
Програма ІІ Міжнародного інвестиційно-економічного форуму 
 «Партнерство та Перспектива» 13 жовтня 2016 р. 

м.Івано-Франківськ, готель Надія, вул.Незалежності, 40 
 
 

13 жовтня 2016 

9.00-9.30 

 

Реєстрація учасників ІІ Міжнародного інвестиційного форуму 

«Партнерство і Перспектива»  

Вітальна кава 

9.30-10.00 Вітальне слово міського голови –  Руслан Марцінків  

Вітальне слово голови обласної ради – Олександр Сич  

Вітальне слово голови облдержадміністрації – Олег Гончарук  

10.00-10.15 Вручення міському голові «Сертифікату рівня інвестиційної привабливості за 

Національною шкалою» 

Виступ представника рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» 

10.15-10.30 Підписання Угоди про Партнерство між Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй та Івано-Франківською міською радою. 

Виступ представника ПРООН з питання надання технічної підтримки 

муніципалітетам та його громадам для реалізації ініціатив. 

10.30-10.45 Презентація: «Формування високого рівня привабливості Івано-Франківська 

як одна із основних умов залучення інвестицій в економіку та комунальне 

господарство міста» 

Доповідач: Руслан Марцінків  - міський голова 

10.45-11.15 Кава-брейк  

11.15-11.30 Виступи представників  посольств, генеральних консульств, міських голів, 

голів облдержадміністрацій 

11.30-12.30 Інвестиційна діяльність донорських фондів в Україні, пов’язана з 

муніципалітетами  

Модератор: Ігор Лепьошкін - головний експерт проекту ПРОМІС 

Презентації:  

Тренди залучення інвестицій  

Доповідач: Кейді Ворд – головний радник Проекту ПРОМІС з питань 

врядування 

Кращі практики залучення інвестицій та фактори успіху цієї діяльності 

у місті Едмонтон 

Доповідач: Кент МакМаллін - головний експерт з бізнес-стратегій, 

Департамент інвестицій та розвитку бізнесу, міська рада м.Едмонтон 

Ефективність та відновлювана енергетика: інвестиційні можливості в 

Україні 

Доповідач: Костянтин Гура – в.о. директора ВП ДП «Центр залучення 

зелених інвестицій» (Держенергоефективності) 

Інструменти підтримки та залучення іноземних інвесторів, практика, дії 

Доповідач: Мар’яна Луцишин – регіональний менеджер Західноукраїнського 

офісу Європейської Бізнес Асоціації  

12.30-13.30 Інвестиційна діяльність фінансових інститутів в Україні, пов’язана з 

муніципалітетами.  

Модератор: Богдан Білик – заступник міського голови м.Івано-Франківськ 

Презентації: 

Про діяльність ради Європи та перспективи співпраці в межах плану 

Дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки 

Доповідач: Олена Литвиненко – заступник Голови Офісу Ради Європи в 

Україні 

Досвід фінансування проектів у муніципальному секторі України 

Доповідач: Олексій Капустинський – експерт НЕФКО 

Інвестиції в українському муніципальному секторі - короткий термін 

окупності інвестицій 

Доповідач: Андерс Лунд - керівник Фонду східноєвропейського партнерства з 

питань енергоефективності та екології (E5P) 



Перспективи регіону у залученні іноземних інвестицій 

Доповідач: Антон Подільчак – заступник Регіональної координаційної ради 

Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації 

Інституційні механізми стимулювання економічного розвитку 

Доповідач: Мирослав Пітцик – Виконавчий директор Асоціації міст України  

13.30-14.00 Досвід і перспективи інвестицій в місті Івано-Франківськ 

Модератор: Білик Богдан – заступник міського голови 

Доповідачі: 

Назар Бичишин – директор HRT Textiles 

Олександр Гьотц – генеральний директор ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн 

Лімітед» 

Дмитро Втерковський – генеральний директор ДП «Виробниче об’єднання 

Карпати» 

14.00-15.00 Перерва на обід 

 

15.00-16.30 

Робота в 

тематичних групах 

* Секція №1:  

Платформа для 

ділового спілкування: 

інвестиції та інновації 

як основний елемент   

економічного розвитку 

Модератор: Андрій 

Левкович 

**Секція №2:                 

Тенденції та 

перспективи розвитку 

галузі інформаційних 

технологій  

Модератори: Віталій 

Родим’юк, Наталія 

Мухітдінова 

***Секція №3: 

Туризм як основа 

сучасної індустрії 

гостинності 

Модератор: Оксана 

Федорович 

 

16.30-17.00 Кава-брейк  

17.00-18.00 Підведення підсумків. Затвердження резолюції. 

18.00-19.00 Вечеря  

19.00 Вільний час  

 


