
тOргOвO-пюiltислOвА
ПАJIАТА УКРАiНИ

Мiсце проведеншI:

Проекm сmано]и на 24.04.20l7

прогрАмА
бiзнес-форуму украТнськоТ дiаспори

(м, KuiB, 18-20 mравня 2017 р.)
м. Киiв, вул. ВеликаЖитомирська,33, ТПП УкраiЪи, "Chamber-Plaza".

17 травня - середа
зеidно з

роыашdом
mDанспоDm|, Прибуття делегацiй, розмiщення в готелях (проrпяzолl dня).

19:00
Вечеря у вузькоtпу колi

(за учасmю преdсmавнuкiв diаспорu mа орzанiзаmорiв
Г. Чuэrcuкова, М, Раmушноzо)

18 травня - четвер

11:00-12:00 Ресстрацiя учасникiв форуму. Вiтальна кава.
12:00-12:30 Урочисте вiдкриття Форчму

Всryпне слово вiд органiзаторiв-iнiцiаторiв:
Презudенm ТПП YKpatHu Г. Чuэюuков
Голова YKpatHcbKoi BcecBimHboi Коорduнацiйноt Раdu М. Раmушнuй
Вiтання учасникiв Форуму вiд:
Презudенmа Украtнu Пеmра Пороu,rcнка
П р elw' ер- Mi Hi с mр а Укр аiнu В ол о D uмuр а Гр о й см ан а

з 12:30 Пленарне засiдання
Моdераmор: Вiце-презudенm ТПП YKpatHu Король В,В.
реzламенm вuсmупiв - dо 8 хв

12:30 -13:40

Про стан економiчних реформ та yKpaiHcbKi перспективи
€вроiнтеграцii
Доповidач: Перuluй вiце-прем'ер-мiнiсmр С.Кубiв, вiце-прел.t'р-л.tiнiсmр
Укр аiнu I. IОшмпуu.л-It uнd шdз е

Презентацiя бiзнес-lшiмаry та iнвестицiйних можливостей
УкраiЪи
ДрпоsФачь KepiBHuK офiсу зсллучення iнвесmuцiй в YKpatHy прu КМ Украiнu
flонuло Бiпuк (Пеmро Маmiяшек) (за поzоdэtсенням) ;
Фонd dерэtсл,tайна YKpaiHu, преdсmавнuкu dепуmаmсько?о корпусу, Мiнфiну
Украiнu, Р ееуляmорноi слуэюбu
Пре зud енm Дмерuкан cbKot Торzово-Пропtuсловоt палайu Анdрiй Гун dep
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Про стан iнфраструкгури УкраiЪи: проблемнi питання
перспективи розвитку
Доповidач : MiHicmp iнфрасmрукmурu Украtнu В.Олwелян

Агропромисловий
перспективи

комплекс Украiни: iнвестицiйнi

Црцр.u.iQq,у;_,.ЦjцiсmрazpapHotп.олt,цuкurпапроdов9lьсmваВ.Куmовuй
Голова правлiння, Northiii.d Рower Iпс,Щuсейлос Тап,ерmей (Kaiadi)
Правова база пiдприсмництва в УкраiЪi: осIIови та
перспективи

13:40-13:45 Оголошення модератором про розподiл на секцii
13:45-14:30 Перерва на ланч

l4:30-1б:00

Робота по секцiях
Мiсце провеdення: прtьмitцення ТПП YKpatHu (уmочнюваmLшrеmься

залеэюно Bid чuсла учаснuкiв)
Напрями та модератори (уmочнюваmuмеmься за уза2сulьненняj4
анкеm):

Агробiзн ес (iнновацii, iнвесmuцit)
IT технологi'i (пidmрu.мка МСБ mа yKpaiHcbKtх сmарmапiв)
Експорт-iмпорт (просування yKpaiHcbKux бренdiв, зсlлучення
iнвесmuцiй)
Iнфраструкryра
Туризм
Альтернативна енергетика, енергозбереження
Правових питань

16:00-1б:30 Перерва на каву

1б:30-1,8:00
Продовження роботи rrо секцiях." Переговори В2В

18:00-19:30 Фуршет для учасникiв Форуму вiд iMeHi ТIШ Украihи
. Неформ€lльне спiлкування

2



J

19 травня - п'ятниця
9:15-10:00 Протокольнi заходи безпеки. Вiтальна кава

10:00-10:40 Про програми розвитку регiонiв. Сучасний стан, проекти,
iпвестицii та iпновацii

Доповiаачц_керiвнuкu ОДД (Bid 4-х pezioHiB, реzлалленm по 10 хв)

10:40-11:10

[Iрезентацiя координацiйноi платформи GlobalUkraine-Busuneýs
НuЬп iпновацiйпий iHcTpyMeHT розвитку глобальних проектiв па
пiдтримку украiнського бiзнесу.

Допо вй ач; Пре зud енm GlobalUkr аiпе В iол еmа Москалу

11:10-15:00 Вiдвiдання пiдприсмств (ДНТК iM. Днmонова, <Оболонь)),

Кutвхлiб,,,.уmочню еmься)

15:00-17:30 Переiзд до рiчкового вокзалу
Проryлянка по ,Щнiпру, робочий обiд, спiлп<уванIIJI у форматi В2В мiж
представникапли дiлових кiл Украни та дiаспори.
Вidповidа,lьнi за орzанiзацiю захоdу: УВКР

l8:00-20:30 Кульryрна програма.
Екскурсiя вечiрнiм Киевом, вiдвiдання TeaTpiB, висавок, тощо.
(з урахуваннял| побаэrcань учаснuкiв, узаzальнення анкеm учаснuкiв)

20 травня - субота

10:00-18:00

Культурна програма.

Оеляdова екскурсiя по Кuеву. Вidвidання iсmорuчнtх паtr4'яmок,
карmuннllх zалерей, mеаmрiв, mоlцо, з урахуванням побаэrcань

УЧ а С HuKiB (уз ае anbH ен а i нф орм ацiя анкеm уч acHuKiB).

Вiлбуrтя учасникiв Форуму ( за розкладом)

aJ


