УКРАЇНСЬКИЙ ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ФОРУМ 2016
22 квітня 2016 року | готель «InterContinental Kyiv», м. Київ
КОНЦЕПЦІЯ
Мета проведення Форуму:
- створити професійну комунікаційну платформу для відкритої публічної дискусії
представників державної влади, міжнародних організацій та українських підприємств для
переходу на новий рівень розвитку інфраструктурного ринку;
- звернути увагу міжнародних інвесторів на потенціал інфраструктурного ринку України з
метою залучення іноземних інвестицій в сектор;
- проінформувати український бізнес про можливості роботи з державними підприємствами
в інфраструктурній сфері, а також щодо можливості фінансування з боку національних та
міжнародних фінансових установ.
Цільова аудиторія Форуму:
- представники керівництва ТОП-100 українських і міжнародних компаній інфраструктурної
сфери;
- представники державних установ та міжнародних організацій;
- представники українських виробників продукції в інфраструктурній сфері;
- іноземні інвестори, зацікавлені в інфраструктурної секторі України;
- представники МФК і українських комерційних банків;
- представники посольств іноземних держав;
- представники консалтингових компаній;
- представники міжнародних та українських ЗМІ.

Особливості Форуму:
- перший міжнародний форум на інфраструктурну тему України з фокусом на інвестиційні
можливості інфраструктурного ринку України;
- 1-на-1 зустрічі між інвесторами та українськими компаніями в інфраструктурній сфері;
- Онлайн-трансляція всіх панельних дискусій форуму з синхронним перекладом;
- у рамках заходу планується створити каталог інвестиційних проектів від українських
державних і приватних організацій в інфраструктурній сфері. Каталог буде опублікований у
відкритому доступі на веб-сторінці заходу і медіа-партнерів;
- ексклюзивна презентація інвестиційного каталогу відбудеться також під час 9 міжнародних
форумів «Invest & Trade in Ukraine», організованих компанією A7 CONFERENCES в Алмати,
Дубай, Торонто, Варшаві, Лондоні, Франкфурті, Гонконгу, Тель-Авіві та Нью-Йорку
протягом 2016 року (http://a7conf.com/events-ua);
- прес-конференція з головними доповідачами форуму.

Умови участі:
Для представників вищої ланки* керівництва організацій з сектору оборони та безпеки –
реєстраційний збір 1200 грн (кількість місць обмежена, за умови онлайн-реєстрації та письмового
підтвердження участі).
Для представників топ-менеджменту консалтингових та всіх інших компаній – 7 000 грн. (при
реєстрації до 1 лютого 2016 р.), 9 000 грн. (при реєстрації з 1 лютого 2016 р. до 1 березня 2016 р.),
11 000 грн. (при реєстрації після 1 березня 2016 г.).
*Засновник, Власник, Голова ради директорів, Член ради директорів, Віце-президент, Генеральний
директор, Керуючий партнер, Виконавчий директор, Фінансовий директор, Директор з інвестицій,
Директор з продажу, Керівник представництва, Посол, Комерційний Аташе та їх перші заступники.
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08:00 – 09:00 Реєстрація

ПОПЕРЕДНІЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

09:00 – 09:30 Вітальні промови
Андрій Пивоварський • Міністр інфраструктури України*
Джеффрі Р. Пайетт • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні*
Ян Томбінскі • Голова Представництва Європейського Союзу в Україні*
Энді Гундер • Президент, Американська торгова палата в Україні*
09:30 – 10:50 Панельна дискусія І. Державна стратегія та інновації в інфраструктурному
сектору України
Підтеми:
• Стратегія, реформи і перспективи розвитку галузі
• Інструменти та завдання в секторі інфраструктури
• Питання безпеки інфраструктури
• Імплементація законодавства, згідно з вимогами ЄС
• Виклики та можливості, пов'язані з відкриттям зони вільної торгівлі з ЄС
• Потреби для реалізації директив ЄС
Модератор:
Олександр Кава • Керівник напрямку, Сектор транспорту та інфраструктури, Офіс ефективного
регулювання BRDO
Доповідачі:
Андрій Пивоварський • Міністр інфраструктури України*
Оксана Рейтер • Заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції*
Оливьє Пессес • Генеральний директорат з інфраструктури, Європейська Комісія*
Ігор Білоус • Голова, Фонд державного майна України*
Альгірдас Шемета • Бізнес Омбудсмен в Україні*
Кристоф Вайль • Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні*
Міхеіл Саакашвілі • Голова, Одеська обласна державна адміністрація*
Орест Климпуш • Голова, Федерація працівників транспорту України*
Ярослав Дубневич • Глава Комітету з питань транспорту, Верховна Рада України*
11:00 – 11:30 Кава - брейк
11:30 – 13:00 Панельна дискусія ІІ. Фінансування, інвестиції та макроекономічні показники у
розвитку інфраструктури України
Підтеми:
• Принципи фінансування інфраструктурних проектів за нових умов
• Перспективи та пріоритети у фінансуванні інфраструктурних проектів міжнародними
фінансовими установами.
• Вплив макроекономічних факторів на сектор інфраструктури України.
• Проблеми фінансування інфраструктурного сектора України.
• Можливі варіації розв’язання проблем фінансування

