Учасники
Харківська міська рада
Kомунальні підприємства
fDi Magazine
Financial Times
Представництво Європейського Союзу в
Україні
«UkraineInvest»
Європейський банк реконструкції та
розвитку
Європейський інвестиційний банк
«U-LEAD з Європою»
Німецька федеральна компанія «GIZ»
Агенція США з міжнародного розвитку
«USAID»
Фонд Конрада Аденауера
Швейцарський державний секретаріат
економічних відносин «SECO»
Шведське агентство з питань міжнародної
співпраці та розвитку «SIDA»
Північна екологічна фінансова корпорація
«НЕФКО»
Європейська бізнес асоціація
Американська торгівельна палата
Економічний відділ Посольства Великої
Британії в Україні
Торгово-промислова палата Італії в Україні
Посольство Австрії в Україні
Німецько-український фонд
«Hewlett Packard Enterprise» регіону ESEA
«JICA», українські банки, представники
українського та іноземного бізнесу
«Turkish Airlines»
«IMEDI SAS»
«GTAI»
«Lufthansa Group»
«Hyundai»
«Рено Україна»
«UBER»

Мета
розгляд практичних кроків міжнародної
економічної інтеграції, демонстрація
існуючих можливостей і перспектив
розвитку міста Харкова, презентація
існуючих і перспективних
інфраструктурних проектів, а також
ознайомлення з умовами й тенденціями
розвитку ведення бізнесу в місті
іноземними підприємствами та
компаніями.

Організатор
Департамент по взаємодії з
міжнародними агенціями та
фінансовими установами
Харківська міська рада
dma@city.kharkov.ua
www.city.kharkov.ua

Місце проведення
м. Харків, проспект Незалежності, 2,
2 поверх, конференц-зал

РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЇ
31 травня 2019

09:30 – 10:00

Реєстрація учасників – вітальна кава

Секція 1:

ХАРКІВ: РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЇ

10:00

Церемонія відкриття Форуму, вітальні
слова Харківського міського голови
Геннадія Кернеса та почесних гостей.
Презентація економічного потенціалу
міста Харкова, фінансування
інвестиційних проектів для
покращення міської інфраструктури.
Ефективні механізми залучення
інвестицій в різні сектори міської
економіки.
Спікери:
Ігор Терехов, перший заступник
Харківського міського голови.
Директори Департаментів Харківської
міської ради, директори Комунальних
підприємств міста Харкова.
Економічний розвиток шляхом
забезпечення безпеки та
правопорядку.
Презентація проекту створення
ситуаційного центру в місті Харкові.
Спікери: tbc
Інвестиційний клімат Східної України,
зокрема міста Харкова: створення
комфортних умов для ведення
бізнесу. Спікери:
Кеті Коттрелл, перший секретар
посольства Великої Британії в Україні.
Кортні Фінгар, головний редактор
журналу fDi Magazine, Financial Times.
Інвестиційні виклики мегаполісів –
потенціал міста Харкова.
Спікери:
Олексій Іванченко, «UkraineInvest»
Східна Україна.
Реформи в Україні, як запорука
залучення інвестицій до країни.
Спікери:
Джордж Крістодореску, директор
проекту «Реформи у сфері
енергоефективності в Україні»
Німецької федеральної компанії «GIZ».
Іма Хренова-Шимкіна, заступник
директора проекту «Реформи у сфері
енергоефективності в Україні»
Німецької федеральної компанії «GIZ».

Джон Іселла, директор з розвитку
міжнародного бізнесу компанії «FireFly
Aerospace»
Франсуа Маріотт, Генеральный
директор «Renault» в Україні
Альпер Кашикчі, голова офісу «Turkish
Airlines» в місті Харкові
Ірина Коновалова, голова
Харківського офісу Європейської
бізнес асоціації.
Uber Україна,
спікери, tbc.

«Північна екологічна фінансова
корпорація» (НЕФКО),
спікери уточняються

12:00

Кава-брейк

Секція 2:

ХАРКІВ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Презентація можливостей ведення
бізнесу в місті Харкові.
Спікери:
Тетяна Чечетова-Терашвілі,
заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету
Харківської міської ради.
Вікторія Китайгородська, директор
Департаменту адміністративних
послуг та споживчого ринку,
Харківська міська рада.
Юридичні основи для ведення
бізнесу в Україні – податкове та
інвестиційне законодавство.
Спікери:
Олексій Менів, партнер, Адвокатське
об’єднання «Шкребець і Партнери»
Розвиток малого та середнього
бізнесу – запорука стабільності
економіки міста.
Спікери:
Вільям Сіз, директор Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка
України».
Валерій Майборода, в.о. керівника
підрозділу інвестиційного
консультування та управління
активами державної установу «Офіс
адміністрування проектів
міжнародного фінансового
співробітництва»,
Німецько-український фонд
Перспективні сфери для
інвестування в Східній Україні.
Публічно-приватне партнерство.
Спікери:
Ірина Соловйова, експерт із
зовнішньоекономічної діяльності
Торгового відділу Посольства Австрії в
Україні

Інструменти fDi Intelligence, Financial
Times для залучення інвесторів у
міста – досвід співпраці з містом
Харковом.
Спікери:
Олександра Уварова, менеджер з
розвитку бізнесу fDi Intelligence,
Financial Times.
14:20

Підписання Угоди між Харківською
міською радою та fDi Intelligence,
Financial Times про співробітництво з
метою залучення іноземних
інвесторів до міста Харкова.

14:30

Обід
(ресторан «Paciﬁc Spoon»,
2-й поверх готелю «Kharkiv Palace»)

15:30

Воркшоп від Європейського банку
реконструкції та розвитку,
Європейського
інвестиційного банку та провідних
Банків в Україні в рамках
впровадження програм для бізнесу.
Виступи представників
бізнес-компаній, які мають досвід
роботи в рамках таких програм
Спікери:
Тімур Халілов, директор офісу ЄБРР в
місті Харкові Європейський
інвестиційний банк, «KredoBank»,
«ProCredit Bank», «Райффайзен Банк
Аваль» (спікери, tbc)

16:30

B2B-зустрічі за окремими запитами

