

Відкриття
Вітальне слово
Михайло Тітарчук, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України
Геннадій Чижиков, президент ТПП України
Пленарна сесія
Досвід створення та перспективи розвитку індустріальних парків як
інструмента залучення інвестицій та розумної спеціалізації регіонів

Спікери:
- Віталій Черноусенко - ІП "Новодністровськ"
- Володимир Санжарівський - Ланнівський ІП
- Володимир Хмурич, керуюча компанія ІП "Біла Церква"
- Олександр Коломієць – ІП "Павлоград"
- Станіслав Герман – ІП "Мироцьке"
- Представник ІП "Запоріжкран"*
- Представник ІП "Патріот"*
- Євген Щасливець – ІП "ХМЗ" ДУ НІОХІМ
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.
Модератор:
- Андрій Мельник, начальник відділу інструментів залучення інвестицій департаменту
залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

12:00 - 12:20

Кава-брейк

12:20 -14:00

Сесія 1
Ефективна взаємодія суб'єктів індустріальних парків з органами влади у
напрямі зростання економіки регіонів та зайнятості населення

Спікери:
- Представник Мінрегіону*
- Андрій Гордієнко, заступник начальника відділу з технічного доступу до електричних мереж
Управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики НКРЕКП
- Анна Артеменко, державний Уповноважений АМКУ
- Уляна Хром'як, заступник Голови Наглядової Ради ДУ "Офіс із залучення та підтримки
інвестицій"
- Анатолій Болдашев, голова Новодністровської міської ради
- Яна Підлісна, керівник відділу інтелектуальної власності та підтримки винахідництва
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
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:
- Владислав Мітрохін, голова Комітету по державно-приватному партнерству при ТПП
України
Кава-брейк

14:00- 14:30
14:30-16:00

Сесія 2
Перспективи розвитку індустріальних парків в Україні та саморегулювання
діяльності у цій сфері

Спікери:
- Людмила Мусіна, координатор співробітництва з ЮНІДО в Україні
- Віталій Погосян, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради
- Андрій Мельник , 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
Модератор:
- Володимир Панченко, керівник "Агенції розвитку Дніпра"
16:00 – 16:30
* питання опрацьовуються

Вироблення рекомендацій Форуму
Заключне слово