a7conf.com/infra

Модератор:
Сергій Вовк • Головний редактор, Центр транспортних стратегій*
Доповідачі:
Генрік Литвин • Надзвичайний і повноважний Посол Польщі в Україні*
Марк Магалецький • Старший банкір, ЕБРР*
Оляна Гордіенко • Партнер київского офісу, Baker & McKenzie
Олена Кошарна • Виконавчий віце-президент, Western NIS Enterprise Fund
Лілія Чернявська • Голова представництва в Україні, European Investment Bank*
Людмила Бутенко • Координатор програм сектора стійкого розвитку для Білорусі, Молдови та
України, Світовий банк*
Дмитро Крищенко • Радник з інвестицій Департаменту інфраструктури та природних ресурсів
Міжнародної фінансової корпорації Європа та Середня Азія*
Тарік Джафар • Виконавчий віце-президент, Global Capital Financing, LLC*
В’ячеслав Климов • Співзасновник та генеральний директор служби доставки, Нова пошта*
Домінік Меню • Голова Представництва BNP Paribas Group в Україні та Казахстані*
13:00 – 14:00 Обід
14:00 – 17:30 БЛОК ПАНЕЛЕЙ ПО СЕКТОРАМ
Місце проведення: Великий зал урочистостей
14:00 – 15:30 Панельна дискусія III. Порти і
внутрішньо водний транспорт. Аграрна
логістика

Місце проведення: Зал «Золоті ворота»
14:00 – 15:30 Панельна дискусія IV:
Повітряний транспорт України

Підтеми:
• Останні зміни у законодавстві
• Потреби та проблеми водного
транспорту та шляхи їх вирішення
• Можливості залучення фінансування
• Міжнародний досвід залучення фінансів
в сектор від міжнародних фінансових
установ
• Аграрна логістика
• Транзит: потреби, проблеми та шляхи їх
вирішення

Підтеми:
• Останні зміни у законодавстві
• Потреби та проблеми повітряного
транспорту та шляхи їх вирішення
• Проблеми роботи іноземних компаній в
Україні
• Можливості залучення фінансування
• Міжнародний досвід залучення фінансів
в сектор від міжнародних фінансових
установ
• Нова комерційна політика авіакомпаній
для агентського ринку
• Перспективи України, пов'язані з
договором «відкритого неба»
• Лоукости в Україні: завдання та
можливості

Модератор:
Владислава Рутицька • Заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України з
питань європейської інтеграції*
Доповідачі:
Юрій Васьков • Заступник Міністра
інфраструктури України*
Дмитро Москаленко • Генеральний директор,
Укррічфлот*
Лазос Лампракіс • Генеральний директор, ТОВ
Louis Dreyfus Commodities*

Модератор:
Сергій Хижняк • Експерт транспортного
напрямку, Офіс ефективного регулювання BRDO
Доповідачі:
Андрій Ярмак • Начальник відділу авіаційного
транспорту, Міністерство інфраструктури
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Олексій Вадатурський • Генеральний директор,
Нібулон*
Олександр Смирнов • Генеральний директор,
Холдинг «ПОРТІНВЕСТ»*
Олександр Курлянд • Президент, СК
«УКРФЕРРІ»*
Андрій Ставніцер • Генеральний директор,
стивідорна компанія «ТІС»*
Андрій Амелін • Голова, Адміністрація
морських портів України*

