
Італійсько-український бізнес-форум 
13 червня 2019 р., м. Рим, Італія

13 червня 2019 року в Римі (Італія) планується проведення Італійсько- 

українського бізнес-форуму. Організаторами заходу виступають Український 

союз промисловців і підприємців (УСПП) і Конфедерація італійської 

промисловості Confmdustria.

У форумі планується участь Степана Кубів, Першого віце-прем’єр- 

міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, Анатолія Кінаха, 

Президента УСПП, Луіджі Ді Майо, Першого віце-прем’єр-міністра Італії, 

Міністра економічного розвитку, а також широкого кола італійських 

підприємців.

Робота форуму буде зосереджена на найбільш перспективних галузях 

українсько-італійської співпраці, а саме інфраструктура, енергетика і 

енергоефективність, агропромисловість, а також інвестиції та фінансові 

інструменти. Проект програми форуму додається.

Реєстрація учасників є обов’язковою, анкета -  у додатку

Організаційні деталі:

Офіційна урядова делегація зупиниться в Римі у готелі Parco dei Principi 

https: //www.parcodeiprmcipi. com Учасники бізнес-форуму можуть також 

зупинитися в цьому готелі або обрати будь-який інший готель на свій розсуд. 

УСПП готовий надати допомогу у бронюванні готелю за запитом учасника. 

УСПП також готовий надати допомогу у бронюванні авіаквитків за запитом 

учасника.

Контактна інформація: тел. (044) 536 96 42, м.т. +38 050 3533402, e-mail: 

ved3@uspp.org.ua. Контактна особа: Куцева Світлана Геннадіївна.

http://www.parcodeiprmcipi
mailto:ved3@uspp.org.ua


Анкета
учасника Італійсько-українського бізнес-форуму 

м. Рим, Італія, 13 червня 2019 року

1. Назва компанії, організації

2. ПІБ учасника (-ів)

3. Посада учасника (-ів)

4. Контактні дані (телефон, 
електронна адреса)

5. Веб-сайт

6. Контактна особа (ПІБ, тел., 
ел. адреса)

7. Види діяльності

8. Побажання щодо 
двосторонніх зустрічей 
(конкретні назви або 
профіль італійських 
компаній)

9. Бажання виступити під час 
однієї з тематичних панелей 
форуму (питання щодо 
включення кожного окремого 
виступу до програми форуму 
буде вирішуватись із 
італійською стороною)

Так Ні

10. Чи потрібна допомога 1. із бронюванням готелю
Так Ні

2. із бронюванням авіаквитків
Так Ні

Куцева 044 536 96 42 
e-mail: ved3@uspp.org. ш

mailto:ved3@uspp.org


ІТАЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЬТЗНЕС-ФОРУМ 
Рим, 13 червня 2019 року 

Місце проведення: Сопііпй^ігіа (адреса: Уіаіе dell,Astronomia 30)

Проект станом на 14/05

09.30-10.30 Реєстрація учасників

Робоча мова пленарної частини форуму: українська з 
синхронним перекладом на італійську

Робоча мова двосторонніх Б2Б зустрічей: англійська, переклад 
не забезпечується

10.30-11.10 Вітальне слово
(Зал Рітп/агіпа)

• Представник С оп її^ш й їа  (уточнюється)
• Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр України -  

Міністр економічного розвитку і торгівлі;
• Луіджі Ді Майо, Перший віце-прем’єр-міністр Італії, 

Міністр економічного розвитку (уточнюється);
• Анатолій Кінах, Президент Українського союзу 

промисловців і підприємців (УСПП)

11.10 Перепідписання Меморандуму про співробітництво між УСПП 
та Confindustria (уточнюється)

11.15-12.30 Перспективні сектори української економіки та пов’язані з ними 
можливості співпраці з італійськими компаніями (послідовні 
тематичні панелі)

Модератор: Марко Тозон, Почесний консул України в 
Італії,Президент Україна
Інфраструктура

• Короткий огляд галузі і пов’язаних з ним можливостей для 
співпраці з італійськими компаніями (можливий 
виступаючий: заступник міністра України або інший 
урядовий представник)

• Інвестиційна стратегія української компанії, що працює в 
галузі інфраструктури (виступаючий має бути обраний 
серед українських учасників)

Енергетика і енергоефективність

• Короткий огляд галузі і пов’язаних з ним можливостей для 
співпраці з італійськими компаніями (можливий
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виступаючий: заступник міністра України або інший 
урядовий представник)

• Інвестиційна стратегія української компанії, що працює в 
галузі енергетики та енергоефективності (виступаючий має 
бути обраний серед українських учасників)

Агропромисловість

• Короткий огляд галузі і пов’язаних з ним можливостей для 
співпраці з італійськими компаніями (можливий 
виступаючий: заступник міністра України або інший 
урядовий представник)

• Інвестиційна стратегія української компанії, що працює в 
галузі агропромисловості (виступаючий має бути обраний 
серед українських учасників

12.30-12.35 Успішний приклад італійських інвестицій в Україні

Представник італійської компанії (уточнюється)

12.35-12.45 Фінансові інструменти підтримки співпраці між Україною та 
Італією

• Маттео Патроне, Управляючий директор напрямку Східної 
Європи і Кавказу Європейського банку реконструкції і 
розвитку ЄБРР;

• Представник італійського банку, який представлений в 
Україні (опрацьовується)

12.45-12.50 Заключне слово

Марко Тозон, Почесний консул України в Італії, Президент 
Україна

12.50-13.50 Обід у форматі «Буфет» 
(зал Q)

14.00-17.00 Двосторонні Б2Б зустрічі 
(Зал А)

Робоча мова двосторонніх Б2Б зустрічей: англійська, переклад 
не забезпечується
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