
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

■ї ї . о 7.
Про організац ію  Форуму «Інвестуй у Вінниччину»

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 
24 вересня 2020 року № 978 «Про П р о г р а м у  розвитку міжнародног^га 
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021- >
рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня _ Р > - 
«Поо програму місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 
Ї Ї Ї Ї Ї Ї  презентації інвестиційного потенціалу територіальних громад
Вінницької області:

1 Затвердити програму Форуму «Інвестуй у Вінниччину», що додається.
2. Затвердити кошторис витрат Форуму «Інвестуй у Вінниччину», що

3 . Контроль за виконанням и ^ 'о  розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 

обласної Ради 
від ( г- 2021 року № Л .- 3

ПРОГРАМА 
Форуму «Інвестуй у Вінниччину»

Мета Форуму: активізувати діалог між територіальними громадами, 
які в умовах децентралізації затвердили Стратегію розвитку до 2030 року і 
чіткий план реалізації стратегії на період від 3 до 4 років та українськими і 
закордонними інвесторами. Створити умови для обміну актуальною 
інформацією щодо передового досвіду реалізації інвестиційних і 
реінвестиційних проектів в Україні та за кордоном, ефективної презентації 
інвестиційного потенціалу територіальних громад, провідних підприємств- 
лідерів галузі, можливостей учбових закладів регіону щодо комерціалізації 
наукових розробок і реалізації індивідуальних навчальних планів з метою 
якісної підготовки спеціалістів із спеціалізацією, яка відповідатиме вимогам 
перспективних інвестиційних проектів.

Дата проведення заходу: 21 липня 2021 року
Місце проведення: м. Козятин, Вінницька область
Організатор: Вінницька обласна Рада
Локація: вул. Катукова, 44, м. Козятин, Вінницька обл., площа перед 

центральним корпусом Козятинського вищого професійного училища 
залізничного транспорту. Спеціальна облаштована територія «open аіг», що 
дозволяє проводити захід off-line із дотриманням усіх карантинних вимог.

Г одина 
(GMT+3) Тема Спікер

11:30-12:00 Реєстрація учасників. 
Привітальний кава-брейк

12:00-12:20

Урочисте відкриття Форуму. 
Вітальні виступи 
організаторів, представників 
органів самоврядуванння, 
владних структур і т.д.

Вячеслав Соколовий -
Голова Вінницької 
обласної Ради; 
Керівництво Вінницької 
обласної державної 
адміністрації; 
Керівництво Вінницької 
міської ради;
Артем Мироиович -  
Директор 
регіональної філії 
«Південно-Західна 
залізниця»

12:20-12:30
Урочисте підписання 
тристороннього 
Меморандуму про



співпрацю між 
Вінницькою обласною 
Радою, Вінницькою 
обласною державною 
адміністрацією і 
регіональною філією 
«Південно-Західна 
залізниця»

12:30-13:20

Блок № 1 .Закордонні 
інвестиції і комфортні 
громади: як побудувати 
комфортний та ефективний 
діалог?
Модератор: Дмитро Чаленко 
-Заступник голови 
Вінницької обласної 
Ради

12:30-12:40

Діяльність підприємств 3 
польськими інвестиціями на 
території Вінницької, 
Житомирської, 
Хмельницької і 
Чернівецької областей

Дамян Цярцінські (Damian 
Ciarciriski) -
Г енеральний консул 
Республіки Польща у 
Вінниці

12:40-12:50

Польща як торговельний 
партнер
і перспективний напрям 
інвестицій для українського 
бізнесу

Кароль Кубіца (Karol 
Kubica) - Керівник 
Закордонного торговельного 
бюро у Києві 
AT Польська Агенція 
Інвестицій і Торгівлі

12:50-13:00

Індустріальні парки -  якісні 
інвестиційні продукти, 
привабливі для іноземних 
інвесторів

Артем Сачук - Старший 
проектний
менеджер Офісу Реформ

13:00-13:10
Шведський досвід реалізації 
інвестиційних проектів в 
Україні

Богдан Сенчук -  Президент 
ГС
«Шведська бізнес-асоціація»

13:10-13:20
Досвід реалізації 
австрійської 
інвестиції в Україні.

Леонід Гірда -  Директор
тов
«Підприємство 3 
Іноземними Інвестиціями 
«Г абасит Україна»

13:20-13:30 Дискусійна панель

13:30-14:20

Блок №2. Вплив 
інвестиційної діяльності 
б ю джетоутв орю ючих 
підприємств на розвиток 
та становлення 
комфортних 
територіальних 
громад.

Модератор: Наталя Гижко 
-  директор Вінницької 
Агенції регіонального 
розвитку

13:30-13:40 Чому варто інвестувати в 
Україну?

Представник керівництва-
Ukrainelnvest



13:40-13:50
Структурні зміни в
регіональних
філіях «Укрзалізниці»

Артем Миронович -
Директор 
регіональної філії 
«Південно-Західна 
залізниця»

13:50-14:00

Реіндустріалізація в 
територіальних громадах та 
особливості її реалізації в 
регіонах України

Вячеслав Ляшенко - Віце- 
президент АЕН 
України, зав. відділом 
проблем
регуляторної політики і 
розвитку
підприємництва Інституту 
економіки 
промисловості НАН 
України

14:00-14:10

Інвестиційно привабливі 
ділянки
типу “ЬгоулійєісГ  на 
території
Козятинської територіальної 
громади

Тетяна Єрмолаєва-
Козятинський міський 
голова

14:10-14:20

Успішний досвід розвитку 
та становлення Вінницької 
міської територіальної 
громади

Світлана Ярова - Директор 
КП
«Вінницький 
муніципальний центр 
інновацій»

14:20-14:30 Дискусійна панель.

14:30-15:20

Блок №3. Реінвестиції в 
Україні та їх вплив на 
підвищення рівня життя 
територіальних громад

Модератор: Юрій 
Клименко- Генеральний 
директор Наукового парку 
«ДонНУ-Поділля»

14:30-14:40

Особливості реалізації 
інвестиційних проектів на 
ринку
інтермодальних перевезень

Павло Мірзак - Керівник
Вінницької філії
ТОВ «Глобал Оушен Лінк»

14:40-14:50

Громадські об’єднання 
промислових підприємств 
як
акселератори інвестиційних 
і
реінвестиційних процесів в 
регонах

Вячеслав Калініченко -
голова
громадської організації 
«Вінницький бізнес 
клуб»

14:50-15:00

Реінвестиційні проекти як 
інструмент ефективного 
впровадження інноваційних 
розробок в 
агропромисловому 
секторі економіки України

Віталій Шуберанський -
Директор ТОВ 
«FRENDT»

15:00-15:10

Вплив діяльності 
інноваційного 
агропромислового кластера 
«AgroVm» на розвиток 
потенціалу територіальних

Віталій Бень -
асоційований член 
наглядової ради 
агропромислового 
кластера «AgroVin»



громад

15:10-15:20
Особливості реалізації 
реінвестиційних проектів у 
будівельній галузі

Андрій Русанов ський -
Директор ТОВ 
«Інноваційні технології»

15:20-15:30 Дискусійна панель

15:30-15:45 Підбиття підсумків 
Форуму.