України*
Юрій Мірошников • Президент, Авіакомпанія
«Міжнародні Авіалінії України»*
Сані Шенер • Директор, TAV Airports Holding*
Микола Марченко • Голова, Асоціація
підприємств авіаційної галузі України*
Віталій Портянко • Директор, Міжнародний
аеропорт «Одеса»*
Дмитро Бабейчук • Директор, ГП
«Украерорух»*
Євген Дихне •. В.о. генеральний директора,
аеропорту «Бориспіль»*
Тетяна Романовська • Генеральний директор,
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького*
Сергій Подгородецький • Генеральний
директор, Atlasglobal*
Сергій Коршук • Керівник управління
міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції, Державіаслужба*
Олександр Онацький • Голова регіонального
представництва в Україні, International Air
Transport Association*

15:30 – 16:00 Кава - брейк
Місце проведення: Великий зал урочистостей
16:00 – 17:30 Панельна дискусія V:
Автомобільний транспорт, дорожні шляхи і
міська мобільність України

Місце проведення: Зал «Золоті ворота»
16:00 – 17:30 Панельна дискусія VI: Залізничний
транспорт України

Підтеми:
• Останні зміни у законодавстві
• Зміни системи управління у зв'язку з
децентралізацією
• Реформа державно-приватного
партнерства
• Потреби та проблеми автомобільного
транспорту та шляхи їх вирішення
• Потреби міст
• Можливості залучення фінансування
• Міжнародний досвід залучення фінансів
в сектор від міжнародних фінансових
установ
• Транзит: потреби, проблеми та шляхи їх
вирішення

Підтеми:
• Останні зміни у законодавстві
• Реформа залізничного транспорту:
зміни в системі управління та структурі
• Потреби та проблеми залізничного
сектора та шляхи їх вирішення
• Можливості залучення фінансування
• Міжнародний досвід залучення фінансів
в сектор від міжнародних фінансових
установ
• Модернізації електрифікації
залізничного транспорту
• Транзит: потреби, проблеми та шляхи їх
вирішення

Модератор:
Дарія Кочубинська • Банкір, EBRD*

Модератор:
Руслан Корж • Старший партнер, A.T. Kearney*
Доповідачі:
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Презентація:
Енріке Пеньялоса • Експерт, прихильник руху
«Новий урбанізм», Колумбія*

Микола Снітко • Заступник Міністра
інфраструктури України*
Флавіо Канетті • Старший директор з розвитку
нового бізнесу, Bombardier Transportation*
Доповідачі:
Олексадр Завгородній •В.о. генерального
Володимир Омелян • Заступник Міністра
директора, Укрзалізниця*
інфраструктури України*
Стівен Паувел • Виконавчий директор,
SinoPowell Capital, США*
Роман Хміль • Директор департаменту
стратегічного розвитку дорожнього ринку та
Андрій Шпилька • Генеральний директор,
ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ*
автомобільних перевезень*
Андрій Батищев • Голова, УкрАвтоДор*
Володимир Приходько • Президент,
Крюківський вагонобудівний завод*
Тоні Пірс •Старший експерт, EPRD офіс з
економічної політики та регіонального
Андрій Кобиляков • Генеральний директор,
Дніпровагонмаш*
розвитку*
Крістіан Лабро • Президент, Міжнародний союз Олександр Ткаченко • В.о. Керівника філіалу,
автомобільного транспорту*
Український транспортно-логістичний центр*
Леонід Костюченко • Президент, Асоціація
Анрі Пупар-Лафарж • Віце-президент, Alstom*
міжнародних автомобільних перевізників
України*
Сергій Моргунов • Мер міста Вінниця*
Володимир Балін • Перший заступник Голови,
Державна інспекція України з безпеки
наземного транспорту*
Віктор Бабенко • Заступник директора,
Автолюкс-Україна*
17:40 – 19:00 Зустрічі 1-на-1
ЗУСТРІЧІ 1-на-1

* У процесі підтвердження

Дата: 21 квітня 2016 року
Місце: Baker & McKenzie Kyiv
09:00 – 18:00 зустрічі 1-на-1 між представниками українських компаній та міжнародних інвесторів
(за попереднім запитом)
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